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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker ideologien, selvforståelsen og de strategiske hensynene som lå til 

grunn for militante antifascisters bruk av vold mot nynazister på 1990-tallet. Perioden var 

preget av tidvis svært grov vold mot nynazister og terroranslag i form av bomber og 

skyteepisoder fra nynazistenes side. Gjennom en kvalitativ analyse av publikasjoner fra Blitz, 

Antifascistisk Aksjon (AFA) og Ringerike Antirasistisk Ungdom (RAU) skal gruppenes 

forståelse av de nynazistiske ungdomsgjengene og de militante antifascistenes rolle i å 

bekjempe dem presenteres og analyseres. Mye av deres selvforståelse kommer tydeligst frem 

gjennom kritikk av andre aktører i samtiden eller gjennom forsvar av egne strategiske valg. 

Derfor vil deres argumentasjon settes opp mot kritikk fremmet av sosiologiske voldsforskere 

og representanter for den øvrige antirasistiske bevegelsen. 90-tallets militante antifascister er 

aldri blitt systematisk forsket på uavhengig av deres nynazistiske motpart. Denne oppgaven 

håper å kunne bidra med et innblikk i ideologien bak den militante antifascistiske 

«konfrontasjonslinja». 
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1 Innledning 
Denne oppgaven tar for seg militant antifascistisk voldsbruk på Østlandet mellom 1990 og 

2001. Fra slutten av 1980-tallet oppsto det flere forskjellige nynazistiske grupperinger. Disse 

nynazistene hadde en subkulturell profil som var sammenliknbar med den autonome 

punkscenen som hadde oppstått noen år tidligere. Verdigrunnlaget kunne derimot ikke vært 

mer annerledes. Der nynazistene forkynte raseteorier og svulstige forestillinger om den 

overlegne norske kulturen, var punk-miljøet opptatt av mangfold og toleranse og hånlo av 

nasjonalromantiske forestillinger om konge og fedreland. Å bekjempe denne nye nazistiske 

subkulturen ble en snart en hovedmålsetning for deler av venstresiden. Miljøet rundt Blitz-

huset i Oslo tok del i kampen på mange måter, både på egen hånd og i samarbeid med andre 

grupperinger. Blitz-miljøet og tilsvarende miljøer i andre byer på Østlandet skilte seg 

imidlertid fra den øvrige antirasistiske bevegelsen ved at de også var villige til å begå 

voldshandlinger ovenfor nynazister. På tross av militante antifascister ved flere anledninger 

ble utsatt for bombeangrep og angrep med skytevåpen, brukte de ikke selv annen bevæpning 

enn provisoriske slagvåpen. Målsetningen dreide seg om å nekte høyreekstreme enhver 

offentlig plattform, enten fra et hovedkvarter, en stampub, på gateplan eller i offentlige 

debatter.  

Oppgaven har som mål å undersøke hvilke aspekter ved antifascistenes ideologi som 

åpnet for at slike metoder ble tatt i bruk. Utgangspunktet er altså å se på de militante 

antifascistenes selvforståelse, slik den kom til utrykk i deres egne publikasjoner. Synet på 

myndighetene, ordensmakten, forskere og den øvrige antirasistiske bevegelsen vil gjengis og 

analyseres. Kildenes tekster som tar for seg ytringsfrihet, makt og vold vil også diskuteres. 

Målsetningen er å rekonstruere de militante antifascistenes virkelighetsforståelse og forklare 

hvorfor voldsbruk ble ansett som en legitim og nødvendig taktikk mot nynazister. 

1.1 Tematisk utgangspunkt 
Miljøet rundt Blitz-huset i Oslo har eksistert i 36 år. I løpet av denne tiden har miljøet 

vekselsvis vært bortgjemt og ukjent, og et senter for skandaler og medieoppmerksomhet. Blitz 

plass som senter for motkulturell aktivitet og forvalter av punk-musikk er forbeholdt de 

spesielt interesserte. For den øvrige offentligheten er Blitz sannsynligvis oftest assosiert med 

de kontroversielle metodene de tok i bruk i sin politiske aktivitet. I årene siden huset ble 

okkupert i 1982, har den norske befolkningen kunnet lese om disse midlene under overskrifter 
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som «FULL BLITZKRIG», «BLODIG BLITZANGREP», og «Anti-nazister raserte 

nærradio».1  

Voldsbruk som politisk virkemiddel var hyppigst brukt i kampene mot nynazistiske 

grupperinger på 90-tallet. Dette gjaldt ikke bare Blitz-miljøet i Oslo, men også andre militante 

antifascistiske grupper flere steder på Østlandet. Denne konflikten mellom nynazister og 

antifascister er unik i etterkrigstiden. Politisk vold forekom selvsagt også før. Høyreekstreme 

begikk bombeangrep allerede i 1977.2 Stiftelsen av Norsk Front ble avbrutt da mellom 500-

600 antifascister avbrøt rikstinget og bar «ut nazistene uten at noen ble skadet eller arrestert.3 

90-tallet utmerker seg imidlertid ved at både nynazister og antifascister offentlig aktivt 

forsvarte og argumenterte for voldsbruk i mye større grad enn tidligere. Konflikten ble 

fremstilt som territoriell, både av media og ordensmakten og til en viss grad av grupperingene 

selv.  

Årsakene til at vold ble tatt i bruk som politisk virkemiddel kan være mange. 

Enkeltpersoners påvirkningskraft og en gruppedynamikk, hvor de som utmerket seg som mest 

«radikale» oppnådde høyere status i gruppen, er årsaksforklaringer som dominerer 

forskningen på temaet. Ideologisk overbevisning og påfølgende strategiske evalueringer kan 

også være en årsak. Forsøk på å fastslå en eller flere årsaker som særskilt tungtveiende i 

forhold til andre vil støte på mange utfordringer. Her er det er snakk om små, ofte uformelle 

grupper uten medlemsregister eller lignende. Blant de militante antifascistene, som er fokus 

for denne oppgaven, var det heller intet formelt lederskap. Miljøene preges av 

gjennomstrømning, uformelle nettverk og hemmelig aktivitet. Derfor er det vanskelig å 

kartlegge spesielt aktive eller innflytelsesrike individer. Ideelt sett ønsket aktivister tilknyttet 

militante antifascistiske grupper en «flat struktur» der alle medlemmer tok beslutninger via 

avstemninger, eller ved å diskutere til man oppnådde enighet (konsensus) på et vedtak. I 

teorien ville da ethvert medlem være like innflytelsesrik som et hvilket som helst annet. I 

praksis fungerer det neppe helt slik, men det er like fullt et moment som vanskeliggjør 

arbeidet med å kartlegge de interne forholdene som kan ha bidratt til at vold ble tatt i bruk 

som virkemiddel av noen antifascistiske grupperinger.  

                                                 
1 Erik H. Sønstelie, "Full Blitzkrig," Verdens Gang 6.1.1995; "Blodig Blitzangrep," Verdens Gang 1994; Kristine 

Brunmark, "Anti-nazister raserte nærradio," ibid. 27.12.1993. 
2 Henrik Lunde, Aller ytterst  (Oslo: Antirasistisk senter, 1993), 16-17. 
3"- Vi var mange og feide dem lett av banen - Intervju med to veteraner," Antifascistisk Aksjon nr. 4 1995, 12; 

Arve Nilsen, "M/L-erne demonstrerer uansett, men stopp for SS-festen," Verdens Gang 1976. 
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I motsetning til de flere av de viktigste høyreekstreme grupperingene, tillot aldri Blitz-miljøet 

at sosiologer forsket på dem gjennom deltakende eller observerende metoder. Slik forskning 

eksisterer på antirasistiske miljøer fra andre områder og senere perioder, for eksempel 

inkluderer Generalisert Hat – polariserte felleskap: om konflikter mellom ungdomsmiljøer i 

en norsk by av Tore Bjørgo, Yngve Carlsson og Thomas Haaland intervjuer med antirasister 

og innvandrerungdom, så vel som aktører i rasistiske ungdomsgjenger. Boken tar imidlertid 

utgangspunkt i ungdomsmiljøer i Kristiansand fra midten av 90-tallet og utover.4  

Når det gjelder de viktigste militante antifascistiske aktørene, nemlig aktivister fra 

Blitz-miljøet og senere Antifascistisk Aksjon (AFA), er det ikke gjort grundig forskning inntil 

svært nylig. Tonje Benneches masteroppgave Ideologiske knyttnever: Konflikt mellom blitzere 

og nynazister på 1980- og 1990-tallet som ble publisert høsten 2017, er det første bidraget til 

slik forskning. Benneches oppgave fokuserer på begge partenes ideologi, og fremsetter 

motsetningen som en årsak til konflikten.5  

Det er denne oppgavens målsetning å kunne være med å bidra til å danne en dypere 

forståelse av det militante antifascistiske miljøet. En systematisk gjennomgang av de militante 

antifascistenes egne tekster, samt supplerende intervjuer med militante antifascistiske 

informanter vil kunne fylle noe av tomrommet som fortsatt eksisterer. 

1.2 Overordnede problemstillinger 
Istedenfor å undersøke årsaken til voldsbruken, vil denne oppgaven ta utgangspunkt i hvordan 

volden ble forsvart og argumentert for. Virkelighetsforståelsen og de strategiske valgene slik 

de foreligger i deres egne kilder, vil bli analysert for forhåpentligvis å gi innsikt i hvilke ideer 

og forståelser av samfunnet som ble brukt for å forsvare og agitere for den såkalte 

«konfrontasjonslinja».6 De sentrale spørsmålene lyder: Hvilken antifascistiske analyse, og 

hvilke politiske og strategiske hensyn ble presentert av militante antifascister i deres 

utgivelser som argument for fysisk å konfrontere høyreekstreme på 90-tallet? Hvordan 

legitimerte militante antifascister bruken av vold? 

Disse overordnede spørsmålene kan deles inn i følgende underproblemstillinger: 

                                                 
4 Tore Bjørgo, Yngve Carlsson, og  Thomas Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter 

mellom ungdomsmiljøer i en norsk by, vol. 4-2001, NIBRs pluss-serie (trykt utg.) (Oslo: NIBR, 2001), 50-51. 
5 Tonje Benneche, "Ideologiske knyttnever – Konflikt mellom blitzere og nynazister på 1980- og 1990-tallet" 

(Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2017), 106. 
6 "Hva er meninga med AFA?," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995, 3. 
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Hvordan så militante antifascister på statens og ordensmaktens rolle i det 

antifascistiske arbeidet? Som en bevegelse som var basert på grasrotaktivisme, hvilket 

potensiale så de i egen aktivitet og hvilket potensiale så de i eventuell innsats fra 

myndighetene? Hvordan var synet på politisk frihet og ytringsfrihet? Hvorfor var det en 

målsetning at nynazister og rasister ikke skulle ha «en plattform» for politisk påvirkning?  

Et annet sett med underproblemstillinger omhandler synet antifascistene hadde på sin 

egen aktivitet og rolle i den antirasistiske kampen. Innenfor dette temaet er det viktig å 

undersøke hvordan Blitz-miljøet og andre militante antifascister forholdt seg til kritikk fra 

andre aktører i samtiden. Det er også viktig å belyse hvordan militante antifascister opplevde 

sin egen aktivitet og resultatene av den. Et gjennomgående spørsmål tilknyttet disse 

underproblemstillingene er hvorvidt det finnes motsetninger i kildematerialet, og hva disse 

motsetningene eventuelt består i. 

Ved å undersøke kildene militante antifascister har etterlatt seg, kan vi få innblikk i 

hvordan et radikalt miljø ser seg selv i sammenheng med sine politiske motstandere og det 

øvrige samfunnet. Vi kan også lære hvordan voldelige midler blir argumentert for, og hvordan 

kritikk rettet mot slike utskjelte metoder blir mottatt. 

1.3 Avgrensninger 
Oppgaven tar utgangspunkt i aviser og tidsskrifter og andre utgivelser skrevet av militante 

antifascister tilknyttet organiserte grupperinger som tok til orde for voldsbruk ovenfor 

høyreekstreme grupper. Målet er ikke å se på ideologien som en årsak til at vold ble inkludert 

i de militante antifascistenes taktiske repertoar. Ideologi kan både være årsak til handling eller 

et forsøk på å forsvare handlinger som blir gjort av andre grunner. For noen aktivister kan det 

ha vært det første, for andre kan det ha vært det andre. Denne oppgaven har som målsetning å 

rekonstruere den ideologiske rammen rundt «konfrontasjonslinja» basert på innholdet i 

kildene.  

Oppgavens tidsramme er satt mellom 1990-2001. Det er fra og med 1990 at 

antifascistisk innhold for alvor begynner å dukke opp i kilder tilknyttet Blitz-miljøet. Disse 

kildene fortsatte med innhold som omhandlet nazisme og antifascisme også etter nynazismens 

nedgang etter drapet på Benjamin Hermansen i januar 2001. Det er tydelig at det er perioden 

mellom 1990-tallet og 2001 at konflikten mellom nynazistiske grupperinger og antirasister 



5 

 

var på sitt høyeste, selv om viktige grupper som den nynazistiske organisasjonen Boot Boys 

ble dannet i 19877 og Blitz-huset ble okkupert allerede i 1982.8  

Geografisk er fokuset i denne oppgaven på Østlandet med stor hovedvekt på Oslo. 

Dette fordi det var her disse konfliktene var mest utbredt, men også fordi det er i denne 

regionen organisasjoner har etterlatt seg et stort nok utvalg av skriftlige kilder å bygge en 

analyse på. I Trondheim for eksempel opplevde ikke den autonome venstresiden en trussel fra 

høyreekstreme på samme måte.9 Oppgaven vil fokusere på de norske kildene. Eventuelle 

sammenlikninger med andre land som Tyskland, England og Sverige ville vært interessante, 

men er utenfor det mulige omfanget av denne oppgaven.10 

Organisatorisk forholder jeg meg hovedsakelig til Blitz-miljøet, Antifascistisk Aksjon 

(AFA) og Ringerike Antirasistisk Ungdom (RAU). Grunnen til det er at det er disse 

organisasjonene som har etterlatt seg skriftlige kilder. AFA sitt tidsskrift Antifascistisk Aksjon 

hadde en fast spalte som het «Antifascistisk Rundtur», hvor de tok for seg hva som skjedde 

andre steder på Østlandet. Denne spalten bidrar til å danne et bilde av konflikten slik de 

militante antifascistene opplevde den også utenfor Oslo. Det er likevel ikke til å unngå at 

mesteparten av kildematerialet er fra Oslo by. 

1.4 Faghistorisk status 
Når det gjelder norsk forskning på konflikten mellom antirasister og nynazister på 90-tallet er 

det både historisk og sosiologisk et sterkt fokus på de høyreekstreme. Inntil nylig er lite 

skrevet om den autonome venstresiden generelt11, og enda mindre om antifascisme spesielt. 

Det som er skrevet om antifascisme er stort sett tatt med for å forklare aspekter ved rasistisk 

vold eller høyreekstreme grupper. Som tidligere nevnt ble Tonje Benneches sin 

masteroppgave Ideologiske knyttnever publisert høsten 2017. Arbeidet med denne oppgaven 

og Benneches har i stor grad foregått parallelt. Benneches oppgave legger frem den 

ideologiske motsetningen mellom nynazister og Blitz-miljøet som en årsak til konflikten som 

fant sted på 90-tallet. Ideologiske knyttnever beror dermed på å presentere en oversikt over 

                                                 
7 Lunde, Aller ytterst, 29. 
8 Jan Holm og  Inge Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo  (Oslo: 

Cappelen, 1989), 50. 
9 Morten Haugdal, UFFA: 1981-2006  (Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2006), 94. 
10 For en gjennomgang av militant antifascisme internasjonalt se: Mark Bray, Antifa: The Antifascist handbook. 

Melville House. 2017.  
11 Den «autonome» venstresiden er en betegnelse på den delen av venstresiden som er kritiske til partipolitikk, 

og hvis aktivisme ofte tar form som direkte aksjoner eller bygging av alternative institusjoner parallelt med de 

etablerte. Ofte i okkuperte rom. 



6 

 

voldshandlingene, så vel som de ideologiske argumentene som presenteres i både nynazistiske 

publikasjoner og utgivelser tilknyttet Blitz-miljøet. Siden tidsrommet som undersøkes 

overlapper hverandre, bygger begge oppgavene på sammenfallende informasjon. Til forskjell 

fra Benneches oppgave har jeg valgt å fokusere utelukkende på antifascistenes kildemateriale, 

inkludere publikasjonen fra RAU på Ringerike, og vie et større fokus på hvordan militante 

antifascister forholdt seg til kritikk fra forskere og mer moderate antirasister. Dette har 

sammenheng med at denne oppgaven ikke forsøker å legge frem ideologien som en årsak til 

konflikt med nynazister, men heller undersøker nærmere hva ideologien bestod av.  

Jeg hevder i likhet med Benneche at den militante antifascistiske analysen slik den 

fremkommer i Blitz, AFA og RAU sine utgivelser viser at konflikten stakk dypere enn 

spenningssøken og voldsromantikk. Det dreide seg heller ikke om kamp om territorier. For de 

militante antifascistene handlet konflikten både om egen umiddelbar trygghet, og om et 

bredere antirasistisk samfunnsengasjement. 

Jeg konkluderer også med at Blitz-miljøets åpenhet for bruk av vold, har sin 

opprinnelse i hvordan miljøet ble til. Blitzhuset ble vunnet i kamp med et brutalt politiapparat 

igjennom militante aksjoner. Da nynazistene senere gjorde seg gjeldene, hadde Blitz-miljøet 

allerede erfaring med at voldsbruk både kunne være nødvendig og effektivt. Tilnærmingen 

som vant dem et selvstyrt ungdomshus ble overført til kampen mot nynazismen. 

Jan Holm og Inge Kvarans bok Opprør! En bok om blitzere, pønkere, politi, presse og 

politikere i Oslo kom ut i 1989. Boken handler om Blitz-miljøet, men tar ikke for seg 

antifascistisk aktivitet. I tillegg er det skrevet en bok med tittelen Xtrm – Krig i Oslos gater av 

Jan Kallevik i 2014. Den tar ikke for seg Blitz eller AFA, men er en subjektiv fortelling om 

forfatterens slåsskamper med rasistiske skinheads gjennom gruppa Sharp Skins. SHARP står 

for Skinheads Against Racial Prejudice, og Kallevik beskriver det som viktig for gruppen at 

nazister ikke skulle få monopol på skinhead-subkulturen.12 Katrine Daniloff skrev i 1996 en 

oppgave om fortolkninger av Blitz i offentligheten. Innholdet faller imidlertid utenfor hva 

denne oppgaven handler om.13 

I litteratur om ekstremisme og radikalisering, er det kommunistiske grupper og partier 

som for eksempel AKP-ml det foreligger mest av. Relevante eksempler er Hans Petter Sjølis 

Mao min Mao: Historien om AKPs vekst og fall fra 2005. Boken bygger på analyser fra 

tidligere AKP-medlemmer. Nikolai Brandal og Jon Rognliens bok Den store ml-boka. - Norsk 

                                                 
12 Jan Kallevik og  Haakon Larsen, XTRM: krig i Oslos gater  (Oslo: Aschehoug, 2014), 78-88. 
13 Kathrine Daniloff, "Når fortellinger møtes: tolkninger av Blitz i rammen av en offentlighetsdiskurs" 

(Universitetet, 1996). 
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maoisme sett nedenfra, kom ut i 2009 i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og 

bibliotek, og var et forskningsprosjekt støttet av blant andre Fritt Ord og Norsk kulturråd. 

Blant nyere utgivelser finnes boken Venstreekstremistiske ideer og bevegelser fra 2013, en 

antologi redigert av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nikolai Brandal. Heller ikke denne 

inkluderer forskning på den autonome venstresiden i Norge.14 

I den statlige rapporten Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme - En kunnskapsstatus blir denne mangelen på forskning også kommentert.15 Det 

autonome miljøets skepsis til forskerne på området blir blant annet utpekt som hovedårsak.  

Med så lite tidligere forskning og ta utgangspunkt i vil denne oppgaven naturlig nok 

måtte presentere de militante antifascistiske miljøenes tekster og deres forståelse av slik den 

foreligger i kildene og analysere dem selv.  

1.4.1 Sosiologisk forskning på nynazistiske grupperinger 

Jeg refererer til følgende utgivelser om nynazistiske grupperinger i oppgaven: Vold, rasisme 

og ungdomsgjenger – forebygging og bekjempelse og Generalisert hat – Polariserte felleskap 

fra henholdsvis 1999 og 2001. Begge er skrevet av Tore Bjørgo i samarbeid med Yngve 

Carlsson, Rob Witte og Thomas Haaland. Disse tar for seg den interne dynamikken i 

høyreekstreme ungdomsmiljøer og relasjonen til samtidige antirasistiske grupper. Jeg 

refererer også til Katrine Fangens deltakende studier; Skinheads i rødt, hvitt og blått (1995) 

og Pride and Power – A Sociological Study of the Norwegian Radical Nationalist Movement 

(2001). Alle utgivelsene gir interessante innsikter i hvordan ungdomsmiljøer kan dras i en 

radikal retning, og tar for seg store deler av konflikten mellom nynazister og antirasister og 

militante antifascister. Imidlertid har de til felles at de enten eksklusivt eller i hovedsak 

forsker på de høyreekstreme ungdomsgruppene. Bjørgo og Carlssons Vold, rasisme og 

ungdomsgjenger – forebygging og bekjempelse referer til AFA og konflikten, men har 

hverken intervjuer, informanter eller en undersøkelse av det skrevne materiale fra militante 

antifascister. Det har heller ikke Fangens Skinheads i rødt, hvitt og blått. Det foreligger kun 

beskrivelser av konflikten slik nynazistene så den. I Pride and Power refereres det til enkelte 

av AFA og Blitz sine utgivelser i en egen del om militante antifascister, men det foreligger 

                                                 
14 Jon Rognlien, Nikolai Brandal, og  Kaderprosjektet, Den store ML-boka: norsk maoisme sett nedenfra  (Oslo: 

Kagge, 2009); Hans Petter Sjøli, Mao, min Mao: historien om AKPs vekst og fall  (Oslo: Cappelen, 2005); James 

Godbolt, "Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal (red.): Venstreekstremisme: Ideer og bevegelse," 

Historisk tidsskrift, no. 01 (2014). 
15 Tore Bjørgo og  Ingvild Magnæs Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme: en kunnskapsstatus, vol. 2015:2, PHS forskning (trykt utg.) (Oslo: Politihøgskolen, 2015), 106-09. 
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ingen sosiologisk studie eller grundig gjennomgang av kildematerialet som antifascistene har 

etterlatt seg. 

De sosiologiske tekstene vil hovedsakelig settes opp mot forståelsen slik den 

foreligger i Smørsyra, Antifascistisk Aksjon og Såkalte antirasister for å undersøke hvor 

forskjellen ligger i forståelsen av høyreekstreme ungdomsgrupper og kampen mot rasisme. 

Alle de tre antifascistiske publikasjonene peker ut Tore Bjørgo og Katrine Fangen som 

aktører de var meget kritiske til. Både Bjørgo og Fangen var også svært kritiske til militant 

antifascistisk voldsbruk. I tillegg til å forske, var særlig Bjørgo en aktiv deltaker i debatten 

rundt antifascisme, og ga kommuner råd om hvordan de burde forholde seg til nynazistiske 

ungdomsgjenger og antirasistene som konfronterte dem. Å undersøke hvordan disse 

forskernes analyse sammenfaller og avviker fra den militante antifascistiske analysen av 

fascismen, vil bidra til å danne et mer helhetlig inntrykk av hvordan Blitz-miljøet og 

tilsvarende miljøer utenfor Oslo så på seg selv og sin rolle i den antirasistiske kampen. 

1.5 Kilder og metodiske utfordringer 

1.5.1 Kilder om dannelsen av en venstreorientert subkultur 

I bakgrunnskapitelene vil det blant annet legges frem hvordan det autonome miljøet oppsto i 

Norge. Til dette brukes bøkene Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og 

politikere i Oslo Av Jan Holm og Inge Kvaran, så vel som UFFA av Morten Haugdal. Jan 

Holm og Inge Kvaran er begge barnevernspedagoger, og Holm er også journalist. Boken 

deres inneholder både en narrativ fremstilling av det norske punk-miljøets tidligste dager i 

Oslo, men også 25 intervjuer med folk i miljøet, samt en spørreskjema-basert undersøkelse, 

som sammen med egne observasjoner tegner et bilde av hvordan Blitz-ungdom så på seg 

selv.16 I denne oppgaven vil først og fremst den narrative fremstillingen benyttes for å belyse 

opprinnelsen av miljøet rundt Blitz. Intervjuene i boken er stort sett gjort i 1987, og boken 

utkom i 1989. Derfor er det skrevet lite om konflikten med nynazister, siden opptrappingen av 

denne fant sted senere. Boken har forholdet til «politi, presse og politikere i Oslo» som 

hovedfokus.  

Morten Haugdals bok om UFFA vil først og fremst brukes for å sette dannelsen av en 

venstreradikal motkultur i en større nasjonal sammenheng, mens Bert Klandermans bok The 

                                                 
16 Holm og  Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 34-35. 
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Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of 

Everyday Life, vil benyttes til å se på disse miljøene som del av en internasjonal trend. Boken 

tar for seg opprinnelsen til sammenliknbare miljøer i blant annet Tyskland og Nederland. 

Youth as a political movement: Development of the squatters' and autonomous movement in 

Copenhagen, 1981-95 av Flemming Mikkelsen og René Karpantschof vil benyttes for å 

illustrere at skiftet i fokus fra bolig og ungdomstilbud til antifascisme, ikke bare forekom i 

Norge, men også fulgte trender ellers i Norden.17 

1.5.2 Kilder om nynazistisk utvikling 

Den historiske konteksten og bakgrunnen for antifascistisk vold i perioden vil ta for seg 

dannelsen av et venstreorientert autonomt ungdomsmiljø, men vil også måtte ta for seg 

endringer i nynazistisk organisering og strategi.  

Henrik Lunde sin bok Aller Ytterst – De rasistiske grupperingene i dagens Norge 

(1993) og Per Bangsunds bok Arvtakerne (1984) vil brukes for å dokumentere utviklingen fra 

hvitvasking av okkupasjonstiden på 60-tallet, til isolerte terrorhandlinger i overgangen 

mellom 70- og 80-tallet, videre til en strategi med en «fysisk agenda» med gategjenger 

bestående av nynazistisk ungdom på 90-tallet. Blant litteratur av nyere dato brukes Øyvind 

Strømmens Den sorte tråden: europeisk høyreradikalisme fra 1920 til i dag. Denne boken tar 

også for seg utviklingen av nazismen i Norge etter krigen, og setter den i sammenheng med 

utviklingen i Europa. Derimot er det relativt lite stoff når det gjelder de nynazistiske gruppene 

på 90-tallet, og særlig den antifascistiske motstanden. Lundes bok er resultatet av et 

forskningsprosjekt på vegne av organisasjonen Antirasistisk senter, og gir et overblikk over 

de nynazistiske organisasjonene som eksisterte i 1993. I likhet med Bangsunds Arvtakerne gis 

det også en kronologisk gjennomgang av utviklingen på ytterste høyre fløy. Bangsunds bok er 

skrevet fra et journalistisk utgangspunkt, og er en samling informasjon som Bangsund 

opparbeidet seg som journalist i syv år før boksens utgivelse i 1984. Strømmens bok har også 

et journalistisk utgangspunkt. Disse bøkene suppleres med masteroppgavene Nynazisme i 

Norge og Sverige- Fra partiorganisering til revolusjon av Christoffer Jacob Øimoen, og 

Bakover mot det nye Norge - Ideologisk utvikling innen norsk nynazisme 1967-1985 av Lars 

                                                 
17 Haugdal, UFFA: 1981-2006; Bert Klandermans, Bert Klandermans, og  George Katsiaficas, "The Subversion 

of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life," red. (1998); F. 

Mikkelsen og  R. Karpantschof, "Youth as a political movement: Development of the squatters' and autonomous 

movement in Copenhagen, 1981-95," International Journal of Urban and Regional Research 25, no. 3 (2001). 



10 

 

Preus. Øystein Sørensens kapittel i antologien Nazisme og nynazisme: gammel og ny fascisme 

i Norden og Europa fra 1995 er brukt som bakgrunnslitteratur.18 

1.5.3 De antifascistiske publikasjonene 

Oppgavens kildegrunnlag hviler tyngst på to utgivelser. Blitz publiserte åtte nummer av sin 

egen avis Smørsyra mellom 1990 og 1994, der mange nummer inneholder relevante tekster 

fra første halvdel av 90-tallet. Aktivistene i Blitz-miljøet var aktive i en rekke andre politiske 

saker og det fantes også mye stoff som var av en kulturell, ikke politisk karakter. Derfor er det 

noe mindre stoff enn når AFA ble dannet og begynte å slippe sitt eget tidsskrift, som tok for 

seg nesten utelukkende antirasistisk problematikk. Jeg kommer til å benytte meg av noen 

tidligere utgaver i bakgrunnskapittelet om Blitz og den autonome venstresiden, men 

hovedfokus vil ligge på utgavene utgitt på 90-tallet. 

I perioden mellom 1994 og 2001 ble Smørsyra ikke utgitt. Første nummer av 

Antifascistisk Aksjon ble derimot sluppet i januar 1995. I tiden mellom årtusenets siste 

nummer av Smørsyra i 1994 og første nummer av Antifascistisk Aksjon endret AFA seg fra å 

være en uformell «arbeidsgruppe» på Blitz-huset til å bli en organisasjon med mål om å 

«jobbe mer effektivt med den militante antifascismen».19 

Det er ikke utenkelig at den lange pausen mellom utgivelsene av Smørsyra og 

dannelsen av organisasjonen AFA med tilhørende tidsskrift kan tolkes som et skift i 

prioriteringene mot en større vekt på antifascistisk aktivitet. Dette er imidlertid noe vanskelig 

å påvise da alle artiklene i begge utgivelsene er anonyme. Dette innebærer også en del andre 

metodiske utfordringer. Uten oversikt over hvilke individer som utgjorde redaksjonene eller 

skribentene i utgivelsene, kan man ikke bekrefte eller avkrefte om det er de samme forfatterne 

som skrev for Smørsyra og Antifascistisk Aksjon. Det er også en utfordring å få klarlagt hvor 

mange som skrev for utgivelsene i det hele tatt. Flere skribenter kan indikere at innholdet i 

tekstene var vidt akseptert. Få skribenter kunne tolkes som ett fåtall personer var veldig 

innflytelsesrike eller at få fikk komme til ordet. 

                                                 
18 Lunde, Aller ytterst; Per Bangsund, Arvtakerne: nazisme i Norge etter krigen, vol.  Pax-bok (Oslo: Pax, 1984); 

Øyvind Strømmen, Den sorte tråden: europeisk høyreradikalisme fra 1920 til i dag  (Oslo: Cappelen Damm, 

2013); Christoffer Jacob Øimoen, "Nynazisme i Norge og Sverige: fra partiorganisasjon til revolusjon" 

(Masteroppgave, C.J. Øimoen, 2012); Lars Preus, "Bakover mot det nye Norge: Ideologisk utvikling innen norsk 

nynazisme 1967-1985" (Masteroppgave, Universitetet I Oslo, 2014); Ottar Dahl og  Øystein Sørensen, Nazisme 

og nynazisme: gammel og ny fascisme og nazisme i Norden og Europa: foredrag  (Oslo: Historisk institutt, 

Universitetet i Oslo Den norske historiske forening, 1995), Foredrag. 
19 "Hva er meninga med AFA?," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995, 3 
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I tillegg til AFA og Blitz vil boken Såkalte antirasister av Ringerike Antirasistisk 

Ungdom (RAU) brukes til å supplere innholdet i Smørsyra og Antifascistisk Aksjon. Såkalte 

antirasister ble utgitt i 2001 og fungerer som et slags tilbakeblikk på RAUs aktiviteter. 

Analysene i boken har mange fellestrekk med de som forekommer i avisene og tidsskriftene 

fra Oslo på tross av at boken er skrevet etter mye av den antifascistiske aktiviteten forekom, 

mens artiklene i Antifascistisk Aksjon ble skrevet fortløpende mens konflikten herjet som 

verst. 

En metodisk utfordring som alle disse tre utgivelsene har til felles er spørsmålet om 

innholdet var representativt. Publikasjonene er kollektive kilder. Det vil si at de at de var 

fellesprosjekter der «den enkeltes andel i frembringelsen bare i liten grad lar sig særskilt 

bestemme».20 Det kan tenkes at innholdet i alle disse utgivelsene ble utformet av de som var 

flinke til, og glad i å skrive tekster. Hvor mange antifascistiske aktivister det er som forholdt 

seg til det som sto i Smørsyra og Antifascistisk Aksjon eller følte at innholdet reflekterte deres 

oppfatninger, er heller ikke mulig å påvise. Alle tre utgivelsene er redigert av såkalte 

«redaksjonskollektiver»,21 men hvor store eller representative de var er uklart. Dermed kan 

ikke det ideologiske innholdet slås fast som en hovedårsak til voldsbruk, men bør begrenses 

til å gi innsikter om hvordan bruken av vold ble argumentert for og legitimert. Lite av disse 

kildene er avlevert til arkiver til ettertiden og alle tidsskriftene ble utgitt ganske sporadisk. En 

svakhet ved kildene for forskning er at miljøet hadde en ganske streng sikkerhetskultur som 

ha resultert i at det er veldig lite informasjon spesifikke aktører eller detaljene i de interne 

prosessene for eksempel. Kildene har imidlertid den styrken at det intenderte publikum er eget 

miljø. Forfatterne kunne slippe ut håret og snakke i sikkerhet om at leser stort sett delte 

samme referanseramme og utgangspunkt. Den typen selvsensur som vil kunne oppstå om 

tekstene var ment for et videre publikum kan man derfor anta at er minimal. Det er like fullt 

all grunn til å tro at miljøet ønsket å sette seg i et så godt lys som mulig. Disse publikasjonene 

skal analyseres kvalitativt og tolkes på bakgrunn av forholdet mellom tekstene og konteksten 

tekstene er skrevet i.22 

1.5.4 Intervjuer 

I tillegg til annenhåndskilder som aviser og tidsskrifter, har jeg gjennomført intervjuer med to 

                                                 
20 Edvard Bull, Den moderne pressen som historisk kilde: nogen grunnlinjer, ut fra norsk materiale  (1929),  

1-30. 
21 Såkalte antirasister,   (Hønefoss: Ringerike Antirasistisk Ungdom - Eget forlag, 2001), 6. 
22 Jan Eivind Myhre, Historie: en introduksjon til grunnlagsproblemer  (Oslo: Pax, 2014), 18-29. 
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aktører som var aktive antifascister i Oslo på 1990-tallet. Intervjuene dreier seg hovedsakelig 

om aktørenes egen motivasjon og begrunnelse for å være med på konfrontative aksjoner mot 

nynazister i Oslo, samt deres vurderinger av den militante antifascistiske strategien som 

helhet i Norge. Selv om jeg ikke er ute etter detaljene i de faktiske konfrontasjonene i denne 

oppgaven, vil aktørene likevel stå inne for en del forskjellig ulovlig aktivitet, og har derfor 

krevd å anonymiseres. Dette medfører noen metodiske dilemmaer:  

Det viktigste dilemmaet er når det kommer til etterprøvbarhet. Om identiteten til 

informantene holdes skjult, vil ikke fremtidige forskere kunne følge opp og bekrefte funnene 

jeg har gjort gjennom intervjuene. Når jeg likevel velger å benytte intervjuene i oppgaven, 

henger dette sammen med måten jeg bruker dem på. Intervjuene benyttes ikke til å påvise 

faktaopplysninger, eller gi innsikt i intern dynamikk, organisatoriske sammenhenger eller 

lignende. Det er både naturlig og nødvendig at fremtidige forskere kan etterprøve informasjon 

på disse områdene for å etablere fakta. Intervjuene vil brukes sparsomt, og har som 

målsetning å supplere de skriftlige kildene som er skrevet fortløpende i denne perioden, med 

refleksjoner fra aktørene når de ser tilbake. Målsetningen med oppgaven er å konstruere et 

ideologisk rammeverk med aktivistenes egne ord. Ved å inkludere disse stemmene, vil 

oppgaven tilføres nyanser som gir leseren en dypere forståelse enn bare de skriftlige kildene. 

I det som foreligger av norsk sosiologisk forskning på rasistiske ungdomsgjenger, og 

via denne forskningen, det lille som foreligger om deres antirasistiske motparter, er alltid 

informantene anonymisert. Dette er muligens enda viktigere i disse prosjektene fordi 

informantene ofte er mindreårige, eller i hvert fall svært unge. Uansett er det tydelig at 

forskerne mener at deres informanters behov for sikkerhet og anonymitet veier tyngre enn det 

faglige behovet for etterprøvbarhet. Opplysningene fra informantene brukes også på samme 

måte som jeg bruker mine. Ved å spørre om aktørenes opplevelse og forståelse av dem selv, 

og miljøet deres, blir de mer kvantitative demografiske dataene som sosiologene bruker, satt 

inn i en personlig og relasjonell kontekst, og kan gi innsikt i hvordan aktørene tenker om seg 

selv. Jeg ønsker på en sammenliknbar måte å supplere mine skriftlige kilder skrevet i 

perioden, med personlige refleksjoner gjort i etterkant. Dette gir leseren et innblikk i hvordan 

tilsvarende ideer kan utrykkes i forskjellig form. Mens de skriftlige kildene, særlig Smørsyra 

og Antifascistisk Aksjon har en tendens til å være polemiske og agiterende, er samtalene med 

aktørene såpass mange år senere mer reflekterende og personlige. For å få oppnå refleksjon 

hos informantene er det brukt en kombinasjon av introduksjonsspørsmål, 

oppfølgingsspørsmål og utdypingsspørsmål. Det er også brukt strukturerende og oppklarende 
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spørsmål for å gjøre intervjuet som helhet tydeligere.23 

Siden jeg bare intervjuer to anonymiserte aktører, er det vanskelig å påvise disse 

aktørenes sentralitet. Det er heller ikke mulig å hevde at det begrensede utvalg aktører jeg har 

intervjuet, er representativt eller representerer alle stemmer i miljøet. Grunnen til at jeg likevel 

bruker dybdeintervjuer som metode, er at informantene kan gi kvalitative innblikk i 

diskusjoner og nyanser som ikke kommer frem i litteraturen. Det er også verdt å nevne at 

både Blitz og AFA praktiserte varianter av organisasjonsstruktur uten leder. Ettersom 

organisasjonene ikke har noe offisielt hierarki, kan man anta at de fleste lengeværende 

medlemmene aktivt har måttet ta stilling til analytiske og strategiske spørsmål, i motsetning til 

i mer tradisjonelle organisasjoner der formulering av politikk og beslutninger om strategi er 

konsentrert hos medlemmer «høyt oppe» i hierarkiet. 

Det er ytterst sjelden at personer tilknyttet Blitz-miljøet har vært villige til å snakke 

med forskere. Når jeg har lykkes å få to personer i tale, er det på bakgrunn av at de vet nok 

om min bakgrunn til å ha tillit til at jeg ikke har interesse av å sensasjonalisere voldsbruken 

eller redusere militant antifascisme til utelukkende å handle om voldsbruk. Jeg er enig med 

Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik når de skriver at:  

«Det har vært lite akademisk forskning direkte på det militante antirasistiske miljøet. 

Det skyldes nok også at miljøet generelt har vært lite vennlig innstilt overfor flere av 

de aktuelle forskerne på området. Det skyldes bl.a. at forskere som Katrine Fangen, 

Tore Bjørgo og Yngve Carlsson har vært kritiske til hvilke virkninger den 

antirasistiske volden har hatt overfor deres motparter.»24.  

Ovenfor meg ønsket informantene anonymisering av to grunner. For det første vil det å stå 

frem med navn som militant antifascist innebære en risiko både profesjonelt og sosialt, 

uavhengig av om de igjennom mine spørsmål kunne knyttes til spesifikke lovbrudd. Bruk av 

vold, om enn bare som et av mange midler, er ikke sosialt akseptert i de fleste miljøer. De 

ønsker ikke å måtte stilles til ansvar som individer, hverken offentlig, eller i sosial eller 

profesjonell sammenheng. For det andre var informantene meget klare på at de ikke ville 

gjøres til «talspersoner» for en bevegelse de kun var en liten del av. De ville ikke at militant 

antifascisme skulle handle om dem og deres person, men kun om deres opplevelse av å være 

del av miljøet som konfronterte nynazister på 90-tallet. Anonymitet gjør at deres opplevelser 

kan skildres, mens deres person forblir privat. Det er heller ikke utenkelig at informantene 

                                                 
23 Steinar Kvale og Svend Brinkmann, Interviews: learning the craft of qualitative research interviewing, 2nd ed. 

utg. (Los Angeles, Calif: Sage, 2009), 135-36. 
24 Bjørgo og  Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: en kunnskapsstatus, 

2015:2, 108. 
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føler et vedvarende behov for anonymitet av sikkerhetsårsaker, og vil minimere sjansen for 

represalier fra nynazister, selv om de ikke eksplisitt utrykket dette.  

Begge informantene er anonymisert med alias, som er ment å skjule både deres 

spesifikke identitet, og andre faktorer som kjønn og alder. Dette er for å gjøre det så vanskelig 

som mulig å identifisere informantene. Av samme grunn er også opptakene intervjuene er 

basert på slettet og anonymiseringen påbegynt allerede i transkripsjonen.25 og for å unngå at 

leseren tillegger informantene intensjon eller karakteristikker på bakgrunn av deres 

oppfatning av kjønn eller lignende. Å se på forskjeller og likheter i svar og perspektiver basert 

på demografisk tilhørighet gir mange interessante muligheter for videre forskning. Men det 

ligger utenfor denne oppgavens målsetninger, og ville uansett krevd et betydelig større antall 

informanter.  

Transkribering i er i seg et tolkningsarbeide.26 Disse intervjuene er gjort med lyd-

opptak og senere transkribert av undertegnede. I transkriberingen har jeg valgt å inkludere 

sosiolekt, og de fleste pauser og repetisjoner for å gi et innblikk i tankeprosessen. Det er 

likevel gjort noe redigering slik at leseren skal klare å følge resonnementene.27 

Den første informanten kalles «Lux» og var aktiv i Oslo fra midten av 90-tallet til en 

stund etter den nynazistiske bevegelsen fikk seg en permanent knekk i 2001. Vedkommende 

var aktiv i Blitz og i en antirasistisk organisasjon et annet sted på Østlandet. «Lux»hadde 

bakgrunn fra miljøvern, og var del av et internasjonalt ungdomsmiljø. «Lux»beskriver 

hendelsene som førte til engasjementet i antirasistisk arbeid ikke som et valg, men som en 

nødvendighet. «Lux» vokste opp i en småby på Østlandet og opplevde at tilstedeværelsen av 

naziskinheads førte til:  

[...] i første omgang var det asylmottak og sånn, men etterhvert var det sånn at barn av 

flyktninger fra Latin-Amerika og Kosovo, som var våre venner ble liksom angrepet, 

da, i rent rasistisk motivert vold. [...] Det var ikke et valg av forskjellige saker man 

kunne plukke på hylla. Men det var en realitet på bakken som gjorde det tvingende 

nødvendig for oss å gjøre noe.28 

 

Den andre informanten vil kalles «Runi» og var aktiv i Blitz-miljøet spesifikt, aldri i AFA. 

Vedkommende var del av Blitz-miljøet fra 1985 og aktiv med antifascistisk arbeid fra slutten 

av 1980-tallet til midten av 2000-tallet. «Runi» beskriver sitt engasjement som et produkt av å 

miljøet vedkommende ble med i.  

                                                 
25 Kvale og  Brinkmann, Interviews: learning the craft of qualitative research interviewing, 187. 
26 Ibid., 177. 
27 Ibid., 185-87. 
28 "Lux", "Intervju med "Lux"," red. Adrien A. Wilkins (2015). 
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Jeg flytta til byen i femogåtti og var ganske kjapt inne på Blitz etter det. Men ... så det 

er klart at det var jo en del av aktiviteten på Blitz. Og mye diskusjoner rundt det. Så 

det er vanskelig å si at det er en egenoppfunnet interesse av meg sjøl. Det var jo del av 

et miljø, men vi hadde jo mye diskusjoner om det, og der var jo ... hadde liksom en 

erkjennelse, eller du kom i hvert fall til en erkjennelse av at det var en veldig viktig 

ting å jobbe med, og det mener jeg sjøl også i dag at det var.29 

1.6 Begreper og definisjoner 

1.6.1 Blitz-miljøet og militant antifascisme 

Denne oppgaven tar på mange måter for seg en liten gruppe menneskers aktivitet. I deres egne 

utgivelser er det vanlig at antallet aktivister som deltar i voldelige aksjoner i Oslo anslås å 

være mellom 30 og 60 stykker av gruppene selv.30 Andre demonstrasjoner, der noen utøvde 

vold, men som i utgangspunktet mobiliserte bredt, ofte opp i flere hundre opp mot tusen 

deltagere, er det ikke realistisk at så mange aktivt deltok i voldsbruk. I Antifascistisk Aksjon 

hevdes det at nynazistene hadde et arkiv med «en trakasseringsliste på opp mot 200 personer 

og en dødsliste med i underkant av 50 personer»31 

Blitz-miljøet og tilsvarende miljøer var også ungdomsmiljøer, dette innebar antakelig 

at aktivister kom og forlot miljøet etter hvert som de ble eldre, eller interessene endret seg. 

Hvem disse aktivistene var, og hvor stor gjennomstrømmingen var, er dessverre umulig å 

påvise, siden organisasjonene ikke hadde noen formelle medlemslister, og som nevnt 

tidligere, det ikke ble gjennomført noen sosiologiske studier av den autonome venstresiden. 

Når jeg sikter til de som tok i bruk vold som virkemiddel, vil jeg enten betegne dem 

som Blitz-miljøet, blitzere eller militante antifascister. Med Blitz-miljøet mener jeg den 

ganske sammensatte gruppen rundt huset i Pilestredet 30E i Oslo, som beskjeftiget seg med 

antifascistisk og antirasistisk politisk aktivisme. Andre i Blitz-miljøet var opptatt av saker 

som krig, økonomisk utbytting og solidaritetsarbeid, og ikke minst musikk og kultur, men de 

er ikke tema i denne oppgaven. Når jeg bruker begrepet Blitz-miljøet, inkluderer jeg som 

nevnt også noe aktivitet av Antifascistisk Aksjons lokallag i Oslo, fordi gruppene overlappet 

hverandre, og fordi analysen av nazismen og den tilhørende strategien for å stoppe nynazister 

var den samme. Det betyr ikke at organisasjonene alltid drev med den samme aktiviteten eller 

                                                 
29 "Runi", "Intervju med "Runi"," red. Adrien A. Wilkins (2015). 
30 "Her er det verken om eller men, vi lager gjerne fascistmos igjen!," Smørsyra nr. 14 1992, 16; 

"Aksjonskavalkade 1994," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995, 4-5; "Aksjonskavalkade 1995," Antifascistisk Aksjon 

nr. 7 1996, 4-5. 
31 "Nazireiret på Sandaker og høyreekstrem organisering," Antifascistisk Aksjon nr. 2 1995, 14. 
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så på seg selv som en enkelt gruppering, det gjorde de ikke. Likhetene i virkelighetsforståelse, 

språkbruk og argumentasjon er likevel så tydelig at det er hensiktsmessig å omtale dem under 

ett i oppgaven.  

Siden det fantes antifascistiske grupper også utenfor Oslo, behøves også et begrep som 

omfatter den militante antifascistiske bevegelsen som helhet. Jeg har valgt å betegne de som 

var villige til fysisk å konfrontere nynazister som del av deres antirasistiske engasjement som 

militante antifascister. Blitz-miljøet brukes der jeg mener den beskrevne strategien er tilpasset 

Oslo-området spesifikt, og militante antifascister benyttes der jeg mener at de politiske og de 

strategiske hensynene gjelder hele Østlandet. 

1.6.2 Nynazisme 

Når det gjelder omtalen av de høyreekstreme rasistiske ungdomsgjengene som danner 

motparten som de militante antifascistene kjempet mot, er det en avveining om man skal la 

aktørene få definere seg selv, eller om de skal defineres basert på innholdet i deres ideologi. 

Om man skal godta disse miljøenes egen preferanse for betegnelser som nasjonalist eller 

patriot, støter man bort i problemet i at disse begrepene også favner andre folk med diametralt 

motsatt verdensbilde og verdigrunnlag enn det disse miljøene representerer. Enkelte av 

voldsforskerne velger likevel å bruke disse betegnelsene. Dette skyldes til dels at deres arbeid 

består av å undersøke de underliggende sosiale årsakene bak rasistisk eller nazistisk 

oppførsel. Dermed anerkjenner man at denne typen oppførsel både kan være et utrykk og en 

drivkraft.32 Derfor er det mulig å oppføre seg på en måte som assosieres med nazisme uten det 

aktuelle individet «egentlig» er ideologisk overbevist nazist. En annen grunn til at mindre 

negativt ladede ord blir brukt, er at forskerne som driver med en eller annen form for 

deltakende observasjon, er avhengige av et mer eller mindre godt forhold til personene de skal 

intervjue og observere. Å omtale dem på en måte som ikke umiddelbart fremmedgjør dem er 

derfor nødvendig.33 Katrine Fangen utmerker seg som en forsker som konsekvent benyttet 

betegnelsen nasjonalist eller radikal nasjonalist. Dette begrunnes med at det ideologiske 

spennet er såpass bredt at betegnelsen nazist eller nynazist ikke ville vært dekkende.34 Det 

bemerkes imidlertid at Fangen valgte å kalle ungdomsgjengene nynazistiske når en 

                                                 
32 Tore Bjørgo og  Yngve Carlsson, Vold, rasisme og ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse  (Oslo: Tano 

Aschehoug, 1999), 18-19. 
33 Katrine Fangen, "Pride and power: a sociological interpretation of the Norwegian radical nationalist 

underground movement" (Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo Unipub, 1999), 

6. 
34 Ibid., 6-8. 
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omarbeidet og forkortet utgave av et kapittel i Pride and Power ble utgitt i Tidsskrift for 

ungdomsforskning i 2001.35 

I denne oppgaven gjør ingen av disse grunnene seg gjeldende. De nynazistiske 

ungdomsgjengene hadde ikke en like klar og entydig ideologisk profil som tidligere nazistiske 

miljøer, men man står like fullt på trygg grunn når man betegner disse miljøene som 

nynazistiske eller nazistiske. Miljøene besto av enkelte som benektet holocaust, enkelte som 

feiret holocaust, og personer som i varierende grad bekjente seg til en tro på en eller annen 

form for jødisk sammensvergelse.36 Imidlertid assosierte alle seg med et miljø som tok i bruk 

nazistisk symbolikk, og som ble påvirket av de samme nynazistiske moderniserings-

tendensene som gjorde seg gjeldene ellers i Europa og USA.37 Utover dette gjorde de 

generelle attributtene som rasetenkning, antisemittisme, homofobi og mannssjåvinisme, og 

ikke minst antikommunisme, seg i aller største grad gjeldene både i ord og handling. 

Forpliktelsen til å beskrive et slikt ytterliggående og totalitært miljø som det det var, 

veier betydelig tyngre enn hensynet til individuelle aktører som ikke nødvendigvis bekjente 

seg til alle aspekter ved nazistisk ideologi. Om man angriper innvandrere og handlingen er 

«motivert i egenskap av innvandrere» må handlingen «anses rasistisk motivert».38 Om man 

vandaliserer butikken til en innvandrer med hakekors, så er det en nazistisk handling, helt 

uavhengig om det «egentlig» var for å få status i gjengen. I denne oppgaven vil derfor 

grupperinger der det var vanlig å benytte seg av nazistiske symboler og symbolske handlinger 

som «heiling», hvis utgivelser ofte hadde rasistisk, antikommunistisk og sexistisk innhold, og 

som valgte ut minoriteter og venstreorienterte politiske motstandere som ofre for vold og 

trakassering, omtales som nynazister, nazister eller fascister. 

  

                                                 
35 "Demonisering eller ansvarliggjøring," Tidsskrift for Ungdomsforskning 1, no. 1 (2001). 
36 Helene Lööv beskriver viser hvordan ZOG sammensvergelsen blir spredd fra svenske nazister til norske: 

Heléne Lööw, "Kampen mot ZOG: antisemitismen bland moderna rasideologer," Historisk tidskrift 1996 

:1(1996): 74-79,82-87; Tore Bjørgo, "Racist and right-wing violence in Scandinavia: patterns, perpetrators, and 

responses," red., Tano Aschehougs fonteneserie (Oslo: Tano Aschehoug, 1997), 292-97; Katrine Fangen, 

Skinheads i rødt, hvitt og blått: en sosiologisk studie fra "innsiden", vol. 4/95, Rapport (Ungforsk (program): 

trykt utg.) (Oslo: Program for Ungdomsforskning, Norges forskningsråd, 1995), 50-57. 
37 Øimoen, "Nynazisme i Norge og Sverige: fra partiorganisasjon til revolusjon," 57-59; Preus, "Bakover mot det 

nye Norge: Ideologisk utvikling innen norsk nynazisme 1967-1985," 50-53; Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 

1980-1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna, [Ny utg.]. utg. (Stockholm: 

Ordfront, 2000), 77-80,109-15. 
38 Bugge Aasland, Aarbakke, Tjomsland, Holmøy, "Høyesterett - HR-1994-74-A - Rt-1994-974," i HR-1994-74-

A - Rt-1994-974, red. Høyesterett - Dom (Lovdata, 1994). 
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1.6.3 Innvandringsfiendtlig 

Når jeg referer til en person eller gruppe som innvandringsfiendtlig eller rasistisk, sikter jeg 

til grupper med en annen tilnærming til politisk aktivitet en de nynazistiske 

ungdomsgjengene. Deres aktivitet dreide seg rundt mer aksepterte former for politisk aktivitet 

som møtevirksomhet, demonstrasjoner, markeringer og valgkamp. Gruppene hadde også ofte 

en annen måte å ordlegge seg og markere sin identitet på, enn den som finnes i de 

nynazistiske gruppene, for eksempel når det gjaldt aktiv bruk av konspirasjonsteorier. Dog 

kunne denne ordbruken ha enkelte berøringspunkter til felles med nynazistiske grupperinger, 

som for eksempel måten man mytologiserte den «norsk kulturen», men var i sin helhet 

annerledes. Det er imidlertid viktig å understreke at det var overlapp og samarbeid mellom de 

nynazistiske og innvandringsfiendtlige kreftene.39 

1.6.4 «Konfrontasjonslinja» og vold 

Denne oppgaven handler om voldsbruk, og hvordan slik voldsbruk ble omtalt og diskutert av 

militante antifascister. Derfor er det viktig å definere tydelig hva jeg mener med vold, og hva 

jeg mener med konfrontasjon og fysisk konfrontasjon. 

Fysisk konfrontasjon og vold vil brukes om hverandre i oppgaven, men fysisk 

konfrontasjon er ment å indikere ett nivå av organisering. Når vold ble begått ble aktivister 

ofte tilkalt gjennom såkalte «mobiliseringslister» når nynazister dukket opp i den aktuelle 

byen. La det imidlertid være klart at fysisk konfrontasjon innebar at antifascister jaget 

nynazister ut av byen eller stedet de befant seg på ved å true eller slå og sparke dem. Av og til 

med bare nevene, og av og til med provisoriske håndvåpen eller køller. Det er dette jeg mener 

med vold. Slag, spark, overfall o.l. 

Konfrontasjonslinja er navnet som ble gitt slik aktivitet, men det innebar også en hel del 

aktiviteter som ikke nødvendigvis var voldelige. I første nummer av Antifascistisk Aksjon 

heter det at «konfrontasjonslinja mot fascistene må inneholde mange forskjellige strategier, 

ikke bare én.»40 Prinsippet bak konfrontasjonslinja var at enhver samling eller arrangement 

der nynazister eller rasister deltok, skulle møtes på en måte der rasistene opplevde protesten. 

Motdemonstrasjonen skulle ikke finne sted et annet sted i byen, men på samme sted som 

rasistene eller nynazistene. Mot arrangementer som paneldebatter hvor høyreekstreme deltok, 

                                                 
39 Se for eksempel: Evelyn Dyb, "- Hagen leverte argumenter til Myrdal," Klassekampen, 5. september 1995; 

Og: Pål Mugaas, "Ny-nazister ledet kampene i Brumunddal," ibid., 2.9.1991. 
40 "Hva er meninga med AFA?," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995, 3 
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forsøkte man å lage blokader eller støy-demonstrasjoner som overdøvde dem.41 Mot 

innvandringsfiendtlige markeringer, prøvde man kanskje også å overdøve eller mobilisere 

mange flere motdemonstranter for å ydmyke rasistene.42 Hvis nazister mobiliserte på 

gateplan, skulle de jages vekk med vold.43 Poenget var at rasister aldri skulle stå uimotsagt 

eller anerkjennes som en legitim stemme i den offentlige debatten.44 

1.6.5 Generell teori – to subkulturer? 

Målet med denne oppgaven er å gjøre rede for den verdensforståelsen som lå til grunn for at 

militante antifascister valgte en strategi som inkluderte voldsbruk. Den mest åpenbare 

forutsetningen, i hvert fall innenfor historiefeltet, er nok hvordan nynazismens strategi 

utviklet seg fra andre halvdel av 80-tallet og utover 90-tallet. Denne utviklingen manet frem 

en respons fra den relativt ferske autonome bevegelsen og den brede antirasistiske bevegelsen 

som tok en annen form enn tidligere antifascistisk aktivitet.  

Blant voldsforskere, særlig Katrine Fangen, er det vanlig å fremheve det subkulturelle 

aspektet ved denne utviklingen. I deres fremstilling er konflikten med antirasistisk ungdom 

fra punk-miljøet til dels et resultat av at den nynazistiske bevegelsen endret strategi og 

tilnærming på en måte som speilet de nyetablerte autonome ungdomsmiljøene.45 Nazistene og 

de autonome ungdomsmiljøene prøvde begge å etablere seg i mer eller mindre samme 

subkulturelle rom. Skinhead subkulturen som hadde sin opprinnelse i relativt mangfoldige og 

inkluderende arbeiderklassemiljøet i England, der impulser fra svart musikk både fra USA og 

flere afrikanske land gjorde seg gjeldene, gjennom sjangere som ska, reggae og soul, ble 

imitert og forsøkt gitt rasistiske konnotasjoner.  

Hvit makt musikk tok gjerne form som punk eller metal. På sett og vis kan det tolkes 

slik at begge subkulturene kranglet om eierskapet og meningen til de samme 

identitetsmarkørene. Verdigrunnlaget kunne derimot ikke vært mer annerledes. I 

Antifascistisk Aksjon beskrives opplevelsen av likhetene mellom de to miljøene slik: 

Uansett hvor mye de prøver å kopiere og etterligne venstresida (f.eks. gjennom 

musikkstil, organisering, politiske kampsaker som f.eks. kvinnekamp! og dyrevern! 

osv.) vil deres rasisme aldri være noe annet enn en pest som må isoleres på alle plan 

med alle nødvendige virkemidler.46 

                                                 
41 "Snøftelands Ytringsfrihet," Smørsyra nr. 10 1991, 3. 
42 "Jag rasistsvina vekk fra gata!," Smørsyra nr. 12 1991, 3. 
43 "Kjeppjag nazisvina!," Antifascistisk Aksjon nr. 16 1997, 2. 
44 "Lux", "Intervju med "Lux"." 
45 Fangen, Skinheads i rødt, hvitt og blått: en sosiologisk studie fra "innsiden", 4/95, 38-40. 
46 "Tilbakegang for nazistene?," Antifascistisk Aksjon nr. 11 1996. 
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Fangen hevder den ideologiske konfliktlinjen me1llom de to miljøene ligger i at nynazistenes 

«sans for rene kategorier, og blitzernes sans for overgangskategorier». Der nazistenes har en 

ekstrem antipati mot det som faller utenfor normale, omfavnet blitzmiljøet det subversive og 

«opplevelser som er av liminal karakter, tilstander som ikke lar seg plassere i klare 

kategorier».47 

Nynazistene likte rene kategorier, men vel så viktig er det at de var svært opptatt av å 

rangere menneskene som falt innenfor disse forskjellige kategoriene. Hvite mennesker var 

bedre enn fargede, heterofile mennesker var bedre enn homofile og bifile, og menn var bedre 

enn, og fundamentalt annerledes enn, kvinner. Blitz-miljøet på sin side agiterte på et 

humanistisk grunnlag for likeverd for alle, og involverte seg i kamper mot abortmotstandere, 

for skeives rettigheter og mot diskriminering av fargede og innvandrere.  

Det er også en betydelig ideologisk forskjell når det gjelder hvilke maktstrukturer de 

forskjellige miljøene mente formet samfunnet, og som resultat av dette, hvem som var 

«overmakten» eller «fienden». Den nynazistiske bevegelsen var preget av 

konspirasjonstenkning, der samfunnet styres gjennom en «jødisk sammensvergelse» ofte 

omtalt som ZOG-teorien (kort for Zionistic Occupation Goverment». Overmakten som 

nynazister gjorde opprør mot, var en elite som enten var medløpere eller for svake til å yte 

motstand mot sammensvergelsen.48 

Blant de militante antifascistene ble imidlertid samfunnet beskrevet innenfor et 

radikalt antikapitalistisk rammeverk. Økonomisk politikk ble satt i sammenheng med 

flyktning- og migrasjonspolitikk, som igjen ble satt i sammenheng med 

rekrutteringsgrunnlaget til de nazistiske ungdomsgjengene. I første nummer av Antifascistisk 

Aksjon gjøres det tydelig: «Vi regner fascisme, rasisme og kvinneundertrykkelse for å være 

den ytterste konsekvens av kapitalismen.»49 I tredje nummer tas det et oppgjør med sexistiske 

tendenser innad i miljøet mot de som mener nynazismen kan sees isolert fra andre forhold:  

Hva er det som skaper grobunn for fascistisk rekruttering? Kommer den nazistiske 

rekrutteringen bare ut av lufta sånn uten videre? Eller er det bare noen fylliker og 

småttiser som ikke har noe annet å gjøre enn å være rasister? Det virker som mange i 

miljøet tror det. For å få en forklaring er vi nødt til å analysere samfunnsforholda i 

samfunnet vi lever i. Noen tror at bare vi fjerner nazistene fra gata, har vi fjerna 

problemet. Hva faen mente vi da med husokkupasjoner, demo mot Thatcher og alt det 

der? Vi vil noe videre enn bare å bekjempe fascistene. Har man ikke denne forståelsen 

vil en snever kamp mot fascistene på gata alene, aldri føre fram. Man kan godt stoppe 

deres fysiske tilstedeværelse over lengre tid, men vi vil aldri bli kvitt 

                                                 
47 Skinheads i rødt, hvitt og blått: en sosiologisk studie fra "innsiden", 4/95, 38-39. 
48 Ibid., 52-53; Lööw, "Kampen mot ZOG: antisemitismen bland moderna rasideologer," 74-79,82-87. 
49 "Hva er meninga med AFA?," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995, 3 
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rekrutteringsgrunnlaget deres. Da er kampen mot eksisterende samfunnsforhold like 

viktig; sexisme, rasisme, homofobi.50 

Det er denne typen ideologiske betraktninger som brukes for å danne et rammeverk i en 

militant antifascistisk analyse. Min generelle teori er at det er tre hovedmomenter i denne 

ideologien som gjør at militante antifascister så på vold som et akseptabelt virkemiddel mot 

nynazismen.  

Det første hovedmomentet er antifascistenes forkastelse av staten som et verktøy for 

rettferdighet, og statlig politikk som et uttrykk for folkets verdier. I alle de skriftlige kildene 

understrekes tvert imot ordensmakten som en viktig rasistisk aktør som styrket høyreekstreme 

krefter ved å legitimere rasisme. Dette skjedde ifølge de militante antifascistene gjennom 

diskriminerende handlinger begått av politi og tollvesen,51 en restriktiv og i deres øyne 

inhuman innvandringspolitikk,52 og en negativ og reduksjonistisk omtale av 

minoritetspersoner fra politikere og maktpersoner i det offentlige ordskiftet.53 På et dypere, 

mer strukturelt plan var statlig politikk et resultat av «imperialistisk» utbytting av det globale 

sør, begått av vesten gjennom både militær makt og overnasjonale økonomiske institusjoner 

som verdensbanken og IMF.54 Blitz-miljøet hadde ingen forestillinger om at deres syn var 

representativt, men mente at samfunnet ble styrt av aktører som hadde interesser folk flest 

ikke ønsket eller var tjent med. 

Dette synet på staten henger sammen med det andre hovedmomentet, hvilket er en tro 

på grasrotorganisering og sosiale bevegelsers evne til å skape forandring uten å innta 

maktposisjoner i statsapparatet. Den nynazistiske bevegelsen kunne ikke stoppes gjennom 

lovendringer og politiinnsats, men ved vanlige menneskers motstand. Denne motstanden 

kunne og burde ta mange former, men Blitz-miljøet mente vold til tider måtte inngå i det 

strategiske repertoaret.  

Det siste hovedmomentet var en opplevelse av konflikt som maktkamp. Blitz-miljøet 

hadde ikke tro på at seier kunne komme ved å overbevise nynazister gjennom argumentasjon 

eller debatt. Konflikten med kommunen som endte med anskaffelsen av Blitz som et selvstyrt 

ungdomshus, hadde i deres øyne ikke skjedd ved gode debattferdigheter eller som et resultat 

av et veldedig sinnelag hos myndighetene. Kampen ble vunnet ved å yte nok makt til at 

                                                 
50 "Antifascistisk Motstand," Antifascistisk Aksjon nr. 3 1995.. 
51 "Statens rasistiske kontrollapparat," Antifascistisk Aksjon nr. 2 1995. 
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53 "Gi statens rasister et spark i balla," Antifascistisk Aksjon nr. 11 1996; "Statens rasistiske menn rir igjen," 

Antifascistisk Aksjon nr. 14 1997. 
54 "Globalt Apartheid," Smørsyra nr. 10 1991. 
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myndighetene innfridde deres krav. På samme måte ville de isolere nazismen med makt, 

heller enn ved å appellere til staten eller overbevise den individuelle nynazist. For de militante 

antifascistene var det intet akseptabelt kompromiss mellom en høyreekstrem, rasistisk 

posisjon og en antirasistisk posisjon. En antirasistisk posisjon var det eneste akseptable. 

Forskjellige typer rasister kunne møtes med forskjellig taktikk, men alle måtte bekjempes. Da 

nynazistiske ungdomsgjenger forsøkte å gjøre seg gjeldende i gatebildet utover 90-tallet, var 

det derfor naturlig for militante antifascister å prøve å jage dem bort med til dels voldsomme 

midler. Hverken ordensmaktens inngripen eller en edruelig samtale, var forventet å kunne 

sikre seier i maktkampen mellom partene. 

1.7 Avhandlingens struktur 
Først vil bakgrunnsmomenter, som utviklingen innenfor nazismen fra etterkrigstiden og opp 

mot 1990-tallet presenteres, for slik å sette de nynazistiske ungdomsgjengene i en historisk 

kontekst. Deretter vil bakgrunnen for miljøet rundt Blitz-huset presenteres, før en tidslinje for 

voldshandlingene mellom partene setter scenen for den militante antifascistiske analysen. 

Analysedelen er delt inn i en tematisk gjennomgang, der forskjellige aspekter ved militante 

antifascisters verdensbilde drøftes separat og en del der overordnede trekk analyseres i sin 

helhet. Til slutt vil hovedfunnene presenteres i konklusjonen. 
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2 Historisk bakgrunn 
I de følgende kapitlene skal de historiske forutsetningene for konflikten mellom nynazister og 

militante antifascister belyses. Først skal utviklingen innenfor norsk nazisme fra 

etterkrigstiden og frem til 90-tallet presenteres i en narrativ fremstilling. Av hensyn til 

oppgavens omfang vil denne utviklingen skisseres relativt bredt og fokusere på den 

høyreradikale aktiviteten som bidro til et skifte eller en utvikling senere. Mislykkede 

partidannelser og kortlevde initiativ vil overses. 

Da de nynazistiske ungdomsgjengene gjorde sitt inntog for alvor, var fortsatt miljøet 

rundt Blitz-huset i Oslo relativt ungt. Spirene til miljøet trekker seg imidlertid tilbake til 

slutten av 70-tallet. Opprinnelsen til miljøet vil presenteres og settes inn i en internasjonal 

kontekst, før sentrale aspekter ved subkulturens politiske tilnærming og kampsaker legges 

frem.  

2.1 Fra NS-revisjonisme til naziskinheads 
Denne oppgavens målsetning er å undersøke militant antifascistisk ideologi. For å oppnå dette 

er det viktig å også kontekstualisere nynazismens utvikling og daværende form, fordi den 

påvirker den antirasistiske responsen. Norges okkupasjonshistorie har ført til at nazistiske 

miljøer har hatt svært begrenset nedslagsfelt, da nazisme ble identifisert med landsforræderi. 

Miljøene har alltid vært små. Like fullt var det plass til kompleksitet og motsetninger i 

utviklingen fra tilbakeskuende historierevisjonisme til snauskallet naziterror. Selv om det var 

noe kontinuitet fra etterkrigstiden til 90-tallet, bærer nynazismens historie preg av brudd, store 

generasjonsmotsetninger og nye prioriteringer og tilnærminger. Nazimiljøet måtte på mange 

måter bygge seg opp fra ingenting mot slutten av 80-tallet. Nynazismens subkulturelle 

skinheadprofil var et produkt av dette.55 Internt var det selvsagt mangfold, motsetninger og 

uenigheter, men ovenfor antirasister sto man sammen. 

2.1.1 Nazistene ser fremover 

Første tegn på nazistisk organisering var sporadisk og ble gjennomført av medlemmer og 

sympatisører med Nasjonal Samling (NS) og dreide seg om å støtte hverandre etter 

landsvikoppgjøret. Slik defensiv, ambulerende innsats ble etter hvert erstattet med forsøk på å 
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rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna, 77-80. 
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legitimere eget engasjement i NS, samarbeid med okkupasjonsmakten, og kritisere 

landsvikoppgjøret igjennom publikasjoner. Første jevnlige publikasjon med disse 

målsetningene het Skolenytt på grunn av grunnlegger Lærer Nils Vikdals yrke. Han hadde 

tidligere vært med i det nazifiserte Lærersambandet. Bladet kom ut for første gang i 1947. 

Etter at NS-medlemmer tilbød hjelp med utgivelsen skiftet det navn til 8.mai i 1948 og til 

Folk og Land i 1952 og fikk en bredere NS-revisjonistisk profil.56 Innsatsen for å revidere 

landsvikoppgjøret omfatter også dannelsen av Forbundet for Sosial Oppreisning i 1949. 

Generelt var nazistisk aktivitet det første tiåret etter krigen begrenset til publikasjoner, 

studiesirkler og pengeinnsamlinger, og hadde en defensiv karakter.  

I 1950 begynte de første spede forsøkene på å danne en ny naziorganisasjon i 

Skandinavia med et møte i Italia, så i 1951 en kongress i Malmö, begge med flere nordmenn 

tilstede. Møtene resulterte i dannelsen av Den Europeiske Sosiale Bevegelse (ESB), også kalt 

Europeisk Reformbevegelse. Sistnevnte inspirerte navnet til den første naziorganisasjonen i 

Norge etter krigen: Norsk Reformbevegelse.57 Etter hvert kom også organisasjonen Nordisk 

Samling, men det var ikke før Norsk Front ble stiftet i 1975, at man for alvor kunne snakke 

om en relativ stabil og offensiv nynazistisk gruppering.  

Bakgrunnen for dannelsen av Norsk Front var en tilførsel av nye ungdommelige 

stemmer i nazistmiljøet. Hårseth og Preus skriver i sine oppgaver at inklusjonen av en egen 

ungdomsredaksjon i Folk og Land i 1967 tok fokuset bort fra mimring om okkupasjonstiden 

til å dreie seg om den nåværende og fremtidige politiske kampen.58 Parallelt med 

ungdomsredaksjonen i Folk og Land ble Nasjonal Ungdomsfylkning (NUF) dannet i 1968.59 

NUF og ungdomspalten i Folk og Land hadde tette bånd, fordi avisen ifølge Hårseth på 

mange måter fungerte som et «viktig bindeledd og talerør for NUFs medlemmer.»60 

2.1.2 Nynazistisk nyorientering 

Miljøet som oppsto i kjølvannet av nyorienteringen i Folk og Land førte til en mer offensiv 

politisk aktivitet. Ytre høyre begynte å markere seg både ved partipolitisk arbeid og gjennom 

politiske aksjoner. De første eksemplene på denne såkalte tofrontsstrategien som ble 

                                                 
56 Bangsund, Arvtakerne: nazisme i Norge etter krigen,  47-50,56. 
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(Masteroppgave, Universitetet I Oslo, 2010), 22-24; Preus, "Bakover mot det nye Norge: Ideologisk utvikling 
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mot det nye Norge: Ideologisk utvikling innen norsk nynazisme 1967-1985," 19-22. 
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karakteristisk blant høyreekstreme på 90-tallet, kom i form av aksjonsgruppen Anti-

Kommunistisk Allianse (AKA) på begynnelsen av 70-tallet. Med «tøffe» attributter som 

dekknavn, celle-organisering og våpentrening, representerte de det første forsøket på en 

utenomparlamentarisk og revolusjonær strategi. Imidlertid fikk de ikke utrettet stort annet enn 

et mislykket våpentyveri, som førte til eksklusjoner og fengselsstraff før organisasjonen 

langsomt døde ut. AKA hadde sterke bånd til Anders Langes Parti (ALP) i året før Langes 

død i 1974.61 Anders Langes død førte til at allerede pågående maktkamper og interne 

stridigheter på ytre høyre tilspisset seg.62 Den tvilsomme æren for å ha lykkes i å samle 

nynazistene i én organisasjon etter dette kaoset tilfaller Erik Blücher og Tor Petter Hadland. 

Begge var medlemmer av NUF, den viktigste drivkraften i stiftelsen av Norsk Front.63 

Bangsund beskriver særlig Blücher som en «vitaminpille i NUF»64 I året før stiftelsen førte 

Norsk Ungdomsfylkning en offensiv på skoler og universiteter og kom på riksdekkende TV 

29. mai 1975. NUF fortsatte bevisst å jage overskrifter i tiden etterpå, og dette kulminerte 

med stiftelsen av Norsk Front på et styremøte i NUF oktober 1975.65 Norsk Front hentet 

inspirasjon fra engelske National Front og forsøkte å fremstå som verdikonservative 

nasjonalister med rasismen lett tilslørt som motstand mot innvandring.66 Forsøk på å stifte 

Norsk Front som parti, ble en stund trenert på formelt grunnlag, riksmøtet der NUF formelt 

skulle bytte navn til Norsk Front ble stormet av motdemonstranter, og måtte holdes på 

hemmelig sted dagen etter.67 Tofrontsstrategien ble videreført ved et eget «kampforbund» 

innenfor Norsk Front kalt Nasjonalungdommen.68 Dette forbundet skulle ende opp med å 

ramme partiet i 1979, da den daværende lederen Petter Kristian Kyvik kastet bomber inn i 

folkemengder både natt til 1.mai, og under selve 1.mai-toget påfølgende dag.69   

2.1.3 Høyreekstrem terror 1977-1985 

Nasjonalt Folkeparti ble stiftet som et kosmetisk forsøk på å distansere seg fra 

bombeangrepene. To år tidligere hadde en annen enslig høyreekstremist kastet en bombe mot 
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den venstreorienterte bokhandelen Oktober i Tromsø. Kyviks bombeangrep og hans 

etterfølgende, meget milde, femårige fengselsdom for «uaktsomhet», gjorde ham til en 

heltefigur og martyr, og var på mange måter startskuddet for den våpenglade, 

utenomparlamentariske tilnærmingen som skulle bli så typisk på 90-tallet.70 Preus legger også 

til at det er i denne perioden nazistene begynner å ta i bruk subkulturelle inntrykk forbundet 

med Skinheadkulturen i England. Dette var angivelig inspirert av Erik Blüchers tid i England 

og fascinasjonen med National Front.71 

Organisasjonen Norges Germanske Armé (NGA) ble stiftet i 1980, og bestilte et 

våpentyveri. Etter komplikasjoner og kaos, drepte nazistene de tre tyvene i det som ble kjent 

som Hadelandsdrapene. De tre drapsmennene ble alle dømt. Blant dem var Johnny Olsen, en 

personlighet som antifascister ble godt kjent med senere på 90-tallet72, blant annet som en 

viktig pådriver i gruppen Anti-Antifa.73 Fra midten av 80-tallet begynte fokuset å dreie seg 

mot innvandring, og Nasjonalt Folkeparti gikk fra bombekasting til bombetrusler. I 1983 truet 

de 17. mai-toget på mangfoldige Sagene Skole, og i 1984 måtte fredsprisutdelingen til 

Sør-Afrikas Desmond Tutu evakueres etter at Nasjonalt Folkeparti-medlem 

Tor Petter Hadland ringte inn en bombetrussel.74 

2.1.4 90-tallet: Nazistiske «ungdomsgjenger» 

Mot andre halvdel av åttitallet begynte den typen grupperinger som sees på som «motparten» 

til Blitz og AFA for første gang å dukke opp. Disse gruppenes ideologiske utvikling var 

påvirket av et internasjonalt ideologisk skifte, som Norge ble introdusert for via Sverige.75 

Den nye retningen kan også tenkes å være et resultat av at nynazistisk partipolitisk innsats 

hadde spilt fallitt, som resulterte i at flere av partiorganisasjonene gikk i oppløsning.76 

De individuelle gruppene var mange, noen av dem svært kortlevde, og de fleste av 

dem hadde sannsynligvis et betydelig overlapp- når det gjaldt aktive medlemmer.77 Jeg skal 

likevel forsøke å beskrive noen av de mer betydelige gruppene. I den sosiologiske litteraturen 

er det vanlig å betegne disse gruppene som ungdomsgjenger. Det må imidlertid påpekes at det 
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fantes eldre lederskikkelser: Personer som samlet inn penger, drev postordrefirma, underskrev 

leiekontrakter og hadde ideologiske lederposisjoner i bevegelsen, var gjerne betydelig eldre.78 

Det stemmer at disse gruppene aktivt rekrutterte unge, og at flesteparten av medlemmene 

etterhvert var ungdom. Men i motsetning til punk-miljøet, hvilket besto av ungdom som 

okkuperte sitt eget hus og trykte sin egen litteratur og finansierte det hele igjennom konserter 

med minimal voksen innblanding, (i hvert fall frem til de ble voksne selv), hadde det 

nynazistiske miljøet voksne mennesker som lederfigurer. I Vold, rasisme og ungdomsgjenger: 

forebygging og bekjempelse deles gruppene inn i alderstrinn der det skilles mellom 

tenåringsgjenger i skolealder, og unge voksne opp mot en alder av tjuefem.79 Dette skillet er 

ikke nødvendigvis alltid like anvendelig i praksis. Et eksempel er forsøket på å etablere et 

høyreekstremt hovedkvarter på Sandaker. Arrestasjonene som fulgte etter konfrontasjonene 

mellom antirasister og nynazister på Sandaker, avslørte hvor tette båndene var i det 

høyreekstreme miljøet, også mellom aldersgrupper. Den meget unge lederen av Viking, 

ErikSolheim, ble arrestert sammen med veteraner som Petter Kristian Kyvik og Johnny Olsen. 

Både Solheim og betydeligere eldre nazister som Michael Knutsen, var direkte involvert i de 

formelle aspektene ved å leie huset, sammen med Arnljot Moseng fra Fedrelandspartiet.80 

Dette betyr ikke at betegnelsen ungsomgjeng nødvendigvis er gal, men at det viktig å 

understreke forskjellene mellom to typer grupperinger som ofte sees på som «speilbilder av 

hverandre».  

Boot Boys ble stiftet i 1987 og hadde en subkulturell profil som tok utgangspunkt i 

fyll og festing, musikk og en mer banal rasisme uten for mye ideologisk teori. De 

gjennomførte angrep på blitzere, og markerte seg ved å marsjere i gatene. De ga også ut et 

selvtitulert medlemsblad. De er kanskje best kjent som Arne Myrdals fotsoldater under 

«slaget om Brumunddal» i 1991.81 

Zorn 88 oppsto i 1988 og hadde en mer teoretisk og rent nazistisk ideologisk profil. 

Lederen for Boot Boys, Ole Krogstad, sa angivelig at det var «alt for mye prat» i gruppen, 

men Boot Boys ble varmt omtalt i Zorn 88 sitt tidskrift Gjallarhorn. Gruppen hadde et mer 

voksent medlemskap, og hadde ikke en tilstedeværelse på gateplan som andre grupperinger.82 
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 I 1991 ble gruppen Hvit Arisk Motstand (HAM) stiftet etter modell fra svenske Vitt Arisk 

Motstånd (VAM). Deres svenske motpart var en terrororganisasjon ansvarlig for bankran, 

våpentyverier og mord83, og deres norske brødre hadde tilsvarende planer. Både Boot Boys og 

HAM hadde bombemannen Petter Kristian Kyvik som medlem. Det forble allikevel med 

planene, grunnet en infiltratør og informant som saboterte planer om brannstifting av 

stortingspresident Jo Benkows hytte, og angrep mot Blitz-huset.84 Derimot lyktes de i å holde 

flere marsjer rundt på Østlandet, og gruppen kultiverte et samarbeid med Arne Myrdals 

Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI).85 Lederen, Jan Holthe, grunnla samtidig en mer 

moderat gruppe, Birkebeinerne, som var ment å rekruttere mindre ekstreme nazister og 

eventuelt styre dem i retning HAM når aksjonslysten eventuelt vokste. Birkebeinerne snakket 

om innvandring på en måte som var sammenliknbar med FMI, og er dermed nok et eksempel 

på nazistenes tofrontsstrategi.86 

  Den klart mest ungdommelige organisasjonen i Oslo var Viking.87 Gruppen ble stiftet 

tidlig på 90-tallet og var ledet av Erik Solheim. Ifølge AFA rekrutterte de mye på 

ungdomsskoler, særlig i området rundt søndre Nordstrand.88 Volden begått av Viking fant 

også sted i områdene rundt Nordstrand og Lambertseter, og involverte juling og trusler med 

våpen.89 

Gjennom hele 90-tallet dukket det opp små organisasjoner og aksjonsgrupper med 

forskjellige navn og levetid, men dette bør ikke tolkes som et tegn på at bevegelsen var stor. 

Det var betydelig overlapp av medlemmer og samarbeid mellom organisasjonene. Det 

høyreekstreme og nynazistiske miljøet bør sees på ett enkelt miljø. Miljøet rommet aktører 

som var opptatt av fyll og musikk, aktører som var opptatt av teori og ideologi, og aktører 

som var opptatt av å kjempe med tradisjonelle politiske virkemidler, men miljøet var like fullt 

ett miljø. 
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2.2 Blitz og den autonome venstresiden 
Den «autonome» tendensen innenfor venstresidepolitikk i Europa var et resultat av en 

sammenliknbar sosial utvikling flere land og markerte en ny tilnærming til politisk kamp, 

inspirert av, men distinkt fra, omveltningene som preget 60-tallet. Betegnelsen autonom 

beskriver en tilnærming til politisk aktivitet som fokuserer på utenomparlamentarisk 

grasrotaktivisme og som binder kulturelle utrykk opp til politiske standpunkt for å danne en 

slags «politisk kultur.» 

I Opprør! beskriver Jan Holm og Inge Kvaran tilblivelsen av Blitz som et resultat av 

lokale utfordringer og problemstillinger, men indikerer at formen var et resultat av 

internasjonale trender med særlig fokus på England. De skriver:  

Utgangspunktet for Blitzerne var pønkerbevegelsen som vokste fram mot slutten av 

70-åra. [...] Pønkerne i Norge overtok mange impulser fra, symboler og uttrykk fra 

pønkerne i England. Noen pønkere dro til London, Berlin Amsterdam og København 

for å oppleve og hente impulser. Spredningen og utbredelsen av pønkerkulturen i 

Europa viste at noe likt samfunnsmessig skjedde i flere land på samme tid.90  

Problematikken som engasjerte norsk ungdom var ikke unik for Norge. I boken The 

Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of 

Everyday Life, beskriver Bert Klanderman lignende prosesser i Amsterdam og Berlin. I 

Amsterdam begynte en okkupasjonsbølge I 1968 som eksploderte opp imot 1980-tallet. 

Klanderman skriver: 

In Amsterdam, a city with fewer than 800,000 inhabitants, more than 50,000 dwelling 

places were needed. When polled, a majority of the Dutch people repeatedly expressed 

sympathy for the squatters because of the dearth of reasonably priced places to live.91 

Når det gjelder Berlin beskriver Klanderman hvordan økonomisk tilbakegang i 1974 

kombinert med kapitalflukt, skapte en situasjon der det var stort behov for lavkostnadsboliger 

og lite utbygging for å møte dette behovet. Samtidig var det en rekke tomme blokker langs 

Berlinmuren.  

Hundreds of abandoned buildings along the wall were an invitation for squatters, and 

beginning in the late 1970s, organized groups of fifty or more people successfully 

seized many buildings.92 

I Oslo fremhever Holm og Kvaran arbeidsledighet, få studieplasser, og manglende og 

uengasjerende ungdomstilbud som faktorer som spilte inn på dannelsen av et radikalt 

                                                 
90 Holm og  Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 132-33. 
91 Klandermans, Klandermans, og  Katsiaficas, "The Subversion of Politics: European Autonomous Social 

Movements and the Decolonization of Everyday Life," 112. 
92 Ibid., 89. 



30 

 

ungdomsmiljø. Manglende jobb-, studie- og derfor bomuligheter, kombinert med svake 

ungdomstilbud resulterte i at ungdom samlet seg i Slottsparken, på Egertorget og andre steder 

i byen. Politiet ble satt inn for å «sprenge» disse miljøene, noe som førte til et tilspisset, 

fiendtlig forhold mellom ungdommen og politiet.93  

Natt til 1. mai 1978 gikk ungdommen til opprør for første gang. Det ble tatt initiativ til 

en aksjon ved navn «Fri parken» med bånd til anarkistmiljøet rundt Hjelms gate på 

Majorstuen. Aksjonen gikk ut på å dokumentere politibrutalitet, og mobilisere til 

demonstrasjon mot politivold. Opptøyer natt til 1. mai ble en tradisjon i årene som fulgte.94  

Men ungdommen begynte også å organisere seg. Gruppen UngMob okkuperte først 

Skippergata i 1981, og senere huset som skulle bli Blitzhuset i 1982. Ifølge Holm og Kvaran 

bidro lignende ungdomsopprør i andre byer til at staten inntok en mer forsonende tone, og 

gikk til forhandlingsbordet med ungdommen i Oslo. Da strømmen av ungdom fra 

drabantbyen avtok fra 1984, og Blitzhuset fikk fortsette, fikk Oslo bukt med ansamlingene av 

ungdom i parkene.95 

Ungdommens hovedkrav fra 1978 og utover begynnelsen av 80-tallet hadde vært 

tilgang på bolig og et selvstyrt ungdomshus.96 Det er påfallende at undersøkelser av BZ-

bevegelen (fra det danske ordet «besæt», som er synonymt med «okkuper») i Danmark viser 

et slående likt fokus i samme tidsrom. Flemming Mikkelsen og René Karpantschof beskriver i 

Youth as a political movement: Development of the squatters’ and autonomous movement in 

Copenhagen, 1981-95 en utvikling der bolig og ungdomstilbud tok hovedfokus på 1980-tallet, 

sammen med politibrutalitet. Fra 1991 i begynner antirasisme, ytre høyre og asylpolitikk å ta 

over.97 Klanderman beskriver også et skift av fokus i Berlins autonome miljø i retning av 

antifascisme fra og med 1990.98 Dette er en utvikling som er helt i tråd med trenden i Norge. 

Antirasisme nevnes nesten ikke i Holm og Kvarans bok som ble utgitt i 1989, men er tydelig 

representert i Smørsyra i 1991, og selvsagt hovedtema i Antifascistisk Aksjon som slapp første 

nummer i 1995. 

2.2.1 Hva kjennetegner de autonome motkulturene? 

                                                 
93 Holm og  Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 39-42. 
94 Ibid., 40-41. 
95 Ibid., 41-42. 
96 Ibid., 132,48,51. 
97 Mikkelsen og  Karpantschof, "Youth as a political movement: Development of the squatters' and autonomous 

movement in Copenhagen, 1981-95," 613-15. 
98 Klandermans, og  Katsiaficas, "The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the 

Decolonization of Everyday Life," 165-68. 
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Forholdene som spilte inn på det autonome miljøets tilblivelse var lokale, men tilsvarende 

forhold eksisterte i andre land. Formen og uttrykket miljøet tok i bruk var hentet utenfra, 

særlig fra England med stiluttrykk, musikkform, symboler og slagord fra punkmiljøet der.99 

Slike ytre, estetiske valg er noenlunde enkle å la seg inspirere av, uavhengig av forskjell i 

politisk kontekst. Å ta i bruk en lignende politisk kultur og tilnærming krevde imidlertid at:  

[...] norske pønkere måtte forstå de uttrykkene og føle de behovene som 

pønkerbevegelsen ut i Europa uttrykte. De måtte overføre eller tilpasse denne kulturen 

til norske forhold, samtidig som den oppfanget reelle behov hos ungdommer og 

uttrykte kollektive oppfatninger, løsninger og protest.100 

2.2.2 DIY – Gjør det selv 

Punk som subkultur var preget av faktum at deres behov, enten det gjaldt klesstil eller 

musikksmak, ikke var enkelt tilgjengelig i storsamfunnet. De måtte derfor produsere sine egne 

produkter for å oppnå det de ønsket. Som subkultur uttrykte også deres vaner, utseende og 

oppførsel visse verdier og meninger utover kun estetisk preferanse.101 Blitz-miljøets viktigste 

seier må derfor sies å være selve Blitz-huset, hvilket åpnet mulighetene for kulturell 

utfoldelse. Husokkupasjon var et sentralt moment i fødselen til blitz-miljøet. Ungdommenes 

krav om bolig, arbeid og et selvstyrt ungdomshus kom etter okkupasjonen av Skippergata i 

1981.102 Kampen for å få innfridd disse kravene skjedde igjennom okkupasjoner av andre 

bygg og medførte ofte harde sammenstøt med politiet.103 Det er dermed ikke rart om miljøet 

rundt husokkupasjonene raskt fikk en selvstendig og opprørsk karakter som ble brakt videre 

når Blitz-huset endelig ble en realitet. Blitz-huset er et selvstyrt ungdomshus som har fungert 

som et kulturelt og politisk samlingspunkt der opprørsk ungdom kan innfri egne behov og 

lyster. Ungdom på huset skapte egne øvingslokaler, og satte opp egne konserter med egen 

musikkprofil. Kafédrift ble startet opp, og kafeen var åpen mellom fem og seks dager i uken. 

Det ble fremkalt foto og trykket egne blad og fanziner, og det var til og med en egen frisør.104 

I tillegg planla aktivister på huset egne demonstrasjoner og aksjoner om kampsaker som de 

var opptatt av. Hvilke kampsaker dette gjaldt, ble formet av den ungdommen som subkulturen 

punk appellerte til, og som derfor valgte å engasjere seg på Blitz-huset. Deres hverdag hadde 

blitt formet av kampen for bolig og ungdomstilbud, og den massive og voldelige reaksjonen 

                                                 
99 Holm og  Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 132. 
100 Ibid., 133. 
101 Se:Dick Hebdige, Subculture: the meaning of style, New accents (London: Methuen, 1979), 6. 
102 Holm og  Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 42-48. 
103 Ibid., 46-48. 
104 Benneche, "Ideologiske knyttnever – Konflikt mellom blitzere og nynazister på 1980- og 1990-tallet," 34. 



32 

 

de hadde møtt fra myndighetene. Deres verdensbilde var således preget av dyp forakt for 

staten og institusjoner. Det som var å få av offentlig støtte til ungdommen da huset var et 

faktum, opplevdes som utilstrekkelig. Dette styrket både mistroen til kommunen og 

dugnadsånden til ungdommene i miljøet.105  

2.2.3 Opposisjon til staten 

Den tidligste kilden til Blitz-miljøets opposisjon til staten, var opplevelsen av staten som en 

entitet som ikke tok ansvar for dekke deres behov, og som straffet deres forsøk på selv å løse 

problemene. Ungdommenes hverdag var preget av et ineffektivt hjelpeapparat og en opplevd 

kriminalisering av egenaktivitet.106 Intervjuene i Opprør! tegner et sammensatt bilde av 

forholdet til statens velferdssystem, men et entydig, fiendtlig forhold til politiet,107 men det er 

også tegn til en mer ideologisk opposisjon mot staten. Slagord og symbolbruk henter mye fra 

anarkistisk tankegods og intervjuobjekter i Opprør! hevder det «finnes en del kommunister og 

anarkister i miljøet.»108 Selv oppsummerer Holm og Kvaran grunnholdningene med de tre 

ordene «Anarkisme – Sosialisme – Solidaritet».109 I Smørsyra og Antifascistisk Aksjon er det 

også flere tekster som indikerer at både Blitz og AFA i Oslo plasserer seg selv i en anarkistisk 

tanketradisjon, ved å for eksempel trekke frem samtidige anarkistiske gruppers aktivitet,110 og 

skrive historiske tekster om anarkismens storhetstid tidlig i det 20. århundre.111  

2.2.4 Politisk engasjement, skepsis til partipolitikk 

Blitz-miljøet hadde ikke sitt utspring i initiativ fra politiske partier, eller en spesifikk politisk 

ideologi, og motsatte seg faktisk en felles politisk «merkelapp».112 Det er imidlertid tydelig at 

Blitz-miljøet igjennom sine verdier og handlinger høres hjemme på den radikale venstresiden. 

Blant de vanligste kampsakene var motstand til kommersialisme, kapitalisme, rasisme og 

sexisme.113 

                                                 
105 Ibid., 32. 
106 Holm og  Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 40-44. 
107 Ibid., 145-50,55-82. 
108 Ibid., 135. 
109 Ibid., 136. 
110 Se for eksempel Smørsyra nr.15. "Snøftelands Ytringsfrihet," Smørsyra nr. 10 1991; "Anarkisme i Peru," 

Smørsyra nr. 15 1993; "Anarkopønkere i Brazil," Smørsyra nr. 15 1993. 
111 Se for eksempel "Den Spanske revolusjon," Antifascistisk Aksjon nr. 6 1995. 
112 Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 135-36. 
113 Dette kommer frem av helheten, men utrykkes også tidlig i lederartikkelen for utgaven av Smørsyra som 

markerer Blitz 10 års jubileum: "Leder," Smørsyra nr. 13 1992. 
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Selv om man tydelig kan se anarkistisk og kommunistisk tankegods i Blitz-miljøet, er det 

vanskelig å spore det store engasjementet for å skape en revolusjonær endring som ville 

bringe til veie en anarkistisk eller kommunistisk samfunnsorden. Det politiske arbeidet antok 

en ambulerende og praktisk karakter basert på hvilke saker som aktivistene var mest opptatt 

av. I noen saker, som for eksempel bolig, kriminalomsorg, asylpolitikk og etter hvert anti-

fascisme, kan man ane konturene av systematisk arbeid. For eksempel jobbet Ung-Mob 

kontinuerlig med å skaffe til veie boliger for ungdom114 og I Smørsyra var det en fast spalte 

med tittelen «Å skrive i Betong» om forskjellige aspekter ved fengselsvesenet. Andre saker 

bar preg av en mer spontan respons, særlig på felt som tilhørte utenrikspolitikken som 

militære aksjoner og lignende. Et eksempel er Thatchers statsbesøk i 1986, som var knyttet til 

både Thatchers kontroversielle politikk i Storbritannia, og støtten til apartheidregimet i Sør-

Afrika.115 

Sentralt i Blitz-miljøets form for opposisjon til staten, er synet på hvordan endring 

skjer. Tidlig i Blitz-miljøets eksistens kunne de være stolte over at de gjennom egenaktivitet 

og på tross av kraftig motbør, hadde tvunget myndighetene til å akseptere et selvstyrt 

ungdomshus. Det som er gjennomgående i deres tilnærming til politikk, er troen på at endring 

ikke kommer som følge av overbevisning, men gjennom handling. Vanlige borgere kunne 

tvinge stat og kommune til å innfri krav gjennom sivil ulydighet og andre ulovlige 

virkemidler, og det var i dette Blitz-miljøet valgte å putte sin politiske energi.  

2.2.5 Liten oppslutning, stor strategisk frihet 

Om man danner et parti, eller setter seg som målsetning å ta statsmakten på andre måter, er 

noe av det første man trenger oppslutning og legitimitet. Dette interesserte ikke Blitz-miljøet 

og de autonome miljøene, og de var derfor heller ikke avhengige av slik legitimitet. De 

definerte seg som utenfor, og i opposisjon til storsamfunnet. Som Holm og Kvaran sier det: 

«Motkulturer oppstår i opposisjon til samfunnets normer og verdier, og de søker etter nytt 

meningsinnhold, alternative livsstiler og andre ideologier».116 

De kunne velge strategi basert på egen overbevisning og justere denne i takt med egen 

opplevelse av suksess eller nederlag. Som vi skal belyse nedenfor, var de autonome miljøene 

opptatt av å posisjonere seg og forholdt seg til kritikk utenfra, men de var ikke avhengige av 

oppslutning slik en interesseorganisasjon eller et politisk parti ville vært. Derfor vil jeg hevde 

                                                 
114 Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 42. 
115 Helge Sørensen, "Poltiet innrømmer at opplegget klikket," Aftenposten, 12.9.1986. 
116 Holm og  Kvaran, Opprør!: en bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo, 132. 
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at dannelsen av en slik motkultur i seg selv var en viktig forutsetning for at en militant 

antifascistisk strategi kunne tas i bruk på 90-tallet.  

2.3 Sammenfatning 
I dette kapittelet har jeg redegjort for utviklingen innenfor nazismen frem til da bevegelsen 

tok form som nynazistiske ungdomsgjenger. Jeg har også presentert opprinnelsen til miljøet 

rundt Blitzhuset, og redegjort for den autonome bevegelsen som del av en internasjonal trend.  

Nazismen gjennomgikk en betydelig utvikling etter okkupasjonen tok slutt og frem 

mot 1990. Den første organiseringen dreide seg om å støtte folk i møte med landsvikoppgjøret 

ved å organisere flukt eller dekning. Deretter dreide nynazistisk organisering seg om å 

hvitvaske okkupasjonsregimet under krigen, og få gjennom en revisjon av landsvikoppgjøret 

til nazistenes fordel. Dette tok hovedsakelig form av diverse utgivelser, særlig Folk og Land. 

Utover 60-tallet kom de første unge nynazistene til og påvirket miljøet i en mer 

framoverskuende retning. Nasjonal Ungdomsfylkning (NUF) ble dannet i 1968. 

Fra 70-tallet tok Erik Blücher og Tor Petter Hadland NUF i en mer spektakulær, PR-

orientert og voldelig retning. Gjennom flere mindre aksjoner fikk de stor dekning i media og 

en påfølgende medlemstilstrømming som kulminerte i en opptreden på NRK i 1975. Blücher 

og Hadland dannet Norsk Front (NF) oktober samme år. Her begynte man for første gang å se 

konturene av en tofrontsstrategi som skulle bli karakteristisk for den høyreekstreme 

bevegelsen, også på 90-tallet. NF hadde en parlamentarisk retning, som fokuserte på vanlig 

partivirksomhet og arbeidet for oppslutning ved valg, og en aksjonistisk gruppe som begikk 

trusler og bombeangrep.  

Fra slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet begynte de første nynazistiske 

ungdomsgjengene å dukke opp. Ingen av disse hadde en parlamentarisk retning. De fokuserte 

sin aktivitet på vold og annen hatkriminalitet rettet mot innvandrere og antirasister, og Blitz 

og det øvrige militante antifascistiske miljøet. Tofrontsstrategien ble likevel holdt i hevd ved 

samarbeid med rasistiske partier og grupper som Arne Myrdals Folkebevegelsen Mot 

Innvandring og Fedrelandspartiet. 

Blitz-miljøet oppsto som et resultat av at ungdom i Oslo slet med å skaffe seg bolig, 

studieplass og sysselsetting på slutten av 1970-tallet, og samlet seg i parker. Dette så politiet 

på som et ordensproblem, og gikk hardt til verks for å oppløse miljøet. Katalysatoren for at 

disse ungdommene organiserte seg, var den voldsomme aksjonen fra politiet natt til 1. mai 

1981, der 178 ungdommer ble bøtelagt for i nærheten av en halv million kroner for 
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opptøyene. Dette førte til stiftelsen av Ungdom mot bøteterror (Ung-Mob) som kjempet for 

bolig, arbeid og et eget selvstyrt ungdomshus. I 1981 ble okkuperte ungdommene Skippergata 

6 og 6B, og tvang fram en samtale i kommunen som munnet ut i en leieavtale for Pilestredet 

30 C i 1982. Blitz sin kulturelle profil var sterkt påvirket av punk-subkulturen som vektla et 

opprørsk og samfunnsbevisst innhold i de kulturelle utrykkene og en DIY tilnærming. 

Dugnadsånd og frivillig arbeid var som følge av dette en viktig komponent i deres arbeid. 

Forholdet til politiet ble ikke noe bedre av å få et hus. I 1983 raidet politiet Blitz, 

skadet flere personer og påførte også huset materielle skader. De ble senere nødt til å betale 

Kafé Blitz 40 000 kroner i erstatning for skadene påført under raidet.117 Under 

demonstrasjoner fortsatte sammenstøtene med politiet. Miljøets fiendtlige innstilling til de 

etablerte politiske institusjonene generelt og ordensmakten spesielt, skulle forbli en 

hjørnestein i Blitz’ venstreradikale identitet.  

                                                 
117 Ibid., 159-60. 
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3 Voldshandlingene 
Denne oppgavens mål er å belyse hvordan militant antifascistisk voldsbruk ble presentert og 

diskutert innad i miljøet. Før vi begynner å beskrive måten volden ble omtalt på, er det 

nødvendig å presisere hvilke voldshandlinger det dreier seg om. For å kontekstualisere 

tankene og diskusjonene i de skriftlige kildene, skal dette kapittelet presentere volden i 

forbindelse med antirasistisk aktivitet. Håpet er å få presentert en grundig tidslinje over de 

viktigste sammenstøtene, og presentere et representativt utvalg. Imidlertid må det tas 

forbehold om at enkelte handlinger kan ha blitt oversett, og at det kan være flere 

udokumenterte voldshandlinger.  

Det må understrekes at en viktig del av Blitz’ argumentasjon tok utgangspunkt i at 

situasjonen på 90-tallet nettopp ikke var en konflikt mellom nynazister og militante 

antifascister, men mellom nynazister og alle som falt innenfor deres fiendebilde, da spesielt 

etniske og seksuelle minoritetspersoner. I tidslinjen er det fokusert på de voldshandlingene 

som involverte militante antifascister mer eller mindre direkte. Alle dokumenterte tilfeller av 

rasistisk eller sexistisk hatkriminalitet begått av nynazister er ikke tatt med. Voldshandlingene 

inkluderer alt fra håndgemeng til brannstiftelse til skyteepisoder. Hendelsene vil deles inn 

etter tema, med de aktuelle voldsepisodene kronologisk presentert i en narrativ fremstilling.  

3.1 Blokade, sabotasje, støy og spetakkel 
Et sentralt mål for tidlig militant antifascistisk aktivitet var Arne Myrdal og Folkebevegelsen 

Mot Innvandring (FMI), senere Norge Mot Innvandring (NMI). Myrdal var en samlende og 

engasjerende figur på ytre høyre fløy, og samarbeidet mellom ham og de nazistiske 

ungdomsgjengene er et ypperlig eksempel på tofrontsstrategien i praksis. Noe av den første 

antirasistiske aktiviteten Blitz deltok på, var årlige demonstrasjoner mot FMIs landsmøte. På 

protesten mot det første møtet i Arendal i 1988, forholdt de 50 tilreisende blitzerne seg 

forholdsvis rolige bortsett fra spytting og utskjelling.118  

Da blitzerne reiste til årsmøtet året etter, dannet de og andre motdemonstranter en 

blokade rundt inngangen til møtelokalet, som de holdt i syv timer.119 Etter at blokaden 

opphørte, oppsto slåsskamper mellom FMI-tilhengere og blitzere. I etterkant anmeldte FMI 

politiet for manglende beskyttelse.120 Også året etter i Tønsberg hadde Blitz en sterk 
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tilstedeværelse. Politiet hadde gitt både SOS Rasisme og FMI tillatelse til å ha arrangementer 

samme dag. Imidlertid avlyste FMI sitt møte, men oppsøkte selv antirasistene og ble jaget. 

Dekket av egg aksepterte Arne Myrdal politieskorte ut av byen.121 Det kan tenkes at de 

sjenerende bildene av Myrdal som ble publisert i pressen dagen etter inspirerte til 

brannstiftelsen mot kollektivet på Welhavens gate litt over en uke senere. 21 blitzungdommer 

bodde i gården. En av dem ble skadd da han hoppet fra tredje etasje for å unngå brannen.122 

Det skal angivelig ha blitt dynket bensin i oppgangen og ropt nazistiske slagord og trusler fra 

en bil utenfor samme dag. Saken ble henlagt av politiet.123  

Demonstrasjoner mot FMIs møter hadde mindre suksess i 1990 og 1991. Nå hadde 

Arne Myrdal planlagt tiltak mot antirasistene, og mobiliserte nynazistisk ungdom når 

antirasistene viste seg. Under årsmøtet i Fevik i 1990 var antallet motdemonstranter mindre 

enn tidligere. Da bussen med ungdom fra SOS rasisme ankom Fevik, gikk Myrdal, Petter 

Kristian Kyvik og Jan Holthe sammen med en gruppe unge nynazister til angrep på 

passasjerene med klubber, jernstenger og andre slagvåpen. I tillegg til skader på bussen ble 

fem personer behandlet hos legevakten. Aksjonen ble slått opp i mediene, og FMI distanserte 

seg fra handlingene.124  

Om det var noen troverdighet i FMI sin avstandstagen, forsvant den året etter under 

Brumunddalsslaget i august 1991. Over hundre blitzere tok turen til Brumunddal etter at det 

ble klart at organisasjonen Brumunddal På Nye Veier ikke kom til å konfrontere torgmøtet til 

FMI. Der samlet de seg med om lag hundre andre motdemonstranter fra Afrodite, Natur og 

ungdom og Rød Valgallianse. De to timene som Myrdal var bevilget av kommunen, ble 

forsøkt overdøvet av motdemonstrantene med antirasistiske slagord. Blitzere lyktes etter hvert 

i å sabotere høyttaleranlegget, og flasker ble kastet fra NMI-forsamlingen mot antirasistene. 

Politiet holdt partene fra hverandre inntil motdemonstrantene avsluttet demonstrasjonen, og 

trakk seg bort fra torget. Da fikk noen titalls nynazister med seg lokale tilskuere og jaget 

blitzerne opp på E6, der de under et bombardement av steiner kastet seg om bord på bussene 

hjem. Saken var spesiell fordi både politi og media mente at nazistene alene hadde skylden for 

volden, vanligvis var politiet og mediene vel så kritiske til blitzere som til nynazister.125 
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Noen uker senere så det ut til at Brumunddal På Nye Veier hadde tatt lærdom av hendelsene 

og mobiliserte bredt. 4000 personer snudde ryggen til Myrdal da han begynte å snakke.126 

Suksessen ble gjentatt med enda større skala på Youngstorget i Oslo, der antallet med ryggen 

til Myrdal vokste til mellom åtte og ti tusen. Enkelte tilløp til vold ble slått ned på av blitzerne 

selv,127 men da enkelte NMI-sympatisører begynte å starte bråk, ble de kontant fjernet fra 

folkemengden av blitzere.128 

Myrdal og NMI nådde aldri samme høyder igjen, og holdt det meste av organiseringen 

til Vestlandet, som var litt for langt for blitzere å reise til. Men Myrdal var ikke den eneste 

som blitzere aksjonerte mot. Også arrangementer i Oslo ble gjenstand for blokadeaksjoner og 

støydemonstrasjoner. 31. oktober 1990 prøvde en gruppe aktivister å blokkere en paneldebatt 

arrangert av Det Norske Studentersamfunn. Blant debattantene var to personer fra 

ytterliggående innvandringsfiendtlige partier. Hege Søfteland fra Nasjonal Demokratene og 

Erik Gjems-Onstad fra Stopp Innvandringen. I Smørsyra hevdes det at politiet startet volden 

ved å prøve å arrestere noen aktivister som sto i utkanten av demonstrasjonen, som foregikk 

rolig.129 Dette utartet seg til at politiet red ned demonstranter med hest. Fotballmål fra en 

nærliggende bane ble brukt av demonstrantene som skjold.130 Flere demonstranter og to 

politikonstabler ble skadet. Dette er et eksempel på vold mellom politi og militante 

antifascister, der omstendighetene rundt var antirasistisk aktivitet. De gangene det forekom 

vold mot politiet, var det i forbindelse med en motdemonstrasjon eller markering. Vold 

mellom politi og de militante antifascistene later til å være situasjonsbetinget, ikke planlagt og 

organisert på samme måte som vold rettet mot nynazister.  

22. september 1994 aksjonerer 30-40 militante antifascister fra Blitz og Rød Ungdom 

mot nynazister som ønsket å se en gammel propagandafilm fra Nazityskland på Universitetet i 

Oslo. Ifølge Antifascistisk Aksjon måtte nazistene be om politieskorte bort fra stedet, og 

Blindern Filmklubb erklærte at nazister var uønsket på deres forestillinger.131 
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3.2 Håndgemeng og pubslag 
2. november 1991, en uke før en demonstrasjon arrangert av Arne Myrdal fra 

Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), marsjerte en gruppe nazister gjennom kjøpesenteret 

Oslo City og Galleri Oslo. Senere angrep de en pub i Gamlebyen hvor det var antirasister til 

stede. Etter en retrett, mobiliserte antifascister fra Blitz og «jaktet» nynazistene gjennom Oslo 

sentrum. Johnny Olsen flyktet ved å true en drosjesjåfør med kniv og ble senere arrestert på 

svenskegrensen.132 Ole Krogstad, en ledende skikkelse i Boot Boys, gikk i Smørsyras ord 

«opp som en løve, ned som en burger» på Oslo Sentralstasjon, og måtte behandles på 

legevakten.133 

Mellom 1991 og 1994 kom nazister til å bruke månedlige «pubtreff» som et forsøk på 

å samles i Oslo. De vanligste pubene til dette formålet var «Stedet», «Jørgen Hattemaker» og 

«Maria von Trapp», populært kalt «Trappa». Blitz-miljøet hadde ingen intensjon om å la 

nazister samles i Oslo. De mente dette var en trussel både mot dem selv og andre som 

nazistene ikke likte. Således startet en kampanje der Blitz mobiliserte kraftig mot utestedene 

som gjestet nynazister, og de forsøkte fysisk å få fjernet dem da de samlet seg. Denne 

perioden utmerket seg som årene med størst hyppighet av voldsepisoder mellom militante 

antifascister og nynazister i Oslo.  

28. mars 1992 ble en gruppe nazister fra Boot Boys observert på baren «Stedet» i 

Oslo.  Blant dem var Geir Brurok. Brurok var en punker som hadde vært vokalist i bandet 

Betong Hysteria og del av Blitz-miljøet, men som hadde blitt aktiv i nazimiljøet i forkant av 

slaget i Brumunddal, der han var med å jage blitzere ut av byen.134Antifascister på Blitz 

mislikte ham derfor ekstra sterkt. De mobiliserte omkring førti militante antifascister, og 

overtalte ifølge Smørsyra vaktene til å kaste ut nazistene med løfte om at nazistene ikke ville 

bli overfalt utenfor baren. Nazistene ble plukket opp av en sivil politibil, og kjørt ut av 

sentrum. Smørsyra skrev: 

At antirasistene valgte å kjøre en ydmykende linje framfor «lynsjing», var sikkert 

taktisk smart. Hadde styrkeforholdet vært annerledes hadde man sikkert most svina. 

Hvorfor det? Jo, fordi nassene ønsker å fremstå som fysisk sterke. Ved å la dem 

etablere seg i enkelte strøk/puber gir man dem gratis samlingsplasser og muligheten til 

å forsøke å ta kontroll over hele bydeler slik man har sett de har klart i andre 

europeiske storbyer, hvor de er langt flere og sterkere. Vi ønsker ikke en slik utvikling 

i Norge.135 

                                                 
132 Lars Chr. Wegner, " - Fikk kniven mot strupen," Verdens Gang, 9.11.1991. 
133 Espen Olsen, "Banket opp av Blitzere," ibid., 4.11.1991; "Skopusser sjukemeldt!," Smørsyra 1991. 
134 Kari Kristofferstuen, "Tidligere blitzere i Myrdals tropper," Arbeiderbladet, 18.9.1991. 
135 "Her er det verken om eller men, vi lager gjerne fascistmos igjen!," Smørsyra nr. 14 1992, 16 



40 

 

I januar 1993 avbrøt om lag 20 blitzere Boot Boys’ pubtreff på Jørgen Hattemaker. 

Slagsmålet var moderat, en nazist fikk et kutt over øyet. På vei tilbake til Blitz ble de 20-30 

blitzerne forsøkt anholdt av politiet, men antifascistene gjorde motstand og gikk til angrep. To 

politikonstabler ble skadet.136  

September 1993 samlet mellom 30 og 40 nynazister og medlemmer av 

Fedrelandspartiet seg på Maria von Trapp. Ved ettiden inntok om lag 50 blitzere den 

tyskinspirerte ølstua, og gikk til kraftig angrep på nynazistene. Puben fikk store materielle 

skader, og en nazist måtte på sykehus med brukket kragebein.137 

Under et valgmøte for Fedrelandspartiet høsten 1993 ble to medlemmer av partiet 

angrepet under en motdemonstrasjon. Bjarne Dahl, et av partimedlemmene, fikk slått ut flere 

tenner og brukket kjevebenet, og måtte tilbringe flere dager på sykehus. Da en blitzer senere 

ble tiltalt for angrepet, hevdet han at han hadde angrepet Dahl for å hjelpe en meddemonstrant 

som hadde havnet utenfor balustraden og som Dahl truet med å dytte utenfor.138  

Tidlig i 1994 angriper blitzere Trappa to ganger. Begge disse slåsskampene er blant de 

mest alvorlige når det kommer til omfanget av skadene. I februar 1994 måtte tre nynazister 

behandles for kutt og brudd etter at Blitz stormet et fast pubtreff. Michael Knutsen, redaktør i 

nazibladet Fritt Forum ble også skadet.139 I det antifascistiske kildematerialet var Knutsen en 

mye omtalt nazist på midten av 90-tallet, og ble sett på som viktig organisator for nazi-

bevegelsen.140 Ifølge Antifascistisk Aksjon blir 15 nynazister angrepet på Trappa etter at flere 

blitzere hadde blitt slått ned utenfor Rockefeller. Tre av dem måtte angivelig senere på 

legevakten og behandles for brudd. Blitz organiserte senere en demonstrasjon der 400 

personer møtte opp for å protestere mot de nazistiske pubtreffene og Trappas velvillige 

holdning ovenfor de nynazistiske gruppene.141  

November samme år stormet militante antifascister baren Jørgen Hattemaker ved 

Youngstorget, og banket opp ca. syv nazister fra gruppene Ariske brødre og Viking med 

slagvåpen. De forsvant før politiet ankom åstedet. Tre nazister måtte til legevakten for 

behandling. Nazistene truet med nok et bombeangrep.142  
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En uke senere dro en delegasjon fra Blitz-miljøet til Hønefoss og deltok på en antifascistisk 

konsert arrangert av Ringerike Antirasistisk Ungdom (RAU). Antifascistisk Aksjon hevdet at 

antifascister smadret en bil med nazister samme kveld.143 

De faste pubtreffene opphørte etter 1994, men det var fortsatt konfrontasjoner mellom 

partene. Hvis en gruppe nazister ble observert, ble det mobilisert til konfrontasjon. Det hendte 

også at antifascistene traff på nynazister tilfeldig. 2. januar 1995 ble for eksempel Christan 

Paus, en nynazist organisert i Viking, slått til på Grünerløkka.144 Paus navnga et medlem i 

AFA, som ble varetektsfengslet, men senere frikjent. I Antifascistisk Aksjon ble det hevdet at 

Paus navnga et tilfeldig AFA-medlem bare for å gjøre det vanskelig for ham.145 

Drapsdømte Johnny Olsen skjøt tre skarpe skudd mot blitzere på Stedet sommeren 

1995. Ti blitzere skal ha gått inn på puben og kjeftet på Olsen og to andre nynazister før 

Olsen trakk pistolen og skjøt et skudd på kloss hold, før han løp ut og avfyrte ytterligere to 

skudd. Etter dette truet han til seg en sykkel og flyktet. Politiet kalte episoden et «politisk 

bandeoppgjør».146 I avhør hevdet Olsen at han handlet i nødverge, og fikk medhold for dette i 

retten. Politiet hadde anholdt to blitzere med kniv og CS-gass like før skyteepisoden, og antok 

at dette var tenkt brukt mot Olsen.147 

Antifascistene sørget for at faste nynazistiske pubtreff ikke lot seg gjennomføre i Oslo. 

I denne perioden jobbet nynazistene aktivt med å skaffe til veie et trygt og stabilt 

hovedkvarter. Blitz-miljøet hadde ingen planer om å la dette arbeidet fortsette i fred.    

3.3 Intet sted, ingen platform 
Det første som lignet faste lokaler var Radio Nite Rocket. Radiolokalene ga nazistgrupper 

både husrom og plass på lufta. Antifascistisk Aksjon hevdet at flere av de rasistisk motiverte 

overfallene som frem til 1994 preget Torggata, var forberedt med fyll og rus i 

radiolokalene.148 
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Blant de mer kjente nynazistene som var innom lokalene var lederne for Viking, Eirik 

"Micro" Solheim og Glenn Nilsson. I tillegg til at Nite Rocket gjestet nazister fra Viking, 

Varg og Boot Boys, ble det solgt Hvit makt-effekter og utsendt reklame for Fedrelandspartiet.  

Nite Rocket hadde ikke optimale lokaler. Ifølge Antifascistisk Aksjon var radioens 

økonomi trang, og deres vennlige innstilling til nazister isolerte dem fra Oslos øvrige 

kulturliv. Antifascistisk Aksjon påsto også at både radioens eiere hadde en forkjærlighet for 

amfetamin, som heller ikke var gunstig for økonomien. Et snaut år før brannbombeangrepet, 

måtte Nite Rocket flytte fra lokalene i Dronningens gate til Østerdalsgata 1.149  

Det var også ekstern motgang. Den 26. desember 1993 ble Radio Nite Rocket 

vandalisert under en blokadeaksjon arrangert av militante antifascister i Oslo.150 

Brannbombene og skuddene mot Blitzhuset et par dager senere var nokså sikkert ment som 

hevn for angrepet. Klassekampen rapporterte at medlemmer av Boot Boys, Ariske Brødre og 

personer assosiert med Nite Rockets Rune Kjelldahl sto bak.151 Noen uker senere, den 14. 

januar 1994, er det nok engang demonstrasjon mot Radio Nite Rocket. Rundt 400 

antirasistiske demonstranter marsjerte fra Youngstorget til Nite Rocket sine lokaler. Politiet 

hadde kort tid før demonstrasjonen anholdt 17 nynazister med kniver og slagvåpen da de var 

på vei for å holde en motdemonstrasjon.152 Samme kveld vandaliserte blitzere Terningen 

gatekjøkken i Oslo sentrum. Ifølge Antifascistisk Aksjon opererte gatekjøkkenet med 

«apartheidpriser» og tok mer betalt fra fargede kunder enn hvite.153 Politiet jaget en av 

aksjonistene tilbake til Blitz-huset, og tok den tvilsomme taktiske beslutning å forsøke å 

arrestere vedkommende rett utenfor. 50 blitzere stormet ut av huset, ramponerte politibilene, 

stjal bager med uniformeffekter fra bilene, og sendte politiet på dør. En blitzer ble funnet 

forfyllet i en stjålet politijakke og arrestert senere på natten. Politiet forsøkte å gjenvinne 

autoriteten ved å gjennomføre en razzia på Blitz-huset to dager senere.154  

Da Radio Nite Rocket senere flyttet fra Dronningens gate til Vålerenga, var de plassert 

rett ovenfor et kollektiv med blitzere. Ifølge Antifascistisk Aksjon samlet nynazister seg der 

hver helg, og hadde flere ganger angrepet eller trakassert medlemmer av Blitz-kollektivet.155 I 

samarbeid med Vålerenga Vel demonstrerte om lag 300 antirasister mot Nite Rockets 
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tilstedeværelse i bydelen. Vålerenga Vels store bekymring var nynazistenes tendens til å 

bruke brannbomber, med tanke området tette trehusbebyggelse.156 

23. september 1994 jagde over hundre militante antifascister nynazister fra Nite 

Rockets lokaler på Vålerenga.157 Dette var angivelig i respons til at nazister angrep en gård 

hvor noen mennesker med tilknytning til Blitz-huset bodde. Antifascistsisk Aksjon hevdet at 

syv nazister fra organisasjonen Varg fikk bank.158 

Den eksterne motstanden hjalp sikkert ikke Nite Rocket å holde driften gående, men 

det var egne økonomiske problemer som førte til at radioen ble stengt på grunn av manglende 

husleie i 1995. Innen den tid hadde nynazistene allerede begynt å se etter et annet 

hovedkvarter i Oslo. Det første forsøket var på Sandaker.  

Michael Knutsen, som ble omtalt av både AFA og media som sentral taktiker og 

organisator bak scenene i nazimiljøet,159 hadde angivelig jobbet med et «sted-prosjekt» i et 

par år før 1995. Knutsen eide og var redaktør for Fritt Forum/Norsk blad og drev i tillegg 

postordreselskapet NordEffekter. Gjennom salg fra sitt postordreselskap, kronerulling og 

donasjoner fra gammelnazister, klarte Knutsen og venner å sette av 40 000 kr til Sted-

prosjektet.160 Målsettingen var ifølge Antifascistisk Aksjon å få på beina et nazistisk 

ungdomshus og hovedkvarter i Oslo. Han lyktes med å kombinere etableringen med oppstart 

av paraplyorganisasjonen Norsk Ungdom og bladet Ung Front.161 Ifølge Knutsen skulle huset 

være et gjestfritt sted der også blitzere kunne drikke brus og prate.162 Hendelsene som fulgte 

gir grunn til å betvile dette.  

11. februar 1995 demonstrerte mellom 400-500 blitzere og andre antirasister mot det 

nyetablerte «nazi-huset» på Sandaker. Nynazistene kastet stein og «molotovcocktails» mot 

demonstrantene. En kvinnelig blitzer fikk en klinkekule skutt med sprettert i øyet og mistet 

synet på det.163 I tillegg ble en politikonstabel skadet.164 Nazistene forsøkte å forskanse seg 

mot politiet da de ankom. I Antifascistisk Aksjon nr. 2 skrives det henrykt: 
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Når snuten så ville inn, trua «nasjonalistene» med å brenne ned huset. Snuten tilkalte 

brannvesenet og gassa huset med tåregass. Nassene fikk noia og ringte snutens 

nødtelefon hvor de erklærte at de «gir opp frivillig uten motstand».165 

Da huset var inntatt, ble samtlige innenfor arrestert, inkludert sentrale representanter for 

nesten hele det nynazistiske miljøet. Det ble i tillegg gjort et betydelig våpenbeslag som 

inkluderte spretterter, håndvåpen, signalpenner og balltrær med spiker og andre stålbiter festet 

til seg, og ulovlige teleskopbatonger.166 Huset ble stengt dagen etter.  

Militante antifascister var svært opptatt av å aksjonere mot tilholdssteder som 

nazistene brukte fast, og spesielt opptatt av at nazister ikke skulle ha fast tilgang på lokaler 

som de kunne rekruttere fra. I 1996 lot ifølge Antifascistisk Aksjon en nynazist med bakgrunn 

fra svartmetallmiljøet andre grupper bruke leiligheten sin som tilholdssted. Også der møtte de 

stor motstand. Antifascistsk Aksjon skildrer dagene rundt 17. mai 1996 som en «seiershelg». 

Enkelte av hendelsene de nevner ble plukket opp av media, andre ikke. Artikkelen begynner 

med at 25 nazister angivelig prøvde å feire 17. mai ved å samle seg på Lusa Rock Café i Oslo, 

der de ble angrepet av en enslig antifascist. Eierne kastet dem ut av baren. Etter å ha forlatt 

baren angrep nazistene to punkere.167 Antifascistisk Aksjon skriver at punkerne «slår bra fra 

seg» og slapp unna uten store skader. Senere samme kveld samlet ca. 80 militante 

antifascister seg utenfor leiligheten i Lensmann Hiorts allé og ropte slagord. Den beryktede 

nazisten Johnny Olsen, dømt for Hadelandsdrapene i 1981, skjøt mot folkemengden fra 

terrassen og traff en mann i hånden.168 Antifascistene svarte med å kaste stein og lignende 

mot leiligheten inntil politiet ankom og arresterte 28 nazister og konfiskerte Olsens pistol.169 

Olsen klarte imidlertid å lure politiet ved å oppgi falsk identitet og ble sluppet fri.170 

Antifascistisk Aksjon karakteriserte hendelsen som en «antifascistisk opptur».171 Særlig 

medieoppslaget om Johnny Olsen som skyter ned mot folkemengden gjorde «seieren total».172 

Et mer seriøst forsøk på å danne et hovedkvarter, mer i tråd med situasjonen rundt 

huset på Sandaker, fant sted i 1997. Den antirasistiske kampanjen rettet seg da mot utleier 

Bjørn Edwardsen. Det ble blant annet sprayet «naziprofitør» på eiendommen hans, og det ble 

                                                 
165 "Nazireiret på Sandaker og høyreekstrem organisering," Antifascistisk Aksjon nr. 2 1995, 14. 
166 Espen Olsen Bård Espen Hansen, Mattis Sandblad, "Sjokkbeslag i "kulturverksted"," Verdens Gang., 

14.2.1995. 
167 "Antifascistisk seiershelg," Antifascistisk Aksjon nr. 10 1996. 
168 "Jakt på Olsen," Arbeiderbladet, 28.5.1996. 
169 "Antifascistisk seiershelg." 
170 Else Gro Ommundsen Birger Baug, "- Olsen rundlurte politiet," Arbeiderbladet, 21.5.1996. 
171 "Antifascistisk opptur!," Antifascistisk Aksjon nr. 10 1996. 
172 "Antifascistisk seiershelg." 



45 

 

holdt demonstrasjoner.173 På en slik demonstrasjon kjørte nynazister en bil mot 

folkemengden. Demonstrantene kastet stein mot bilen og knuste rutene.174 5. mars 1997 

avsluttet huseier Bjørn Edwardsen kontrakten med nynazister for en leilighet på Alnabru. 16. 

mars ble en varslet demonstrasjon mot huset isteden avholdt som en 

«seiersdemonstrasjon».175 

Utover innsatsen for å skape et tilholdssted for nynazistisk ungdom, forsøkte 

nynazistene å bruke konserter for å oppnå den typen samling og styrke de ikke lenger kunne 

få på bar eller i et eget hus. Nazikonsertene ble et stort satsningsområde for militante 

antifascister,176 men grunnet hemmelighold og effektivt politiarbeid, ble det aldri de store 

sammenstøtene mellom partene i forbindelse med denne typen konserter.177 Nazistene lyktes 

ikke å holde konserter i Oslo. I 1995 ble en lenge promotert «hvit makt»-konsert tvunget til å 

flytte til Hokksund i siste øyeblikk.178 I Oslo var det allerede holdt en bred demonstrasjon 

med 2000 mennesker til stede, med alt fra LO til Blitz representert.179 Da nyheten kom om at 

konserten var flyttet, tok 300 av de fremmøtte lokaltoget til Hokksund. Der holdt de en 

antirasistisk marsj, som var den største noen gang i Hokksund. Et stort politioppmøte hindret 

antirasister i å stoppe selve konserten.180  

3.4 Skudd, brann og bomber 
Eksempler på brannstiftelser rettet mot antifascister fra Blitz-miljøet er allerede nevnt. 

Imidlertid ble det også brukt eksplosiver mot Blitz-huset. Ved tre anledninger ble huset utsatt 

for enten brannbomber eller eksplosive ladninger. Den første var allerede i 1989, da en 

brannbombe ble kastet inn i oppgangen under en punkkonsert. Det var om lag 200 mennesker 

til stede under konserten, men ingen ble skadd. 181 Angrepet var angivelig utført som en 

hevnaksjon etter at Frp-leder Carl I. Hagen hadde blitt nedstøyet under en demonstrasjon et 

par uker før.  
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Fem år senere, i august 1994, skjøt en nynazist noen skarpe skudd mot Blitz-huset før en 

bombe ble forsøkt kastet over gjerdet til bakgården. Blitz hadde imidlertid tatt forholdsregler, 

og satt opp piggtråd ved gjerdet. Bomben eksploderte derfor utenfor huset etter å ha satt seg 

fast.182 Skuddene var trolig ment å lokke personer ut i bakgården, men det var ikke så mange i 

huset. Om bomben hadde gått over gjerdet som planlagt, ville resultatet antakeligvis vært 

dødelig. Både gjerdet og biler i nærheten ble ødelagt, så vel som flere av Blitzhusets 

vinduer.183 I etterkant av angrepet holdt Blitz en demonstrasjon der 1700 mennesker møtte 

opp for å støtte Blitz-huset.184 Det var uklart hvem som sto bak bombeangrepet da det 

skjedde, men Johnny Olsen hevdet at han sto bak både dette, og det neste bombeangrepet 

flere år senere.185 Det neste bombeangrepet fant sted på årsdagen for krystallnatten 9. 

november 1995. Nok en gang ble en bombe kastet over gjerdet, denne gang klar av 

piggtrådgjerdet. Det var imidlertid bare to personer til stede. Ingen av dem ble skadet. Ni 

timer etter angrepet fikk Blitz en truende telefon, der en nynazist spurte etter en navngitt 

blitzer og deretter truet med et nytt og mer suksessrikt angrep i fremtiden.186 

3.5 Kniver og køller 
Det var ikke alltid kamper mellom militante antifascister og nynazister utartet seg til 

masseslagsmål. Både blitzere og nynazister kunne angripe en enslig person dersom de kjente 

igjen vedkommende på gaten. Når det gjaldt nynazister kunne ofrene også være innvandrere 

eller andre som falt innenfor deres fiendebilde. Våren 1995 uttrykte politiet sin bekymring 

over hyppigheten av voldshandlinger tilknyttet Viking i området rundt Nordstrand og 

Lambertseter. De fryktet at liv kunne gå tapt, siden voldshandlingene ofte involverte trusler 

med våpen.187 

Lederen i Viking, Erik Solheim, sonet 90 dager i fengsel, blant annet for å ha truet et 

medlem i Sharp Skin med skytevåpen i 1995. Antirasisten delte ut flyere mot nazihuset på 

Sandaker, der Solheim senere ble arrestert.188  
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Både det antifascistiske miljøet og det nynazistiske miljøet kartla hverandre. Begge miljøene 

trykket også såkalte dødslister, imidlertid bemerkes det at dødslisten i Smørsyra nok ikke skal 

regnes som helt seriøs. Dette diskuteres videre nedenfor. Nazistenes norske dødslister 

inneholdt nesten utelukkende personer fra Blitzmiljøet, og ble blant annet trykket i bladet til 

engelske Combat 18, International Redwatch.189 En antifascist som var på listen ble angrepet 

mens han satt i bilen sin av nazister bevæpnet med økser og jernstenger. Antifascisten 

unnslapp ved å kjøre av gårde, og klarte å riste nazistene av seg. Nazistene hadde tidligere 

ramponert en bil som så til forveksling lik ut, sannsynligvis i den tro at den tilhørte 

antifascisten.190 

Ikke lenge etter ble en blitzer utsatt for angrep med øks mens han ventet på bussen. 

Antifascisten klarte å røske til seg våpenet etter å ha blitt hugget i beinet, men ble skutt i 

armen da han forsøkte å jage vekk nazistene. Skadene var ikke alvorlige, tross den grove 

våpenbruken.191 Angrepet fant sted i Gamlebyen og skulle førte til en demonstrasjon like 

etter, og deretter et borgervern bestående av antirasistiske innbyggere i bydelen. Flere av 

medlemmene i dette borgervernet var fra Sharp Skins, etter flere episoder med hærverk mot 

Gamlebyen Aktivitetslag, et kjent tilholdssted for antirasistisk ungdom,192 og et angrep med 

signalpenn mot en antirasist i januar 1996.193 

I april 1998 ble en blitzer skutt i låret av en nynazist i Dronningens gate etter at en 

gjeng med blitzere kom i klammeri med Johnny Olsen og to yngre nynazister. Olsen veivet 

angivelig med en øks som blitzerne senere overleverte politiet. Olsen nektet for at øksen var 

hans.194 

3.6 Dit pepper’n gror 
Mot slutten av 90-tallet ble det en klar tendens at nynazistisk aktivitet forflyttet seg ut av 

Oslo. Antirasistisk Senters årsrapporter presenterer ikke en komplett liste over alle 
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voldsepisodene, men det er likevel påfallende at aksjonene og hatkriminaliteten minket 

drastisk i Oslo, men tiltok i byer og tettsteder utenfor Oslo.195 

Blant byene som fortsatt hadde betydelig nynazistisk aktivitet var Hønefoss. Ringerike 

Antirasistiske Ungdom (RAU) førte en konfronterende linje ovenfor nazistene, og utga en bok 

om sine opplevelser i 2001. Også der fikk nynazistisk vold etter hvert en ganske alvorlig 

karakter. I 1996 ble først en gruppe antirasister brutalt overfalt og alvorlig skadet.196 Senere, i 

det RAU beskriver som et «vendepunkt» for kommunen, var det en skyteepisode der det ble 

løsnet fem skudd mot antirasister.197  

Gjennom resten av 90-tallet fortsatte nazistene å forsøke å organisere seg med 

hovedfokus utenfor Oslo, men aktiviteten var minkende. Dødsstøtet sto den nynazistiske 

bevegelsen selv for gjennom drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i 2001. Drapet på 

Hermansen førte til en massiv mobilisering mot rasisme og nazisme i en situasjon der 

nynazistene allerede sto svakt. Rekrutteringsgrunnlaget forsvant, og drapet regnes som den 

siste spikeren i kisten for den nynazistiske bevegelsen slik den eksisterte på 90-tallet. 

3.7 Sammenfatning 
I dette kapittelet har voldshandlingene mellom nynazister og militante antifascister blitt 

presentert. Målsettingen har vært å sette de diskusjonene og argumentene som presenteres i 

publikasjonene nedenfor i en kontekst. Volden mellom partene startet allerede i 1988, men 

tok en meget alvorlig form med brannbomben mot Blitz i 1989. I løpet av perioden var det 

flere masseslagsmål, overfall og konfrontasjoner på puber fra begge parter, men nynazistene 

trappet opp bruken av våpen og terrormetoder som bomber, opp mot midten av 90-tallet, som 

markerer seg som høyden både for hyppigheten og alvorlighetsgraden av volden frem til 

drapet på Benjamin Hermansen i 2001. 

Pubslagene må i stor grad sies å være drevet av Blitz sin målsetting om å fjerne 

nynazistene fra bybildet, fordi de sto for angrepene i de fleste av tilfellene. Om det er snakk 

om noen opptrapping i voldsbruk fra antifascistisk hold, ble det i denne perioden vanligere 

med slagvåpen også i antifascisters hender. Det er imidlertid påfallende at skyteepisoder, 

brannstifting og eksplosiver fra nynazistisk hold, ikke utløste sammenliknbar respons blant 

militante antifascister, på tross av at nazibevegelsen kunne skilte med personer som man 

                                                 
195 Lunde, De høyreekstreme 1996, 40-43. 
196 Tor Sandberg, "Hønefoss frykter nazidrap," Arbeiderbladet, 23.1.1996. 
197 Kjetil Stormark, "Siktet etter skytedrama," ibid., 28.5.1996, 37; Såkalte antirasister. 



49 

 

hadde god grunn til å anta at var villige til å drepe. Etter at nynazistene ikke lenger hadde 

steder å oppholde i Oslo, ser det ut til at strategien utviklet seg til å begå overfall mot 

individuelle antirasister. Disse angrepene resulterte heller ikke i en tilsvarende utvikling hos 

antifascister, som heller valgte å legge økt fokus på demonstrasjoner i etterkant av slike 

angrep. 

Oppsøkende antifascistisk voldsbruk seg føyer seg inn i tre hovedtyper. Den første er 

hastemobilisering i respons på at nynazister hadde blitt observert et sted, eller hadde angrepet 

noen. Slike aksjoner rettet seg gjerne mot marsjer eller lignende, og hadde et akutt og 

ambulerende preg. Den andre var blokader, eller aksjoner mot arrangementer der nynazister 

eller andre høyreekstreme deltok, og den tredje var aksjoner mot tilholdssteder som barer eller 

lokaler der nazister samlet seg, der målet var å fravriste nynazistene et sted å samles. Disse 

aksjonene kunne både være relativt spontane og mer planlagte. I Smørsyra og Antifascistisk 

Aksjon ble det sjelden skrevet om «tilfeldig» vold, der en militant antifascist slår til en 

nynazist de gjenkjenner på gaten. Det betyr ikke at det ikke forekom, men det er en indikasjon 

på at de militante antifascistene var mer opptatt av å skrive om de aksjonene som var planlagt 

og organisert.  
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4 Tematisk gjennomgang 
I denne delen av oppgaven skal jeg gå igjennom temaene som diskuteres i kildene en etter en. 

Innenfor hvert tema vil standpunktene og diskusjonene i kildene presenteres først. Deretter vil 

jeg kritisk analysere innholdet i det som er blitt presentert, drøfte eventuelle inkonsekvenser 

og ulikheter i argumentasjon, og deres betydning. Temaene inkluderer fokuset på 

grasrotaktivisme og standpunkt ovenfor politi og ordensmakt; måten militante antifascister så 

på forholdet mellom høyreekstremisme og det øvrige storsamfunnet; og til slutt synet på 

ytringsfrihet. Felles for disse temaene er at de til sammen danner et grunnlag for å forklare 

hvorfor konfrontasjonslinja kunne fremstå som nødvendig og legitim strategi da det gjaldt å 

svekke nynazistisk organisering.  

4.1 Sosial kamp eller statlig inngripen: presentasjon 

Dette temaet handler om antifascistisk aktivitet som noe som måtte ha sitt utspring i «vanlige 

menneskers» egenaktivitet. I kildene hevdes det stadig at militant antifascistisk aktivitet er 

nødvendig for å bekjempe rasistisk motiverte overfall, terrorangrep og til dels hets. Alle disse 

handlingene har til felles at de er ulovlige og straffbare. Derfor skulle man tro at 

ordensmakten var den rette instans til å forebygge og straffeforfølge denne typen forbrytelser, 

og dermed gjøre militante antifascistiske aksjoner overflødige og unødvendige. Ikke uventet 

mente ikke antifascistene at de var overflødige, og argumenterte for behovet for antifascistisk 

aktivisme. Deres argumentasjon hvilte på tre hovedpåstander.  

Den første var at kampen mot fascisme må foregå i det jeg har valgt å kalle den sosiale 

sfæren. Det holder ikke at hatkriminalitet er ulovlig. Det må være såpass uakseptabelt at 

mennesker enten av respekt for sine medmennesker, eller i frykt for sosiale sanksjoner unngår 

rasistisk oppførsel.  

Den andre påstanden var at straffeforfølgelse av lovbrudd er kvalitativt annerledes enn 

bekjempelse av en politisk bevegelse, og at myndighetene ikke kan eller bør ha den rollen. 

Derfor blir vanlige menneskers innsats i å bekjempe bevegelsen gjennom sosial kamp 

avgjørende.  

Den tredje hovedpåstanden er at ordensmakten og staten for øvrig opererer i en 

historisk kontekst som er grunnleggende rasistisk, og som har behov for rasistisk retorikk og 

politikk i utførelsen av sine oppgaver. Deres interesser sammenfaller i den forstand ikke med 

antifascisters når det gjelder kampen mot fascismen, siden staten til en viss grad har bruk for 



51 

 

rasistisk splittelse i befolkningen.  

Først kort om begreper. Med begrepet sosial eller den sosiale sfæren sikter jeg til 

områder i samfunnet som først og fremst er relasjonelle og formet av sosial interaksjon. Jeg 

sikter til dannelse og brytning av normer. Hvor vanlige forskjellige holdninger er, og de ofte 

uskrevne mulighetene og begrensningene vi må forholde oss til i vår hverdag som mennesker 

i et samfunn.  

Med begrepet politisk eller den politiske sfæren mener jeg det området av samfunnet 

der man forholder seg til staten på en eller annen måte, det være kommune- eller bydelsstyrer, 

rettsvesenet, ordensmakten eller gjennom partipolitisk virksomhet enten i eller utenfor statlige 

institusjoner. Jeg sikter til den delen av samfunnet som er formet av politiske tiltak, 

rettsbestemmelser eller andre skrevne prosedyrer hos det offentlige.  

4.1.1 Samfunnet eller staten? 

Mange politiske kamper har satt rettssystem og ordensmakt sentralt i den forstand at det har 

blitt fremsatt krav om at staten skal innvilge en rettighet eller oppheve et forbud. I slike 

politiske kamper knyttes ofte konseptet «staten» tett opp til konseptet «samfunnet». Statens 

eventuelle endring av en politisk posisjon, sees på som en representasjon av endrede 

holdninger i samfunnet. Som jeg skal vise under knyttet også militante antifascister tette bånd 

mellom statlig politikk og holdninger i det øvrige samfunnet, men de så på mange måter også 

på staten og samfunnet som to svært forskjellige arenaer, som krevde forskjellige 

fremgangsmåter om man ønsket å påvirke i en bestemt retning. Dette synet kommer til 

uttrykk gjennom måten de beskriver ordensmaktens rolle i kampen mot fascisme, så vel som 

statens rolle som sådan.  

4.1.2 Lov, orden og antifascisme? 

I kildene hevdes det ved flere anledninger at politiet sidestiller antifascister med nynazister, 

og kom i veien for det antifascistiske arbeidet. En aksjon mot nazistisk graffiti i 1996 skildres 

slik i Antifascistisk Aksjon: 

[Nordstrand] har i lengre tid vært prega av nazigraffiti og klistremerker uten at det har 

blitt tatt affære. [...] Fredag 7. juni tok AFA initiativ til en malerunde for å bli kvitt 

tilgrisinga av vegger og strømbokser. [...] Men idet aksjonistene nærmet seg Sæter-

krysset, hvor nazistisk malingssøl er spesielt fremtredende, fikk politiet det for seg at 

det var bedre med hakekors på veggene enn malende antifascister. [...] Etter flittig 

køllebruk mot hoder og armer fikk politiet endelig tak i spannet og arrestert en av 

aktivistene, med sjokkerte tilskuere og naboer som vitner. I mellomtida hadde en liten 
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gjeng nazi-krapyl krøpet fram fra rottehullene sine, og på betryggende avstand kunne 

de se på mens politiet dælja løs.198 

I Smørsyra fremmes også anklager om unødvendig maktbruk fra politiets side.199 Også i 

kildene hevdes det at politiet forholdt seg for ukritisk til anmeldelser fra nynazister, og som 

følge av dette tok saker til retten på manglende bevisgrunnlag.200 Ved flere anledninger påstås 

det at politiet bagatelliserer nynazistene og sidestiller dem med antifascister.201  

Ikke bare ble politiet avfeid som en antifascistisk aktør fordi antifascistene opplevde 

dem som en hindring, antifascistene hevdet også at politiet var en rasistisk aktør. I artikkelen 

«Statens rasistiske kontrollapparat» argumenterer de for statens rasistiske natur, og trekker 

frem hendelser der særlig politi og tollvesen kommer dårlig ut. De viser til kritikk fra FNs 

rasediskrimineringskomité, og underskriftskampanjer fra Organisasjonen Mot Offentlig 

Diskriminering, der de hevdet at 5000 «farga personer» bosatt i Oslo «protesterte mot den 

kollektive forfølginga, kriminaliseringa og trakasseringa de som mørkhuda blir utsatt for fra 

politi og tollvesen i Norge».202 Som et eksempel skildrer de også skandalen da en uskyldig 

norsk statsborger med kenyansk bakgrunn ble strippet naken, fikk dagboken sin opplest og ble 

kalt «neger» av tollbetjenter i Moss.203 

I seg selv kunne disse opplevelsene forklare den fiendtlige holdningen til politiet, men 

det presenteres også en mer ideologisk analyse av hvorfor politiet oppførte seg på denne 

måten, og hvorfor det betydde at de ikke kunne stoppe en nynazistisk bevegelse. Begge 

informantene forklarer at politiets mål ikke samsvarte med antifascistenes. Politiet ønsket å 

forhindre ordensforstyrrelser, men hadde ikke som oppgave å sette en stopper for en fascistisk 

bevegelse. Lovene som politiet skal håndheve, egner seg ikke til å stoppe all nynazistisk 

mobilisering, hvilket var målet til de militante antifascistene. Som følge av dette må 

fascismen stoppes i den sosiale sfæren.204 «Lux»forklarer nærmere:  

[...] hvis du skal ha politiet til å stoppe all kriminalitet og alle handlinger som vi tenker 

oss at er onde eller dumme, så må vi ha politi overalt, så sånn kan det ikke være. [...] 

Det er jo mange steder det ikke er så lett å rane noen, for det er mye folk som passer 

på hverandre, for eksempel, ikke sant. Mens i en by med mye ran og sånn så er jo 
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kanskje det et samfunn eller en by hvor det sosiale miljøet er i oppløsning og folk ikke 

bryr seg sånn. Så politiet har en rolle, men bare en liten rolle.205 

Dette poenget gjentas av «Runi» på denne måten: «Politiet kan ikke og er ikke og har ikke 

evnen til å på en måte stoppe en bevegelse på den måten. Det er litt sånn svulstig, men det er 

liksom folk som må stoppe en sånn bevegelse [...]»206 

Med andre ord var det to hovedgrunner til at de militante antifascistene mente 

ordensmakten ikke var egnet til stoppe nynazisme. For det første var det flere fullstendig 

lovlige måter nynazister kunne mobilisere på, som politiet ikke kunne gripe inn for å 

forhindre. Dette var uakseptabelt for antifascistene, som ønsket all fascistisk mobilisering 

stoppet. For det andre oppfattet de militante antifascistene nynazistisk aktivitet ikke først og 

fremst som kriminell, men som maktutøvelser som skapte redsel, utrygghet og frykt hos 

minoriteter og politiske motstandere. Ordensmakten hadde ingen mulighet til å sørge for at de 

som ble mistenkeliggjort og dehumanisert kunne føle seg trygge igjen. Til det trengtes innsats 

fra samfunnet for øvrig. Kampen mot nynazismen var en sosial kamp om hvem som skulle 

kunne føle seg trygge i hverdagen; ansvaret for denne kampen kunne ikke ligge hos politiet.  

4.1.3 Forby uniformer og hatprat? 

Ideen om den sosiale sfæren som det viktigste forumet for antifascistisk kamp påvirker også 

synet på statlig regulering av ytringer og politisk virksomhet. På samme måte som 

antifascistene opplevde at politiet var like opptatt av dem som av nynazister, fryktet også 

antifascister at eventuelle reformer som skulle regulere ytring og politisk aktivisme kom til å 

bli brukt like mye mot antifascister som mot dem de ønsket å stoppe.207 Slik uttrykker en 

aktivist denne skepsisen i Antifascistisk Aksjon: 

Hvis man får igjennom en lov som går ut på å forby partier og organisasjoner som 

hevder udemokratiske synspunkter i Norge, for en type lov som denne vil ikke bli 

formulert slik at den rammer spesielt nazistiske grupperinger, hvilken måte er det 

myndighetene kommer til å bruke den på da? Vi har allerede en rasismelovgivning 

som gjør det mulig å slå ned på rasistisk virksomhet som ikke blir brukt. Skal vi 

virkelig rope på flere lover og mer politi?208 

I samme tekst gjentas argumentasjon for at det er i den sosiale sfæren kampen mot rasisme må 

foregå, men lovers og reglers signaleffekt drøftes også. Aktivisten «Gunnar» sier:  

AFAs utgangspunkt er at folk skal gjøre det sjøl som en del av en kamp for å forandre 

samfunnet i den retninga vi vil ha det. […] Man er jo også opptatt av at myndighetene 
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og samfunnet som helhet skal gi signaler både ovenfor innvandrer som bor her og 

generelt at nazisme ikke er akseptert. […] Men AFAs utgangspunkt er å bekjempe 

nazisme som del av en samfunnskamp, ikke som en del av å bevare samfunnet som det 

er.209 

Her mener altså aktivisten at antifascisme ikke dreide seg om å bevare det rådende samfunnet, 

men om å endre det i antirasistisk retning. 

4.2 Sosial kamp eller statlig inngripen: analyse 
Over beskrives en virkelighetsforståelse som består av tre hovedmomenter. Disse momentene 

er det viktig å ta i betraktning når man skal vurdere hvorfor vold ble brukt som virkemiddel i 

kampen mot nynazisme. Det første er at ordensmaktens håndhevelse av loven ikke var 

tilstrekkelig for å stoppe fascisme. Politiet skal opprettholde lov og orden, men «Kampen mot 

nazismen er ikke et spørsmål om lov og orden, men et spørsmål om politisk kamp.»210 Det 

andre momentet er at statlig regulering ville ramme flere enn bare fascister, som alle som 

ønsket mer enn å «bevare samfunnet som det er». Nedenfor skal vi undersøke nærmere 

hvordan antifascister i kildene så på den rådende samfunnsorden. De negative holdningene til 

dem som skrev lover og de som håndhevet dem forsterket det tredje momentet, hvor den 

sosiale sfæren ble sett på som det viktigste området for politisk aktivitet. Imidlertid vil jeg 

hevde at det ikke bare er negative holdninger til staten og ordensmakten som gjør at 

grasrotaktivisme fremheves, men også en positiv forståelse av kraften som spesifikt ligger i 

folkelig motstand. Derfor er det nyttig å gå dypere inn i hva forskjellen mellom det «sosiale» 

og hva det «politiske» består i. Her kreves det en ganske aktiv tolkning av kildene, siden det 

er få slike filosofiske diskusjoner i kildematerialet. Jeg mener likevel at det eksisterer en 

underliggende forståelse av folkelig aktivitet mellom linjene i materialet.  

4.2.1 Hva betyr sosial kamp? 

Som tidligere illustrert var det militante antifascistiske miljøet preget av en sterk mistro til 

staten og det offentlige i synet på ordensmakten og politiet. Dette undersøkes nærmere i 

etterfølgende kapittel. For eksempel hevdes det i Smørsyra nr. 13: 

Nazistene blir ikke demoralisert eller svekka fordi de må sloss mot snuten. Snarere 

tvert imot. Svært mange ungdommer rundt omkring i landet liker ikke politiet, og med 

god grunn. Politiet har trakassert for mange til at de har noe tillit.211 
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I tillegg er det gjennom hele perioden argumentert for at massemobilisering er det kraftigste 

middelet tilgjengelig i kampen mot fascismen. Det understrekes at fysisk konfrontasjon er 

nødvendig og forenlig med massemobilisering, men at massemobilisering er det optimale. I 

en lengre artikkel med tittel «Voldsromatikk» finner vi følgende sitat: 

Få er vel uenige i at massemobilisering er den beste måten å møte nazistene når de 

først viser seg eller foretar noe. Gang på gang har vi tallmessig totalt feid nazistene av 

banen, gjennom store motdemonstrasjoner og lignende. Om man er mange er det en så 

stor styrkemarkering i seg selv at de fysiske konfrontasjonene blir overflødige.212 

Disse to sitatene illustrerer at antifascistene forstår sin egen skepsis eller fiendtlighet overfor 

ordensmakten som forholdsvis allmenn, i hvert fall til en viss grad blant ungdom, og at de 

forstår grasrotaktivisme som et effektivt middel i kraft av at motstanden mot de nynazistiske 

grupperingene nettopp er folkelig. Jeg tolker det slik at de militante antifascistene mener 

offentlige tiltak mot fascisme vil belemres med at staten er fjern, ansiktsløs og hyklersk. 

Motstand fra staten og profesjonelle som blir betalt for å gjøre en jobb, har dermed liten 

moralsk kraft i forhold til grasrotaktivisme som gjennomføres på frivillig basis. På tross av en 

kompromissløs retorikk som ofte dehumaniserer de høyreekstreme grupperingene, holdes det 

fast på at motstanden vil være mer effektiv når den kommer fra medmennesker istedenfor det 

offentlige.  

4.2.2 Motsetninger og svakheter i synet på statlige virkemidler 

Vanlige politiske strategier, som partipolitisk kamp om makt eller lobbyvirksomhet, ble ikke 

sett på som aktuelle. Gjenværende strategier inkluderte arbeid som kunne gjøres gjennom 

sosiale bevegelser, som informasjonsarbeid, holdningskampanjer, demonstrasjoner og 

markeringer og konfronterende midler, inkludert vold. Det er disse strategiene antifascistene 

agiterte for og tok i bruk. Det er påfallende at de militante antifascistene hadde et forholdsvis 

enkelt og reduksjonistisk forhold til offentlige tiltak. I kildene finnes mye kritikk av offentlig 

sensur og politiaksjoner, mens en rekke andre mulige tiltak ikke nevnes i det hele tatt. Som 

nevnt hevdes det ofte at det ikke er noen motsetning mellom konfronterende midler og 

massemobilisering. Det er ikke urimelig å stille spørsmålstegn ved hvilken motsetning som 

finnes mellom grasrotaktivisme og offentlige forebyggende tiltak som bekymringssamtaler 

mellom ungdommer i nazistmiljøet, deres foresatte og politiet, fokus på rasisme og 
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konspirasjonsteorier i skolen, offentlige holdningskampanjer mot rasisme og lignende. Jeg må 

understreke at slike tiltak ikke kritiseres i kildene. Militante antifascister forholder seg ikke til 

dem i det hele tatt.  

Synet på politiet er forholdsvis konsistent, men ikke uten motsetninger. Mens politi og 

rettsvesen ofte kritiseres for å bagatellisere den nynazistiske trusselen, blir strenge dommer 

mot nynazistene ofte fremhevet som eksempler på at de militante antifascistenes beskrivelse 

av nynazismen som farlig, er korrekt. Det er med andre ord et selektivt syn på dommer fra 

ordensmakten, avhengig om antifascistene var enige eller ikke. Kritikk fra overnasjonale 

instanser som FN ble også brukt da den sammenfalt med synet antifascistene selv hadde. 

Selv om politiets innsats sjelden berømmes, blir innsatsen mot Viking fra Manglerud 

politistasjon fremhevet som et eksempel på at politiet «aktivt motarbeida nazi-miljøet på 

Nordstrand».213 Med tanke på at virkemidlene som ble brukt av politiet i stor grad var 

avhengig av Vikings medlemmers unge alder,214 ble trolig denne innsatsen sett på som et 

unntak heller enn vanlig praksis. 

4.3 Det opplevde samspillet mellom sentrum og ytre 

høyre: presentasjon 
Ekskluderingen av den politiske sfæren som arena for politisk aktivisme er i seg selv ikke 

tilstrekkelig for å forklare hvorfor de militante antifascistene år så langt som voldsbruk. Som 

nevnt er flere andre strategiske valg tilgjengelige. Sett i sammenheng med det dypere 

ideologiske verdensbildet som presenteres under blir denne forståelsen enda klarere. 

4.3.1 Relasjonen mellom sentrum og nynazister 

Det er ikke uvanlig å se på nynazistene og deres militante politiske motstandere som 

speilbilder av hverandre. Utover de mer åpenbare likhetene i subkulturell tilhørighet og 

identitetsmarkører blir det, som vi skal fastslå under, påstått at disse gruppene som sto i 

opposisjon til hverandre, også på sett og vis definerte seg ut fra og eksisterte på grunn av 

hverandre. Som følge av dette fremheves relasjonen mellom nynazistiske grupper og 

antifascister som et enkelt fenomen, gjerne under betegnelsen «ungdomsgrupper», 

«ungdomsgjenger» eller lignende. Dette synet står sentralt hos norske voldsforskere, som for 
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eksempel Bjørgo, Carlsson og Fangen sine tilnærminger til nynazisme og militant 

antifascisme på 90-tallet.   

Antifascister var klar over denne forståelsen av fascisme og antifascisme, og brukte 

betydelig plass på å argumentere mot den i sine publikasjoner. Isteden fremhevet de 

relasjonen mellom fascistiske grupperinger og det politiske sentrum. De hevdet at politiske 

avgjørelser på flere felt legitimerte mer ytterliggående høyreekstremt tankegods, og at den 

kapitalistiske samfunnsordenen som helhet bidro til å skape et godt klima for økende rasisme. 

Dersom de militante antifascistene så på resten av storsamfunnet som delaktige i fascismens 

vekst, bidrar det til å forklare hvorfor antifascistene mente at det var nødvendig å ta kampen 

selv. 

4.3.2 To motpoler? 

I kildematerialet kommer de tydeligste beskrivelsene av den militante antifascistiske 

verdensforståelsen frem når de kritiserer andre aktører i samtiden, eller forsvarer sin egen 

analyse og strategi. Jeg kommer derfor til å sette antifascistenes forståelse av den nynazistiske 

trusselen opp mot aktører de var uenige med. Enkelte av bøkene jeg forholder meg til, ble 

utgitt etter at de trykte kildene kom ut, og er derfor ikke noe som antifascistene har kunnet 

reagere på, men benyttes for å gi et så tydelig bilde som mulig av analysene de var uenige i.  

Det er også viktig å nevne at forskerne i sine studier og avhandlinger hadde plass til å 

presentere betydelig mer nyanserte analyser enn da de var aktører i mediebildet. Med noen 

tydelige unntak er det mulig at de militante antifascistene reagerer på forskernes 

virkelighetsforståelse slik den fremkom i intervjuer, kronikker og andre uttalelser heller enn 

bøkene jeg referer til, særlig siden mange av dem kom ut etter at Blitz og AFA selv sluttet å 

utgi aviser og artikler. Derfor kommer jeg også til å vise til kronikker og intervjuer, og 

kontekstualisere hvilke uttalelser de militante antifascistene reagerte på.  

Det er særlig to forskere, Tore Bjørgo og Katrine Fangen, som antifascistene omtalte 

mye i sine publikasjoner. Begge er blant dem som har forsket mest på høyreekstremisme i 

Norge. I tillegg til å forfatte bøker og avhandlinger, var de også aktive i samfunnsdebatten på 

90-tallet. De uttalte seg ofte om høyreekstremisme, men også om antifascisme og antirasisme. 

Tore Bjørgo deltok i forskningsprosjekter på oppdrag fra byer og kommuner som slet med 

rasistisk vold, ga råd om kommunale handlingsplaner, og underviste på politihøyskolen om 

ungdomsgjenger og hatkriminalitet.215 
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Bjørgo var også aktiv i det offentlige ordskiftet om nynazisme og antifascisme på 90-tallet. I 

1994 hevdet Bjørgo for eksempel at den antirasistiske organisasjonen Ringerike Antirasistisk 

Ungdom (RAU) representerte «motpolen» til rasistene på Sokna og sa «Jeg har svært liten tro 

på at elementer som RAU kan være med å løse dette problemet. [...] Det er ikke tilrådelig å la 

ekstrem antirasistisk ungdom utkjempe denne kampen.»216  

I sin bok Såkalte antirasister tok RAU et oppgjør med Bjørgos uttalelser og måten de 

mente han var skadelig for antirasistisk arbeid.217 Også Katrine Fangen var aktiv i debatten, 

og ble følgelig omtalt for sine utspill. I 1995 diskuterte for eksempel den profilerte blitzeren 

Stein Lillevolden og Katrine Fangen forståelsen av nynazister slik den ble presentert i 

Fangens bok Skinheads i rødt, hvitt og blått.218 Gjennom hele perioden dukket til stadighet 

tekster viet hendelser tilknyttet disse forskerne, deres bøker og uttalelser opp i kildene.  

4.3.3 Ungdom og polariseringsprosesser 

I 2001 ble boken Generalisert hat – polariserte felleskap av Tore Bjørgo, Yngve Carlsson og 

Thomas Haaland utgitt. Boken er en sosiologisk studie finansiert av Kristiansand kommune, 

Utlendingsdirektoratet, Barne- og Familiedepartementet, og Norges forskningsråd. Boken tar 

for seg prosessene og dynamikken innenfor og mellom rasistiske ungdomsgjenger, 

innvandrergrupper og antirasistiske organisasjoner i Kristiansand.  

I boken hevdes det at ungdom velger å bli med i det nynazistiske miljøet av samme 

årsaker som andre «kriminelle ungdomsmiljøer», noe som også gjelder også den militante 

delen av den antirasistiske bevegelsen. Disse forklaringene inkluderer faktorer som lavere enn 

gjennomsnittlig inntekt hos foreldre, omsorgssvikt, oppvekst preget av en fraværende far, 

mobbing, lærevansker og lignende. Det er i med andre ord utsatt ungdom som er sårbar for 

denne typen grupperinger eller «gjenger».219 Dette er faktorer som ikke bestrides i det 

antifascistiske kildematerialet. Spriket i forståelsen begynner imidlertid å bli tydeligere når 

Bjørgo, Carlsson og Haaland beskriver polariseringsprosessene. 

Forfatterne hevder at de ideologiske forskjellene mellom nazister og antirasister «leder til 

utelukkende eller binære posisjoner og gruppedannelser. I spenningsfeltet mellom de to 

                                                 
ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse, 11-12. 
216 Det har ikke lykkes å oppdrive selve avisartikkelen. Sitatet er gjengitt i Espen Løkland-Stai, "Såkalte 

antirasister," Klassekampen, 23.5.2001. Og Såkalte antirasister, 24. 
217 Såkalte antirasister, 24-30,37-40. 
218 Se blant annet: Katrine Fangen, "Blitz-krig og «nøytral» forskning.," Dagbladet, 17.11.1995; Stein 

Lillevolden, "Intergrerte nazister," ibid., 12.1.1996. 
219 Bjørgo, Carlsson, og  Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom 

ungdomsmiljøer i en norsk by, 4-2001, 71-77. 
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ideologiske definisjonene finnes det ingen legitime mellomposisjoner. Definisjonene av ‘oss’ 

og ‘dem’ blir rigide og absolutte. Det gis ikke rom for mellomposisjoner eller ambivalens.»220  

Polariseringsprosessen utdypes nærmere i kapittelet «Polariseringen av 

ungdomsmiljøet». Nok en gang understrekes det at «konflikter med basis i slike motstridende 

verdistandpunkt ikke kan gjøres til gjenstand for forhandlinger, slik tilfellet er for 

interessekonflikter hvor man igjennom forhandlinger kan «møtes på halvveien i omforente 

kompromissbaserte avtaler».221 Videre beskrives selve polariseringsprosessen med en 

magnetisk allegori. Utsatt ungdom trekkes mot eller dyttes fra en av polene «nynazist» eller 

«antirasist» gjennom sosialt stigma, eller behov for beskyttelse. De aller fleste ungdommer er 

«vanlige ungdommer» og kan leve uten å bli dyttet eller trukket i den eller andre retningen, 

mens andre blir det på grunn av attributter som hudfarge, klesstil, venner eller oppholdssted 

og fritidsaktivitet.222 Boken beskriver Kristiansand, men forfatterne hevder at lignende 

polariseringsprosesser finner sted i Oslo og andre norske byer, og fører til en ond, 

selvforsterkende sirkel som «bidrar til stadig nye runder av vold, trakassering, hevn og 

mothevn.»223 

Det legges også vekt på likheten mellom nynazistiske grupperinger og militante 

antifascister i at de begge tilhører subkulturer, ofte inspirert og del av en internasjonal 

trend.224 Begge identifiserte seg også som en motsats til storsamfunnet, og ikke minst som en 

motsats til hverandre.225 Denne og beslektede dynamikker som her beskrives, har senere fått 

betegnelsen «kumulativ ekstremisme».226 

4.3.4 Vold som drivende faktor 

Et attributt ved denne polariseringsprosessen er at den er ifølge forskerne er drevet av vold 

mellom partene. I en kronikkutveksling med Stein Lillevolden fra Blitz, skrev Katrine 

Fangen: 

Det året jeg fulgte nasjonalistene, utøvet de relativt lite vold, bortsett fra gatevold mot 

enkelte blitzere. Én årsak til at det har oppstått en bølge av grovere og mer planlagt 

vold i 1995, kan være at militante blitzere har presset nasjonalistene vekk fra Oslos 
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gater, gjennom gjentatte angrep på dem i løpet av 1993-1994. Flere av nasjonalistene 

fikk alvorlige hodeskader som følge av slag i hodet, utført med slagvåpen, 

motorsykkelkjeder og stoler. Blitzere har oppnådd å fjerne «nazistene» fra gatene, men 

samtidig har nasjonalistmiljøet blitt en undergrunnsbevegelse, mer militant og 

selvbevisst enn det har vært de siste ti årene. Hvorfor går ikke Lillevolden inn i en 

selvkritisk refleksjon angående Blitz' rolle i å nøre opp under nasjonalistenes 

farlighet?227 

I et intervju med Klassekampen i 1995 kom Bjørgo med flere uttalelser som gjentatte ganger 

ble sitert og parafrasert i utgivelsene til Blitz, AFA og RAU. Bjørgo sa til avisen:  

Det foregår en kamp mellom militante anti-fascister og nasjonalister. Også 

innvandrergjenger blir utsatt for nasjonalistenes angrep, men de er mindre i fokus. 

Volden er gjensidig også fra disse gruppene. De militante anti-fascistene og 

nasjonalistene er på mange måter et speilbilde av hverandre. Begge driver med akkurat 

denne samme publiseringen av navnelister og oppfordringen til å tyne og ta livet av 

hverandre. Fiendebildet de skaper av hverandre blir dynamikken i en voldsspiral. De 

blir fiender som ikke kan eksistere uten hverandre. For ungdommene som blir dratt inn 

i miljøet på ytre høyre ligger spenningen i den evige kampen mot Blitz og AFA, Anti-

fascistisk Aksjon. Den gir livet innhold. Slik er det også på den andre siden. [...] Disse 

ungdommene blir fort stempla av venner og til dels familie, som tar avstand fra dem. 

Det er fortsatt stigmatiserende å bli identifisert som nazist. Stigmatiseringen og 

forfølgelsen fra anti-fascister gjør også at de trenger den beskyttelsen miljøet kan gi.228 

Deler av disse utsagnene ble tolket på diverse måter som skal undersøkes nærmere under, 

men reaksjonene lot ikke vente på seg. I en kronikk publisert åtte dager etter dette intervjuet, 

argumenteres det kraftig mot ideen at Blitz ikke kan eksistere uten nynazister. Blitz-aktivisten 

henviser til flere andre urelaterte felt der de er politisk aktive, så vel som det faktum at Blitz 

eksisterte i flere år før de nynazistiske gruppene oppsto. Kronikken påpeker også mangfoldet i 

Blitz’ taktikk mot nynazister, inkludert massemobilisering og demonstrasjoner, og skriver 

«voldsbruk kan være et nødvendig virkemiddel, men dette er på ingen måte en forutsetning 

for vår kamp».229 

Bjørgo imøtegår noe av denne kritikken i Aftenposten, november samme år. Han 

understreker at det er krefter på Blitz «som driver med positiv antirasistisk virksomhet», men 

holder fast på at konfronterende midler virker «mobiliserende» på nynazister. På spørsmål om 

Blitz’ konfrontasjoner ikke har ført til at nynazistene «ikke tør vise seg offentlig» i Oslo 

svarer Bjørgo:  

Dette kan nok være riktig, men det fører med seg en negativ side. Vi har sett en kraftig 

opptrapping i terrorbruk og jeg ser en sammenheng her. Dermed stiller jeg meg 
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tvilende til effekten av å angripe nasjonalistene fysisk fordi det kan få katastrofale 

følger i lengden.230 

Denne posisjonen blir utdypet nærmere i Vold, Rasisme og Ungdomsgjenger og Generalisert 

hat – polariserte felleskap. Begge bøker ble utgitt etter at konflikten hadde herjet som verst i 

henholdsvis 1999 og 2001. Her har forskerne plass til å utrykke en mer sammensatt forståelse 

av virkningene av antifascistisk vold. I Generalisert hat – polariserte felleskap kan vi under 

overskriften «Virkninger av vold mot rasisme» lese:  

Det er liten tvil om at den «antirasistiske volden» har skremt bort noen, og at det har 

gjort tilværelsen som nynazist så lite tiltrekkende at en del har fått nok etter en tid. [...] 

Men samtidig har vi også fått tydelig dokumentert at en rekke ungdommer nærmest 

har blitt jaget inn i nynazistmiljøet etter å ha blitt stemplet som nynazist og utsatt for 

påfølgende trakassering og vold. Volden fra de andre har også bidratt til å forsterke 

hatet og gruppetilhørigheten og skapt et beskyttelsesbehov som noen ungdommer har 

opplevd at bare nynazistmiljøet kunne dekke. [...] Alt i alt er det vanskelig å trekke 

noen enkel konklusjon om hva som har vært den totale effekten av «antirasistisk 

vold». Men det vi iallfall kan slå fast, er at vold kan ha helt uberegnelige virkninger – 

både medisinsk, sosialt og politisk – og at det svært ofte får helt andre konsekvenser 

enn det voldsutøveren hadde tilsiktet.231  

Boken tar i utgangspunktet for seg hvordan denne konflikten har utartet seg i Kristiansand, 

men forståelsen er lik også i Vold, rasisme og ungdomsgjenger, som tar for seg høyreekstreme 

ungdomsgjenger på nasjonalt plan. Det medgis at militante antifascistiske strategier ga utslag 

i Oslo, og lyktes med å fordrive nynazistene med «til dels voldsomme virkemidler», men at 

det andre steder har hatt en motsatt effekt. Her understrekes det også at de konfronterende 

midlene er voldsdrivende. Nynazistene «utvikler et sterkere hat og en større vilje til å begå 

voldshandlinger».232 

4.3.5 Antifascistene forkaster motpolteorien 

De militante antifascistene mente at voldsforskerne la i overkant mye vekt på de 

gruppedynamiske virkningene av faktorer innenfor og utenfor nazimiljøet. Selv mente de at 

man måtte gå enda et skritt tilbake og se på maktstrukturer og normdannelse i samfunnet i sin 

helhet.233 Som vi skal gå nærmere inn på nedenfor, hevdet de at de mer ekstreme formene for 

rasisme hadde sitt utspring i mer stuereine rasistiske, sexistiske og reaksjonære holdninger i 

det norske storsamfunnet. Dermed sto kampen ikke utelukkende om å forhindre voldsbruk, 

                                                 
230 Nazneen Khan, "Voldforsker støtter Blitz," Aftenposten, 11.11.1995. 
231 Bjørgo, Carlsson, og  Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom 

ungdomsmiljøer i en norsk by, 4-2001, 213. 
232 Bjørgo og  Carlsson, Vold, rasisme og ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse, 236-37. 
233 "Globalt Apartheid," Smørsyra nr. 10 1991. 11-13. 
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men om å gjøre rasistiske holdninger mindre stuereine og mindre akseptable i den norske 

offentligheten .234 

4.3.6 Hva fører til nynazistisk vekst og nedgang? 

Siden nynazistenes holdninger hadde sitt utspring i holdninger som også fantes ellers i 

samfunnet, forkastet de militante antifascistene ideen om at nynazister og antifascisters 

eksistens var betinget av hverandre. De anerkjente selvsagt at deres egen aktivitet var en 

reaksjon på nynazisme, men ikke omvendt. Nynazister hadde ifølge militante antifascister 

overfalt og hetset minoritetspersoner og politiske motstandere helt uavhengig av om de ble 

konfrontert av militante antifascister, og begikk rent faktisk slike forbrytelser før det ble 

organisert en antifascistisk respons.235 Antifascisme var avhengig av fascisme, men fascisme 

var ikke avhengig av militant antifascisme. I antifascistenes fremstilling skyldtes fascismen 

først og fremst rasistiske holdninger i det øvrige samfunnet, som igjen skyldtes historiske 

forhold og maktforhold som var et resultat av den kapitalistiske samfunnsordenen:236  

Vi må være klar over at nazistene ikke blir nazister av seg selv, men av den 

virkeligheten de blir presentert. Den statlige rasismen legitimerer rasistiske holdninger 

hos befolkningen generelt og skaper dermed grobunn for nazistiske grupperinger. 

Samtidig ser vi at «de respektable» partiene stadig overtar mer av argumentasjonen til 

ekstreme grupper. Politikken flytter seg mot høyre.237 

Eller sagt med andre ord: 

Kriminalisering og demonisering av flyktninger og asylsøkere legitimerer rasistiske 

holdninger og skaper virkerom og aksept for organiserte rasister og nynazister. […] 

Ved å kanalisere opprør og misnøye mot folk med mørk hudfarge avleder 

myndighetene oppmerksomheten vekk fra kapitalismens forjævligsering.238 

Som vi ser mente antifascistene at på samme måte som antifascistene ikke var skyld i 

nynazistiske grupperinger sin tilblivelse, var de heller ikke skyldige i disse grupperingenes 

vekst. De forkastet ideen om at nynazistiske grupper og antifascistiske grupper var gjensidig 

selvforsterkende, og fokuserte heller på effekten av statlig politikk og retorikk som de mente 

var rasistisk og forsterket nazistenes sak.239  

                                                 
234 Ibid.; "Fra Isolasjon til politsk aksept," Antifascistisk Aksjon nr. 6 1995, 8; "Gi statens rasister et spark i 

balla," Antifascistisk Aksjon nr. 11 1996. 
235 "Bandekrig?," Antifascistisk Aksjon nr. 6 1995, 21; "Til kamp mot statlig rasisme," Antifascistisk Aksjon nr. 14 

1997, 2. 
236"Globalt Apartheid," Smørsyra nr. 10 1991. 11-13.; "Gi statens rasister et spark i balla," Antifascistisk Aksjon 

1996.  
237 "Til kamp mot statlig rasisme,"  2. 
238 "Gi statens rasister et spark i balla,"  3. 
239 "Fra Isolasjon til politsk aksept," Antifascistisk Aksjon nr. 6 1995. 
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4.3.7 Rasisme som nyttig verktøy for staten 

Den typen statlig politikk antifascistene mente ga grobunn for en høyreekstrem rasistisk 

bevegelse ble ofte omtalt som statlig rasisme. Det var oftest debatten rundt spesifikke 

politiske temaer som ble beskrevet som viktig, men statlig rasisme knyttes også til 

antifascistenes mer grunnleggende forståelse av hva en stat er, og hvordan kapitalismen 

fungerer. For eksempel oppsummerer «Lux» forståelsen av nasjonalstaten som entitet slik: 

Så kan man jo si at enhver statsdannelse forutsetter en form for rasisme i den forstand 

at man setter en grense for å si “her er vårt land, her er våre innbyggere”. Setter man 

en grense så er noen som ikke skal være medlemmer i det landet. [...] Sånn at alle 

grenser vil jo innebære en eller annen form for siling av mennesker, og det har vi har 

sett i Norge er at den silingen av mennesker som har skjedd er ... vi har vel kalt det for 

statlig rasisme, og det er jo at noen mennesker får komme og gå som de vil i mange 

land, og andre mennesker ikke får komme og gå. Men det handler om hvordan staten 

eller statens representanter og politikere [..] omtaler disse menneskene. [...] en del av 

de tiltakene som har vært satt inn for å gjøre grensene til Norge stengt har innebåret en 

måte å snakke om andre mennesker på som dehumaniserer dem, som kriminaliserer 

dem, som mistenkeliggjør dem, som bidrar til å skape et bilde av andre er farlige for 

majoriteten i Norge. [...] Selvfølgelig betyr det noe for et politisk klima hva som er 

akseptabelt å skrive i avisene eller si til hverandre hjemme, hvordan mektige personer 

omtaler andre mennesker i offentligheten. Sånn at det vil jo skape rasisme, og rasisme 

er jo ... vil jo ikke nødvendigvis skape et nazistisk samfunn, men er en viktig 

komponent, da. En rasistisk befolkning er god jord for en fascistisk bevegelse å 

blomstre i.240 

Her knyttes forståelsen av nasjonalitet tett opp til etnisitet formodentlig fordi det er borgere 

fra vestlige land «Lux» mener står fritt til å «komme og gå», mens mennesker fra fattigere 

land i det globale sør ofte møtte strengere visumkrav.  

De politiske feltene der antifascistene oftest mente at politiske beslutninger var 

«rasistiske» og ble forsvart gjennom rasistisk retorikk, var militær og økonomisk 

utenrikspolitikk, og i asyl- og innvandringspolitikken. I artikkelen «Globalt Apartheid» i 

Smørsyra settes kolonitiden i historisk sammenheng med maktkampene mellom «vesten» og 

Sovjetunionen, og videre inn i datidens U- og I-lands problematikk. Vestlig økonomisk 

dominans sees på som et resultat av «imperialisme» og knyttes til militære aksjoner ovenfor 

land på den sørlige halvkule «under påskudd av redselen for verdenskommunismen» og til de 

rikeste vestlige nasjonenes relative dominans av institusjoner som Det internasjonale 

pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Det hevdes at gjennom lån fra disse institusjonene blir 

land som tidligere var direkte kontrollert gjennom kolonialisme, nå kontrollert gjennom 

lånevilkår som går på akkord med interessene til befolkningen i nasjonen som låner. De 
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forskjellene som antifascistene mener er et resultat av historiske og politiske forhold, blir av 

politikere forklart ved kulturell underlegenhet fremfor vestlig utbytting. På den måten 

forutsatte «plyndringen av u-land» rasismen.241 Denne typen analyse av den kapitalistiske 

verdensorden slik den eksisterte, beskrives eller henvises til andre steder i kildematerialet. 

Som en videreføring av denne forståelsen knyttes også den antikapitalistiske 

grunnforståelsen til innvandring. Den globale økonomiske ulikheten mellom nord og sør, og 

de militære aksjonene mot flere av disse landene, ble hevdet å være det som skaper 

flyktninger og økonomisk migrasjon. Denne innvandringen ønskes minimert av staten. Det er 

ifølge antifascistene grunnen til at innvandringsloven ble vedtatt, og at land som mennesker 

flykter fra blir omtalt som «flyktningsproduserende».242 Det er årsaken til at Norge innfører 

visumplikt for a «minske strømmen av asylsøkere» ifølge daværende UDI-direktør Arild 

Kjerschow. Det blir også omtalt som grunnen til at asylsøkerne mistenkeliggjøres både 

retorisk, og ved opprettelsen av registre for å «effektivisere innsatsen mot bruken av 

asylinstituttet» og lignende tiltak.243 

  Oppsummert forkastet de militante antifascistene motpolsteorien på bakgrunn av at det 

var andre, mer strukturelle forhold som forårsaket nynazistiske grupperinger enn å det være 

fra et belastet hjem og bli manipulert av høyreekstreme demagoger. Ei heller var det slik at 

nynazister eksisterte fordi de hadde politiske motstandere som ville sloss mot dem. 

Nynazismen var, ifølge antifascistene, et resultat av rasisme i det øvrige samfunnet. De fleste 

eksemplene hentes innenfor innvandrings- og asylpolitikken, samt økonomisk og militær 

utenrikspolitikk. Men det er også andre eksempler som Statens Helsetilsyns advarsel til 

norske kvinner om å ikke ha sex med afrikanske menn på grunn av faren for aids.244 Utsagn 

som disse fra «respektable politikere» var det viktigste bidraget til legitimering og vekst blant 

høyreekstreme grupper. 

4.3.8 Isolerte ungdomsgjenger? 

Ifølge de militante antifascistene var det ikke bare et retorisk slektskap mellom nynazister og 

etablerte politiske aktører, men det var også et nettverk og samarbeid med andre, mer 

stuereine grupper og organisasjoner, langt utover det de militante antifascistene mente ville 
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være karakteristisk for en «ungdomsgjeng». I kildene vies mye tid til å beskrive nettverket og 

overlappingen mellom nynazistiske ungdomsgjenger og de mer innvandringskritiske partiene 

på ytre høyre fløy. I første nummer av Antifascistisk Aksjon beskrives dette nettverket som en 

villet strategi, og settes inn i en internasjonal kontekst: 

[Vi] har kommet til det punktet hvor Tyskland sto på 80-tallet; fascistene gjør forsøk 

på å ta gata! Samtidig forsøker de å oppbygge seg «legalt» via nye partifronter som 

formelt tar avstand fra fascismen og nazismen. Dette er en velkjent tosidig strategi 

som er blitt brukt i mange europeiske land de siste åra.245 

Det beskrives også forsøk på å samle det nynazistiske ungdomsmiljøet på landsbasis gjennom 

å danne nettverk og dele felles ressurser. En av de viktigste initiativtakerne i dette arbeidet 

hevdes å være Michael Knutsen som var en grunnleggerne av Norsk Ungdom, Ung Front, 

Avisen Norsk Blad og postordreselskapet NordEffekter.246 I tillegg til koordinasjon mellom 

nynazistisk ungdom, ble det hevdet at samme person, Michael Knutsen, jobbet aktivt for 

samling blant de innvandringsfiendtlige partiene. Det påstås at Knutsen var drivkraften for 

Felleslisten mot Fremmedinnvandring, som besto av et samarbeid mellom Fedrelandspartiet 

og Stopp Innvandringen frem mot og under lokalvalgene i 1995.247 Dette førte til at blant 

annet Antifascistisk Aksjon (AFA) og Blitz tok initiativ til kampanjen «Stopp Nazistene – 

Valg 95». Kampanjen forholdt seg til at partiene som utgjorde Felleslisten mot 

Fremmedinnvandring ønsket «å framstå som stuereine og respektable partier» ved å arbeide 

for å spre informasjon om at de innvandringsfiendtlige partiene og de nynazistiske 

ungdomsgjengene «Tilhører som regel de samme nettverkene, sprer den samme 

propagandaen, skriver i de samme blekkene, har felles arrangementer og støtter opp om 

hverandres initiativ.»248 Denne type bånd mellom partipolitisk orienterte grupper og 

nynazistiske «ungdomsgjenger» gjaldt ikke bare Felleslisten mot Fremmedinnvandring, men 

også andre partier som for eksempel Fedrelandspartiet.249 I tillegg til båndene mellom den 

partipolitiske og den nynazistiske ungdomsfløyen blant høyreekstreme, fremhevet også 

antifascistene ved flere anledninger overlapp mellom nynazistiske aktivister og 

Fremskrittspartiet.250  
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I tillegg til dette nettverket blir forbindelsene mellom de forskjellige grupperingene på 

ytre høyre ofte beskrevet i forbindelse med den nynazistiske bevegelsens jakt på og bruk av 

lokaler. I Antifascistisk Aksjon nr. 1 ble det hevdet at Radio Nite Rocket både fungerte som 

festlokale for nynazister og valgradio for Fedrelandspartiet. Det ble angivelig gitt 

reklameplass til Michael Knutsens prosjekter Norsk Blad og NordEffekter.251 I etterkant av at 

en stor demonstrasjon mot «nazihuset» på Sandaker i 1995, hevdet Antifascistisk Aksjon at 

Fedrelandspartiets Jack Erik Kjuus hadde vært med på finansiering av huset. Arnljot Moseng, 

som på tidspunktet var leder for Fedrelandsungdommen, hadde signert kontrakten.252 Han og 

Roy Helstrup fra Fedrelandspartiet hadde begge blitt arrestert under politiets aksjon mot 

huset.253  I tillegg hevdet de at kjente nynazister som Petter Kristian Kyvik og Johnny Olsen 

var inne på huset, sammen med lederfiguren i Viking, Eirik Ragnar «Mikro» Solheim.254 I 

forbindelse med et nytt forsøk på etablering av et lokale for nynazistene, skrev Antifascistisk 

Aksjon følgende: 

Bak huset på Alnabru står et grumsete sammensurium av vesner [sic] som kaller seg 

innvandringsmotstandere, nasjonalister og nynazister. Dette viser nok en gang – 

tydelig! – at «moderate» grupper som forsøker å vinne gjennom parlamentarisk i alt 

fra Hvit Valgallianse til Fremskrittspartiet og de uniformerte «gærningene» går hånd i 

hånd. FrP må nok ekskludere noen denne gangen også.255  

 

Antifascistene mente at dette nære samarbeidet, ikke kjennetegnet en «gjeng», men en politisk 

bevegelse. Dette forsterket deres syn på at det var den politiske diskursen rundt saker som 

angikk innvandring og minoriteter som var avgjørende for nynazistiske gruppers fremgang 

eller svekkelse, fremfor sosiale forhold. Men antifascistene forkastet ikke bare motpolteorien 

på bakgrunn av at nynazistene hadde et nettverk. De forkastet den også fordi de militante 

antifascistene selv samarbeidet med andre aktører på venstresiden.  

Fra første nummer av Antifascistisk Aksjon etterlyser de militante antifascistene 

samarbeid. I den første artikkelen, en slags intensjonserklæring, som bærer tittelen «Hva er 

meninga med AFA?» ble det skrevet følgende: 

AFA ønsker ikke å konkurrere med andre grupper eller organisasjoner. Vårt mål er 

mest mulig samarbeid med alle antirasistiske partier, organisasjoner og grupper, men 

det betyr ikke at vi kommer til å vike en tomme fra konfrontasjonslinja. […] Vi mener 
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det ikke er noen motsetning mellom massemobilisering og mindre, militante aksjoner 

mot de organiserte rasistene.256 

Som vi skal undersøke nærmere under, opplevde de militante antifascistene at de etterhvert 

oppnådde dette ønsket om samarbeid og strategimangfold. Men også tidligere samarbeidet 

antifascister i Blitz-miljøet med andre aktører på den ytre venstresiden. I Smørsyra diskuteres 

paraplyorganisasjonen Aksjon Mot Organisert Rasisme, forkortet AMOR. Det ble hevdet at 

kjernen i organisasjonen består av aktivister fra Blitz, Internasjonale Sosialister (IS) og Rød 

Ungdom. En del av de konfronterende midlene som ble tatt i bruk, ble beskrevet som et 

kontroversielt tema, som igjen førte til at aktivister fra Blitz kom frem til at «ikke all vår 

antirasistiske aktivitet kan skje gjennom AMOR»257. Like fullt hindret ikke det samarbeid i de 

tilfellene partene kunne enes om taktikk. Blant annet ble den tidligere nevnte kampanjen 

«Stopp Nazistene – Valg 95» organisert med alle de tidligere nevnte organisasjonene, i tillegg 

til flere andre.258 

«Lux» beskriver samarbeidet med organisasjoner og fagbevegelsen i forbindelse med 

demonstrasjoner mot konserter organisert av nynazister, som antirasister mente fungerte som 

et viktig forum for rekruttering: 

[Det] skulle være en nazikonsert, for det var sånn type ting de gjorde etterhvert, da, de 

slutta å dra på disse marsjene sine, de arrangerte konserter isteden, som en måte å 

rekruttere og samle seg og føle styrke og sånn. Da visste man aldri hvor det var, så 

mye av jobben handlet om å finne ut av hvor det var, og mye sånn type 

etterretningsarbeid. Da arrangerte en «Stopp nazikonserten»-demonstrasjon på 

Jernbanetorget, og der kom flere tusen mennesker og LO var med, ikke sant. Og det er 

jo en sånn ... LO var med på det. Mange var med på det. Det var ikke bare Blitz og 

AFA som dreiv med militant antifascisme, hvis man forstår det som en sånn: Vi står 

opp for det, vi sier ifra, vi konfronterer det.259 

Siden hver av partene samarbeidet med mer etablerte grupper, partier og organisasjoner, 

mente altså militante antifascister at beskrivelsen av et oppgjør mellom gjenger ikke var 

passende. 

4.3.9 Ofre for volden 

De militante antifascistene forkastet ideen om at nynazister og antifascister var motpoler i et 

gjengoppgjør på bakgrunn av at ingen av partene organiserte utelukkende mot den 

korresponderende «gjengen». Antifascistene så som nevnt på nynazisme som en politisk 

                                                 
256 "Hva er meninga med AFA?," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995, 3 
257 "Her er det verken om eller men, vi lager gjerne fascistmos igjen!," Smørsyra nr. 14 1992, 16 
258 "Stopp nazistene - Valg 95," Antifascistisk Aksjon nr. 4 1995, 8. 
259 "Intervju med "Lux"." 



68 

 

bevegelse, og argumenterte for dette synet ved å vise til at mange av ofrene for nynazistisk 

hatkriminalitet ikke kunne tolkes å tilhøre det antifascistiske miljøet, men inkluderte enhver 

person som var del av nynazistenes omfattende fiendebilde. «Lux» bruker nynazistiske 

«byrunder» som et eksempel på slik aktivitet: 

Høyreekstremisme og nynazisme er jo liksom ... En voldelig ideologi i den forstand at 

her mener man jo at det er en del folk i samfunnet som ikke skal kunne være i 

samfunnet [...] Sånn at for eksempel så var det sånn at i Oslo i sånn 92-93 så hadde 

nazistene eh ... Det var naziskinheads som skulle drikke øl på en pub fast en gang i 

måneden. Det betydde at de dro ned i store gjenger ned til Torggata og gikk opp og 

ned og banka opp vilkårlige ... Altså ikke helt vilkårlige, men mennesker som ikke 

passa inn i deres verdensbilde. Det var livsfarlig og det skjedde hver gang, sånn at når 

de var ute så var det farlig for mennesker som falt innenfor deres fiendebilde.260 

Siden ofrene for nynazistisk vold kunne være hvem som helst som ikke passet inn i 

nynazistenes ønskede samfunn; åpne homofile, mørkhudete, religiøse minoriteter og selvsagt 

også antirasister og øvrige mennesker på den politiske venstresiden, sto ikke konflikten 

mellom to gjenger, men mellom en fascistisk bevegelse på den ene siden, og deres potensielle 

ofre, venstresiden og minoritetspersoner, på den andre. Etter å ha beskrevet en rekke 

nynazistiske voldshandlinger mot Blitz, skoler og pizzarestauranter skrives det i Antifascistisk 

Aksjon nr. 7: «Terroren rammer nå flere og flere grupper i samfunnet. Ikke bare organiserte 

antifascister. Myten om gjengkrigen mellom høyre og venstre er i ferd med å oppløse seg 

sjøl.»261 

Selv om kildene gang på gang gjentar at nynazismen er et samfunnsproblem som 

angår alle, måtte de forholde seg til at militante antifascister raskt ble nynazistenes 

hovedfiende. Deres forklaring var at de ble et hovedmål fordi de var en hovedtrussel. 

Nazistene skulle gjerne fokusert alt deres hat og terror på forskjellige svakerestilte 

minoritetspersoner, men «takket være stor motstand i Norge, er det heldigvis antifascister og 

politiske motstandere de har måttet konsentrere energien sin om».262 På den måten tolket de 

den nynazistiske volden de ble utsatt for som en bekreftelse på at deres taktikk fungerte.  

4.3.10 De politiske implikasjonene av motpolteorien 

En siste innvending mot teorien om to motpoler dreide seg om implikasjonene og 

konsekvensene av denne teorien. Begge informantene understreker gjentatte ganger at denne 

analysen fritok samfunnet for ansvaret i å ta stilling mot nazisme, siden konflikten begrunnes 
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i en selvforsterkende voldsspiral mellom to ytterliggående grupper, istedenfor å være et 

resultat av politiske og samfunnsmessige forhold som angår alle. «Lux» beskriver hvorfor de 

mente dette ikke bare var feil, men direkte farlig: 

Det [Bjørgo og Fangen] klarte var å lage en sånn «diskursiv symmetri», som om det 

var to sider av samme sak. At det var et voldsproblem og et gjengproblem. Og at 

antifascistene og antirasistene var like ille som nazistene. Det er jo depolitisering av 

den antirasistiske kampen og det som foregikk. Vi argumenterte mot det fordi det var 

livsfarlig. At den analysen i seg sjøl var livsfarlig fordi den fratok folk ansvaret for og 

muligheten til å slåss mot en voksende nazibevegelse. Og vi var selvfølgelig ikke enig. 

Og det lener seg på en forståelse av dette som en slags gjensidighet, at vi på en måte 

var avhengig av hverandre for å eksistere, fordi vi eksisterte på bakgrunn av vold. At 

volden var liksom var vårt eksistensgrunnlag, og det er jo selvfølgelig ikke riktig i det 

hele tatt. Det er jo helt ute i det blå.263 

I boken Såkalte antirasister beskriver Ringerike Antirasistisk Ungdom (RAU) en rekke tiltak 

politi, presse og kommunestyret iverksatte, som de mente fikk negative konsekvenser for det 

antirasistiske arbeidet. Her knyttes disse tiltakene direkte til Tore Bjørgos påvirkning. De 

hevder at politiet ikke ville oppgi hvorvidt nynazister sto bak voldsepisoder til pressen og at 

pressen valgte ikke å skrive om episoder der nazister var involvert. Politiet nektet antirasister 

demonstrasjonstillatelser på bakgrunn av at de kunne tiltrekke seg nynazister, og 

kommunepolitikere omtalte situasjonen som et voldsproblem istedenfor et problem med 

rasisme, og snakket i negative ordelag om RAU.264 
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4.4 Det opplevde samspillet mellom sentrum og 

høyreekstreme: analyse 

4.4.1 Betydelig analytisk overlapp 

Innledningsvis åpnet jeg for muligheten for at Blitz-miljøet reagerte mer på offentlige 

uttalelser fra voldsforskerne enn på selve forskningstekstene, siden flere av bøkene ikke ble 

utgitt før mot slutten av konflikten. Når man får et overblikk over forskernes uttalelser er det 

imidlertid tydelig at de antifascistiske kildene har en klar tendens til å karikere særlig Bjørgos 

posisjoner og unnlater å nevne de betydelige overlappene som eksisterer i forståelsen av 

nynazistene.  

I likhet med den militante antifascistiske analysen, tolker Bjørgo nynazismens inntog 

som et resultat av streng innvandrings- og asylpolitikk, og den tilhørende retorikken rundt. 

Allerede i 1990 sa han til Dag og Tid:  

Framandfientlegheit har dei siste to-tre åra blitt stuereint i norsk politikk. Ved å 

artikulere grumset i folkesjela på ein måte som ville vore utenkjeleg for kort tid sidan, 

har det ytre høgre oppnådd å bli premissleverandørar i den politiske debatten. Mykje 

av valden mot mørkhuda er knytt til organiserte miljø på den ekstreme høgresida i 

politikken.265 

Lignende utsagn er vanlige gjennom hele perioden, og er som beskrevet over nesten identisk 

med forståelsen i kildene rundt Blitz-miljøet.266 Voldsforskerne viser også at de har samme 

forståelse av den såkalte tofrontsstrategien som militante antifascister, og understreker 

overlappet mellom ungdomsgjengene og andre høyreekstreme aktører.267 Bjørgo deler også 

de militante antifascistenes frustrasjon over politiets tendens til å bagatellisere høyreekstrem 

hatkriminalitet som «guttestreker», og presiserte at fyll ikke gjorde en voldshandling mindre 

rasistisk.268 Beskrivelsen av rekrutteringsmetodene til Viking i Antifascistisk Aksjon er også 

meget lik den som finnes i voldsforskningen: 

Ved å stille som beskyttere for hjelpere for mobbeofre og sosialt utstøtte i 

ungdomsmiljøene på Nordstrand og omegn lykkes Viking å rekruttere relativt mange 

ungdommer. F.eks kunne gruppas medlemmer dukke opp på fester for å hjelpe lokale 

ungdom som av en eller annen grunn hadde fått bråk med innvandrerungdom i 

bydelen. På den måten følte enkelte ungdommer at de fikk hjelp og beskyttelse og 

                                                 
265 Oona Solberg, "Politisk vald aukar i Noreg," Dag og Tid, 8.2.1990. 
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gikk følgelig inn i nazistenes rekker.269 

 

RAU gir også Bjørgo skylden for myndighetene i Ringerikes tendens til å «dysse ned» den 

rasistiske volden.270 Denne kritikken er noe overforenklet. I Vold, rasisme og ungdomsgjenger 

hevdes riktignok at presseoppslag kunne være motiverende271 og Bjørgo har hevdet i pressen 

at mediene «overdramatiserer forholdene», og at høyreekstreme partier og organisasjoner 

«bevisst utnyttet mediene».272 På en annen side har det også vært understreket at dårlig 

medieomtale har hjulpet både offentlige instanser som kommuner og sivilsamfunnet til å ta 

affære. Bjørgo mener medieomtale kan «slå begge veier» og presiserte ovenfor Morgenbladet 

i 1995:  

De som er kriminelt belastet kan bli ansporet til mer vold. Fordi den kan tas til inntekt 

for en større sak. Deres voldelige adferd får plutselig en «politisk mening» - de er med 

på å sette dagsorden. De med en mer normal bakgrunn kan derimot bli avskrekket fra 

videre aktivitet når de får negativ oppmerksomhet i media. Offentlig avstandstagen er 

derfor svært viktig.273 

Synet på medias rolle var altså ikke så overforenklet som RAU hevdet. 

4.4.2 Avpolitisering? 

I Såkalte antirasister anklager RAU Bjørgo og offentligheten generelt for å avpolitisere 

konflikten ved å sette gjeng-aspektet over det ideologiske aspektet, «neglisjere hele 

naziproblemet», og legge skylden for nazismen over på antirasister.274 

I kildene fra Blitz-miljøet hevdes det at fokuset på nazistenes «egentlige» motivasjon, 

slik den presenteres av voldsforskerne, «ufarliggjør» den nynazistiske trusselen.275 Bøkene 

som Tore Bjørgo var involvert i å skrive, og uttalelsene hans til offentligheten, legger alle 

vekt på gruppedynamiske forhold og opplevelsene til den individuelle nynazist, og 

differensierer mellom «rasisme som utrykk» og «rasisme som drivkraft».276 Derfra er det 

imidlertid et stykke til anklagene om at Bjørgo avpolitiserte konflikten mellom rasismen og 

resten av samfunnet, slik det hevdes i det militante antifascistiske kildematerialet.  

                                                 
269 "Blikk mot høyre: Viking." Antifascistisk Aksjon, nr. 11 1996. 
270 Såkalte antirasister, 25-26. 
271 Bjørgo og  Carlsson, Vold, rasisme og ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse, 125-28. 
272 Silje Aspholm Hole, "Aksept for høyreekstremister," Morgenbladet, 24-26.5.1994. 
273 Lars Hoff, "Nede for telling," ibid., 17.2.1995. 
274 Såkalte antirasister, 24-25. 
275 "Forskere og nazister," Antifascistisk Aksjon nr. 6 1995, 1; "Return of the tre hodete monster - Hjelp de er 

tlbake!," Antifascistisk Aksjon nr. 12 1997, 3-5. 
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Til dels er dette en forskjell i fokus. Voldsforskerne var hyret inn av myndighetene for å tilby 

mulige offentlige tiltak på kommunalt og nasjonalt plan. De var følgelig mer opptatt av å 

komme frem til tiltak som politikere og ordensmakten kunne implementere. Derfor kan det 

tenkes at man da tenderer mot å fokusere på oppførsel og sosiale forhold i større grad enn 

ideologi og politikk. Deres forskning handler mer om forebygging og bistand med å få 

ungdommen ut av voldelige miljøer. I Vold, rasisme og ungdomsgjenger begrunnes denne 

tilnærmingen slik:  

Mange av de handlinger som uttrykker rasisme – for eksempel hvis en ungdomsgjeng 

knuser rutene på en innvandrerbutikk og maler hakekors – er drevet frem av andre 

motiver enn politisk ideologi. [...] Som utrykk er rasismen alvorlig og reell nok, og 

oppleves som rasisme av de som blir utsatt for den. Det er derfor på sin plass at 

samfunnet reagerer skarpt og tydelig mot en slik uttrykksform. Men dersom en ønsker 

å endre atferden til utøverne av slik rasisme og vold, må en også undersøke hva som 

faktisk er drivkraften bak deres handlinger, fordi dette gir et inntak til å kunne 

forebygge og endre fremtidige handlingsmønstre.277 

Selv om hovedfokuset dreide seg om hvordan man kunne få bukt med «gjengaktiviteten», var 

voldsforskerne i likhet med de aller fleste, inkludert Blitz-miljøet, også positive til 

demonstrasjoner og massemobilisering mot rasistiske grupperinger.278  

Men denne kritikken er likevel delvis treffende. Det er tydelig i voldsforskernes 

tekster at de tenderer mot å legge mye vekt på spørsmålet om hvordan enkeltindivider best 

skal klare å bryte med de høyreekstreme gruppene. Derfor argumenterer Bjørgo imot 

konfronterende virkemidler fordi det ifølge ham er eksempler på at «ungdommer nærmest har 

blitt jaget inn i nynazistmiljøet etter å ha blitt stemplet som ‘nynazist’ og utsatt for påfølgende 

trakassering og vold. Volden fra de andre har også bidratt til å forsterke hatet og 

gruppetilhørigheten.»279 Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at nynazismen som 

bevegelse har blitt styrket av antirasistisk vold. Ikke bare medgir Bjørgo at det er eksempler 

på det motsatte280, men det er ikke gitt at aktivitet som gjør det vanskelig for nynazister å 

forlate miljøet også styrker nynazistenes nedslagsfelt og organiseringsevne. Å ha fokus på et 

aspekt ved de nynazistiske gruppene er ikke det samme som å avpolitisere problemet, men 

voldsforskernes tilnærming måler langt på vei antifascistiske virkemidler etter hvor enkelt de 

gjør det for nynazister å bryte med miljøet. Militante antifascister var ikke alene om å kritisere 

                                                 
277 Ibid. 
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279 Bjørgo, Carlsson, og  Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom 

ungdomsmiljøer i en norsk by, 4-2001, 213. 
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voldsforskernes tilnærming. I en kronikk som svarer på kritikk fra militant antifascistisk hold, 

skriver Henrik Lunde fra Antirasistisk Senter:  

Gjeng-krig-tesen som [Blitz] med rette kritiserer tabloider og «andre» for å ta til seg 

har bred oppslutning i opinionen: Fra Francis Sejersted til Tore Bjørgo. Å hevde at 

antirasister skulle trenge nynazister bunner i en noe begrenset forståelse av hva 

rasisme og antirasisme handler om. For å si det svært forsiktig. Prosjektet EXIT påstår 

at militante antifascister jager avhoppede høyreekstremister tilbake til det brune 

selskap. Enkle syndebukk-teorier og demonisering av antirasister er lite konstruktive 

bidrag i en viktig debatt.281 

Ikke uventet var Blitz og AFA mindre forsiktige i sitt ordvalg: 

Strategien til Winsnes, Fangen og Bjørgo/Aspenes fører til legitimering av rasistisk og 

nazistisk tankegrums og overser glatt det faktum at vold og terror er del av nazismens 

vesen. Deres stadige omgang i nazikretser, bruk av sinnsforvirrede sannhetsvitner og 

feilslåtte strategier for løsninger på naziproblemet gjør at antirasister fremdeles har 

nok å henge fingrene fatt i.282 

Dette synet på vold som en iboende del av nazismen påvirket også synet på hvorvidt 

konfrontasjonslinja var «voldsdrivende». 

4.4.3 Voldsdrivende? 

I Vold, rasisme og ungdomsgjenger skriver forfatterne noe som forklarer forskjellen i 

tilnærming på en svært innsiktsfull måte: Om totaleffekten av antirasistisk vold er positiv eller 

negativ, hevdes det at dette «avhenger av om en legger størst vekt på at antallet [nynazister] 

begrenses til noen få ‘fanatikere’ eller om en legger mer vekt på at miljøet som helhet blir mer 

voldsorientert, og at det lett oppstår en voldsspiral i forholdet til antirasistene.»283 

Både Katrine Fangen og Tore Bjørgo hevder at konfronterende virkemidler drev 

nynazismen mot mer vold.284 De militante antifascistene hevdet på sin side at rasister og 

fascister var voldelige som et resultat av deres ideologi og konspiratoriske verdensforståelse 

og at i fraværet av militant antifascistisk motstand hadde rasistene vendt fokuset på andre 

antirasister eller svakerestilte minoriteter.285 De mente altså at det ikke er et spørsmål om 

hvorvidt nazister vil utøve vold, men hvem de vil utøve den mot.  

Bjørgo mente at å bli konfrontert og isolert kunne drive grupper i en mer voldelig 

retning. Dette mente han også gjaldt antifascistene. Som et ledd i å forklare hvorfor de 
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militante antifascistene ikke bevæpnet seg eller brukte de samme terroristiske virkemidlene 

som nynazistene, hevdet Bjørgo at Blitz-miljøet var mer sammensatt og at dette interne 

mangfoldet førte til en «selvjustis» der mer ytterliggående enkeltpersoner ble nedstemt, isolert 

eller ekskludert.286 På bakgrunn av dette kritiserte han også forslag fra politi og ordensmakt 

om å rive eller tømme Blitz-huset da dette «ville isolere de mest rabiate gruppene».287 Tanken 

ser ut til å være at jo mer isolert en gruppe er, desto større er voldspotensialet. «Vil 

styresmaktene drive blitzarane i terroristisk retning er det bare å halde fram med den 

politikken som no blir ført» sa Bjørgo til Dag og Tid i 1990.288 Med dette i tankene er det 

naturlig å spørre seg om det er gruppens bredde og størrelse, eller gruppens voldspotensiale 

som veier tyngst når man skal beregne en bevegelses slagkraft.  

Det er interessant at i løpet av perioden tolket både Bjørgo og de militante 

antifascistene økt nazistisk terror som et tegn på svakhet, ikke styrke. Vi skal undersøke Blitz-

miljøets og RAUs forståelse av nynazistenes styrke over tid nedenfor, men kan foreløpig 

konstatere at den ikke er vesentlig annerledes enn det Bjørgo uttrykker mot slutten av 90-tallet 

i avisene med sitater som dette: «Bensinbombene mot to innvandrerkiosker er neppe annet 

enn dødskramper fra et høyreekstremt miljø i oppløsning.»289 Og:  

Det nynazistiske miljøet rives i stykker innenfra. Jeg tror skytingen i Nittedal er et 

uttrykk for dyp intern splittelse. [...] Midt på 90-tallet hadde miljøet en viss 

tiltrekningskraft, men det har det ikke lenger. Det er gått for langt, derfor trekker folk 

seg ut.290 

Dersom antifascistisk motstand er voldsdrivende, og voldeligheten svekker bevegelsen, vil 

ikke det si at bevegelsen svekkes av å bli redusert til hva Bjørgos kaller «til noen få 

fanatikere»? En gjennomgående bekymring i Blitz-miljøets aviser er nynazistisk fotfeste i 

form av stampuber, hovedkvarter og tilstedeværelse i gatebildet. Et stabilt samlingspunkt 

kunne gi en plattform for en økt bredde i aktivitet, som igjen kunne føre til økt rekruttering. 

Sett fra dette perspektivet kunne en taktikk som gikk ut på å skape en atmosfære der 

assosiasjon med nynazismen krevde at man var forberedt på å måtte sloss, føre til begrenset 

oppslutning. Dersom nazistiske grupperinger kun appellerer til folk som liker å slåss, er det 

kanskje ikke det mest lovende fundamentet for en politisk bevegelse. Å tvinge nazistene inn i 

en taktikk som har mindre og mindre bred appell, beskrives ikke som en overlagt taktikk i det 
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antifascistiske kildematerialet, muligens fordi det ikke var bevisst, eller fordi det ville fremstå 

som kynisk å «håpe» på mer vold. Siden voldsforskerne og de militante antifascistene delte 

forståelsen av terror som et utrykk for isolasjon, desperasjon og svakhet, er det ikke vanskelig 

å se for seg at voldsforskernes anbefalinger om å ikke drive nazistene mot vold ikke var 

overbevisende. 

Tidligere har jeg beskrevet de militante antifascistenes skepsis til politiet og deres rolle 

i bekjempelsen av rasisme. Deres påstand var at politiets jobb er å forhindre 

ordensforstyrrelser og håndheve loven, ikke å stoppe en rasistisk bevegelse. På samme måte 

ser det ut til å være en forskjell på antirasisters fokus på å bekjempe rasisme, og 

voldsforskernes fokus på å bekjempe «politisk vold». Ingen sympatiserer med nynazistene, 

men like fullt er disse forskjellige prioriteringene et uttrykk for hvilken oppgave de 

forskjellige aktørene har gitt seg selv. Målsettingen om å stanse vold og målsetingen om å 

stanse rasisme er ikke like hverandre, og kan ikke tilnærmes på samme måte eller løses med 

samme midler. 

4.4.4 Legitim kritikk 

Det er i med dette i tankene at de militante antifascistene og andre antirasisters kritikk treffer 

best. Når voldsforskerne presenterer eksempler på at antirasistisk vold har styrket de 

nynazistiske gruppene, er eksemplene få, kortvarige, høyst kontekstuelle, og sett på isolert fra 

sted til sted. De inkluderer heller ikke Oslo. Ikke bare er Oslo en viktig by fordi mye av 

konflikten utartet seg der, men jeg vil hevde er at hovedstaden er en viktig by for enhver 

politisk bevegelse å ha tilstedeværelse i.  

De konkrete eksemplene som vises til i Vold, rasisme og ungdomsgjenger gjelder 

tilreisende aktivister i Arendal i 1989 og Brumunddal i 1991.291 Begge disse eksemplene 

endte ikke godt for de tilreisende militante antifascistene. I tillegg er det i Generalisert hat – 

polariserte felleskap motstridende eksempler fra Kristiansand. I ett tilfelle ble brannstifting av 

en bolig der en nynazistisk ungdom holdt til brukt som eksempel på at volden ble «så ekstrem 

at begge sider skjønte det var gått for langt». Et annet tilfelle hvor en nynazist døde etter å ha 

blitt jagd utenfor en skrent av innvandrerungdom, ble holdt frem som en hendelse som førte 

til at «nynazistmiljøet blir kraftig revitalisert».292 Kan det tenkes at disse hendelsene vil ha 

større effekt i et mindre lokalsamfunn som Kristiansand, kontra for eksempel Oslo? Særlig 
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tatt i betrakting at ingen nynazister døde som følge av antirasistiske- eller innvandrergjenger i 

hovedstaden? 

En systematisk gjennomgang av nynazistiske grupper, virkemidlene som ble tatt i bruk 

mot dem, og deres effekt over tid, er ikke målsettingen i noe av voldsforskernes litteratur. 

Dette er derfor urimelig å forlange. Eksemplene som gis på antirasistisk voldsbruk er 

imidlertid så få og kombinert med såpass bombastisk språk at antifascistenes skepsis fremstår 

som ganske forståelig. I Vold, rasisme og ungdomsgjenger kan vi for eksempel lese: 

«Maktbruk kan som nevnt over noen ganger virke etter hensikten. [...] Men oftest gjør den 

ikke det».293 Hvor mye oftere? Hvor fungerer det og hvor fungerer det ikke? Under hvilke 

forutsetninger? Hvilke data er denne observasjonen basert på, når det skrives flere steder at 

det er «vanskelig å trekke noen enkel konklusjon om hva som har vært den totale effekten av 

«antirasistisk vold»?294 Gir det i det hele tatt mening å skille antirasistisk voldsbruk fra øvrig 

antirasistisk aktivitet, eller bør disse forskjellige taktikkene sees på som deler av en 

overordnet strategisk helhet, slik de militante antifascistene ønsker? Drøfting av forholdet 

mellom organiseringsevne og voldspotensiale er fraværende. Hvilken effekt ville det å ha et 

stabilt hovedkvarter eventuelt hatt for nynazistisk rekruttering, og hvilken effekt har det når 

en lederskikkelse blir offentlig ydmyket mens nazistene er ute på tokt, som for eksempel Ole 

Krogstad i 1991?295 

Voldsforskerne prøver ikke å skjule at de er kritiske til de militante antirasistenes 

verdigrunnlag og aksjonsformer,296 men lykkes i mine øyne ikke med å se premisset som 

ligger til grunn for militant antifascistisk strategi. Dermed fremstår kritikken fra militant 

antifascistisk hold, overdreven og karikert som den tidvis er, også som rimelig. 

4.4.5 Ensidig forskning 

Antifascistisk Aksjon skriver i 1995 om Katrine Fangens Skinheads i rødt, hvitt og blått:  

Det er ganske oppsiktsvekkende hvor grundig sosiologisk sammenlignende rapport 

[Fangen] kan skrive om to miljøer (Blitz og naziene) etter å ha besøkt det ene. Som en 

gjennomgående faktor i hele boka får vi påstander om likhetene mellom Blitz og 

naziene, basert på hennes besøk i deres leir. Hun kan for eksempel fortelle at noe av 

grunnen til konflikten mellom Blitz og naziene ligger i at «jo nærere to grupper er 

                                                 
293 Bjørgo og  Carlsson, Vold, rasisme og ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse, 236-38. 
294 Ibid., 237; Bjørgo, Carlsson, og  Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom 

ungdomsmiljøer i en norsk by, 4-2001, 213. 
295 Espen Olsen, "Banket opp av Blitzere," Verdens Gang, 4.11.1991," Smørsyra 1992, 4. 
296 Bjørgo og  Carlsson, Vold, rasisme og ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse, 236. 
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hverandre, jo mer intens blir konflikten». Dette er ikke enkeltstående eksempler, men 

noe som gjennomsyrer hele trykksaken.297 

Denne kritikken er i mine øyne treffende, og i varierende grad overførbar til alle de norske 

sosiologiske studiene av høyreekstreme grupperinger i perioden. Fangens antifascistiske 

referanser i Skinheads i rødt, hvitt og blått begrenser seg til ett nummer av Gateavisa fra 1989 

og to nummer av Smørsyra. I Pride and Power legges det til en engelskspråklig «AFA-

håndbok» og et par utgaver av Antifascistisk Aksjon. Hverken Vold, rasisme og 

ungdomsgjenger eller Generalisert hat – polariserte felleskap har referanser til militant 

antifascistisk kildemateriale i litteraturlisten, men skriver like fullt at konfrontasjonslinja 

begrunnes:  

Gjerne ideologisk med analogier til 1930-tallet og hvordan nazistene kom til makten. 

Gjennom massemobilisering og demonstrasjon av makt har antirasistene ønsket å 

ydmyke disse [rasistiske] gruppene ved å vise at «vi er mange, vi er sterke» - og at 

motstanderne er få og svake. Bare på den måten kan vi fysisk hindre nazistene fra å 

vinne makten, hevder de.298  

Denne tolkningen fremstår meget overforenklet i møte med en grundig lesning av Blitz-

miljøets og RAUs tekster. Når det så kombineres med moralske observasjoner av den 

militante antifascismens verdigrunnlag, og det hevdes at dette grunnlaget bygger på «vold 

mot vold, trakassering mot trakassering, hat mot hat, og menneskeligfiendtlighet mot 

menneskeligfiendtlighet»,299 er dette en overfladisk behandling av miljøenes ideologi og 

praksis. De militante antifascistene setter konsekvent den antifascistiske aktiviteten i 

sammenheng med miljøets innsats mot statlig diskriminering og mot det de anser å være en 

streng og rasistisk innvandringspolitikk. Menneskeverd og demokrati er selve kjernen i deres 

kritikk, treffende eller ikke, mot kapitalismen, krig, økonomisk ulikhet og andre politiske 

spørsmål.  

At forskningen er mangelfull medgis av Bjørgo selv i Forskning på forebygging av 

radikalisering og voldelig ekstremisme: en kunnskapsstatus. Der hevdes det at den manglende 

forskningen skyldes «at miljøet generelt har vært lite vennlig innstilt overfor flere av de 

aktuelle forskerne på området. Det skyldes bl.a. at forskere som Katrine Fangen, Tore Bjørgo 

og Yngve Carlsson har vært kritiske til hvilke virkninger den antirasistiske volden har hatt 

overfor deres motparter».300 Flere av Blitz’ samarbeidspartnere var også kritiske til 
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antirasistisk vold uten at dette var en hindring for samarbeid.301 Det er minst like sannsynlig at 

denne skepsisen kom som følge av voldsforskernes gjentatte offentlige utsagn om disse 

miljøenes gjensidige avhengighet.  

Videre hevdes det i kunnskapsoppsummeringen at Jan Kalleviks selvbiografiske bok 

Xtrm så langt gir det beste innblikket i disse miljøene.302 Kalleviks bok er imidlertid en høyst 

subjektiv personlig fortelling fra SHARP Skins gruppen.303 Gruppen var en liten aktør, selv 

sammenliknet med den lille subkulturen som var Blitz-miljøet,304 og var bestemt annerledes 

fra Blitz-miljøet ved at den var uttalt apolitisk og til og med delvis patriotisk.305 I Kalleviks 

egne ord:  

Sharp-skins definerer seg som apolitiske i den forstand at vi tar avstand fra 

ytterliggående ideologier som kommunisme og nazisme. [...] Og der aksjonsmiljøet på 

Blitz er venstreradikalt, har Oslo Skins et ideal om politisk nøytralitet. Mange i 

skinheadmiljøet er derfor skeptiske til å samarbeide med Blitz-folk.306 

Den større, politiske, militante, antifascistiske analysen er derimot tilgjengelig i aktørenes 

uttalelser gjennom publikasjonene som brukes i denne oppgaven, og kunne med fordel vært 

lest for å forbedre forståelsen. Ettersom dette ikke er gjort, er kritikken fra Blitz-miljøet og 

RAU ikke ufortjent, i den forstand at voldsforskerne tegnet et nokså overforenklet bilde av 

miljøet. 

4.5 Ytringsfrihet og maktkamp: presentasjon 

Ytringsfrihet skal være en beskyttelse av de svakestes rettigheter og sikkerhet, ikke 

politiets blankofullmakt for rasistiske idioter.307 

I tillegg til voldsbruk ovenfor nynazister, ble det også ofte aksjonert mot møter og 

paneldebatter med innvandringsfiendtlige partier. Det forekom at vold ble brukt i disse 

sammenhengene også, men det var ofte i forbindelse med forsøk på å danne blokader. 

Motparten var ofte politiet, ikke bare nynazister eller rasister. Uavhengig av voldsbruk er 

kritikken rettet mot antifascistene, og hvordan de forholdt seg til denne kritikken, viktig å 
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undersøke nærmere. Her ser vi hvordan antifascistene forholdt seg til spørsmål om 

ytringsfrihet og politiske rettigheter. Nedenfor undersøkes de grunnleggende forskjellene i 

antifascistenes syn på ytringsfrihet, både fra dem selv, og fra noen av deres kritikere. Til slutt 

skal den ideologiske sammenhengen mellom synet på ytringsfrihet og voldsbruk avklares.  

Den antifascistiske forståelsen av rasisme og nynazisme var konsekvent gjennom hele 

perioden og på tvers av de forskjellige kildene. Imidlertid var det en noe varierende forståelse 

av begrepet ytringsfrihet. Før jeg forsøker å skildre hvordan begrepet ble forstått, må jeg først 

presisere at man her er nødt til å gjøre en del tolkningsarbeid når man leser kildene. Jeg har 

valgt å tolke dem slik at forskjellige kilder stort sett mener det samme når de diskuterer 

ytringsfrihet, men at de ordlegger seg forskjellig. Måten de tilnærmer seg temaet på, er ved å 

utforske forutsetningene for og målet med ytringsfrihet. Det ble brukt slagord som «ingen 

talerstol til rasister» og til og med «ingen ytringsfrihet for nazister», men i de skriftlige 

kildene dreier dette seg først og fremst om en slags tilnærming til hva ytringsfrihet betyr i 

praksis.  

I Smørsyra nr. 10 settes ytringsfrihet opp mot «ytringsansvar» på forsiden, men i den 

aktuelle artikkelen settes to forståelser av ytringsfrihet opp mot hverandre. På den ene siden 

kan man se på ytringsfrihet som en liberal politisk grunnverdi: Et prinsipp som er ukrenkelig, 

og som står over enhver form for politiske strategiske hensyn. Artikkelforfatteren avfeier dette 

som en «religiøs bekjennelse til grunnloven» og knytter isteden ytringsfriheten til et 

humanistisk menneskerettshensyn, der ytringsfrihet er en kamp mot «undertrykkelse og 

menneskeforakt».308 Av dette følger at de som anses som «undertrykkere», eller som har et 

syn som bygger på «menneskeforakt», ikke ønskes samme muligheter for ytring.  

Artikkelforfatteren oppsummerer synet sitt slik: 

Rasisme og fascisme er ikke ytringer og meningsutveksling mellom ellers like parter, 

det er vold, undertrykkelse og menneskeforakt som går utover uskyldige personer som 

ikke har gjort annet enn å komme hit med en annen hudfarge enn den gjennomsnittlige 

grå. Rasisme og undertrykkelse må bekjempes om vi skal skape et samfunn med like 

forhold for alle uansett hudfarge og nasjonalitet.309 

 

På denne måten knyttes ytringsfrihet til et syn på mennesker som vesener som har rett til sine 

egne tanker og muligheten til å ytre dem. Dermed blir representanter for ideologier som vil 

begrense denne retten basert på attributter som kjønn, kjønnsidentitet, etnisitet, legning osv., 

plassert utenfor ytringsfrihetens beskyttelse. De diskvalifiseres fra å delta i en ordveksling 
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fordi debatt og diskusjon forutsetter at partene har likeverd som grunnleggende verdi. Et 

menneske kan ikke ha en nyttig debatt med en motpart som ikke anerkjenner dennes 

menneskelighet. «Lux» beskriver hvordan de argumenterte for dette synet: 

Argumentasjonen var jo at man ikke ville legitimere dem som en politisk aktør det var 

verdt å diskutere med. At det var ikke sånn at de hadde noen argumenter, og så hadde 

vi noen argumenter, og så kunne vi diskutere det og så kanskje komme til en enighet. 

Vi ville aldri komme til noen enighet med dem. Det de sto for kunne vi aldri gå med 

på. De måtte stanses. Vi hadde ingen kompromisser å inngå med rasistene. Det de 

spredte var hat og rasisme, som vi jo visste at mange steder også ledet til vold. Og 

vold mot helt vanlige folk som aldri gjorde dem noe, men som bare utelukkende 

skyldtes deres hudfarge og liksom foreldrenes opprinnelsesland og sånt.310   

Sitatene over kan også tolkes etter hvordan man ser på ytringsfrihetens funksjon. Også når det 

gjelder synet på ytringsfrihet kan det være illustrerende å sette militante antifascisters syn opp 

mot andre aktører i samtiden. Avisredaktører og kronikkforfattere skrev ofte kritisk om 

antirasistiske blokader av arrangementer og gjennom sammenlikning kan vi se hva Blitz-

miljøets forståelse av ytringsfrihetens funksjon tydeligere. 

Et liberalt syn på ytringsfriheten tar utgangspunkt i en opplysningstankegang om 

ytringsfrihet som en forutsetning for all meningsutveksling og debatt, og var derfor et 

urokkelig og uangripelig fundament i et demokratisk samfunn. Denne forståelsen var ofte 

utgangspunktet i pressens kritikk av antirasistiske forsøk på å blokkere eller på andre måter 

sabotere debatter der rasister var invitert. Blant talspersonene for dette synet er ikke pre-

eksisterende maktforhold eller ideologisk innhold nødvendigvis vesentlig. I en lederartikkel 

fra Morgenbladet i 1991, ser forfatterne helt bort fra det politiske innholdet til Arne Myrdal 

og nazistene som støttet ham i Brumunddal, fordi man ønsker at alle, uansett hvor motbydelig 

man måtte oppleve ideologien til vedkommende, har rett til å utrykke seg.311 Det er også synet 

til viseformann i Det Norske Studentersamfund, etter at antirasister forsøkte å blokkere et 

arrangement og senere sloss mot politiet da de prøvde å oppløse blokaden ved sette hester inn 

mot folkemengden:312 

Vi ser det [...] slik at vi har en forpliktelse til å holde «landets frieste talerstol» åpen 

for alle, også grupperinger på ytterste høyre fløy. Vi ser det som en selvfølge at man i 

et liberalt demokrati skal kunne ytre sine meninger og bli møtt med ord, ikke flasker 

og stein. Dette er et kardinalprinsipp som ikke skal kunne stanses av marginale 

grupperinger.313
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En beslektet forståelse ser på ytringer og debatt som en test av ideer, og har tro på at debatt vil 

føre til at de «gode ideene» vil vinne frem på ideenes markedsplass. Denne forståelsen er 

forenelig med, men distinkt fra, den som er nevnt over. Her argumenteres det ikke 

nødvendigvis for at hatefulle meninger er noe vi må tåle, men at ved å diskutere og «avkle» 

disse ideene i debatten, vil man bekjempe dem.314 I denne forståelsen er sosialt fremskritt 

avhengig av et levende offentlig ordskifte, der opplyst debatt styrker demokratiske verdier og 

ikke minst diskrediterer og svekker ekstremistisk og menneskefiendtlig tankegods. Å nekte 

ytterliggående bevegelser å delta i det offentlige rom vil marginalisere dem til de ikke ser 

annen råd enn å benytte vold for å spre sitt budskap. Derfor må slike stemmer tas alvorlig, 

løftes frem og argumenteres mot i en offentlig debatt som alle kan lære av, og som kan utvikle 

samfunnet i en positiv og progressiv retning. Denne tanken ble artikulert på følgende måte av 

Thor Bjarne Bore, avisredaktør og medlem i Ytringsfrihetskommisjonen (1997-1999): 

[Ytringsfrihetskommisjonens] utgangspunkt var at ytringsfrihet er knyttet til 

eksistensen av et offentlig rom, og at friheten til å ytre seg i dette rom fører til 

utluftning, renselse og anstendiggjøring. For at offentligheten skal fungere på denne 

måten, må de diskriminerende holdninger få komme til uttrykk. Det er først når de er 

uttrykt at de kan bekjempes gjennom offentlig kritikk.315 

De militante antifascistene forkastet dette synet. De så på ytringsfriheten som en rettighet som 

kan og bør vernes mot bevegelser som ønsker å innskrenke rettighetene til bestemte 

folkegrupper. «Runi» ser på ytringsfriheten på en slik måte. I intervjuet avfeies 

ytringsfrihetens mulighet til å være en universell rettighet. Det argumenteres for hvorfor ikke 

alle kan ha den samtidig: 

Man anser eller betrakter ytringsfriheten som et statisk begrep eller en konstant. Og 

sånn er det jo ikke. Ytringsfriheten er noe man tar og tar fra noen. [...] Altså jeg er helt 

for ytringsfrihet, det er ikke det jeg prøver å si. Jeg prøver å si at det ingen konstant, så 

hvis man gir rasistene en talerstol, ja, så på en måte begrenser man andre folks 

ytringsfrihet. [...] Slik at det å ikke gi en talerstol til for rasistene er nettopp en kamp 

for vår ytringsfrihet og ... man kan kalle det mer sånn utsatte folks ytringsfrihet.316  

 

De militante antifascistene så på fascismen som en «voldelig ideologi» hvis mål og middel 

var terror mot uønskede elementer i samfunnet.317  Av den grunn var det ikke noe poeng å 

diskutere med fascister og de hadde selv satt seg utenfor ytringsfrihetens beskyttelse.318 
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4.6 Ytringsfrihet og maktkamp: analyse 
De militante antifascistenes perspektiv på ytringsfrihet er ikke fundamentalt annerledes fra 

mange andres. Også de som kritiserte antirasistisk sabotasje av paneldebatter og lignende, er 

enige i at det finnes ytringer som stiller seg utenfor ytringsfrihetens beskyttelse eller at 

retten til ytring skal veies opp mot retten til frihet fra trakassering.319 Francis Sejersted, leder 

for Ytringsfrihetskommisjonen (1997-1999) skrev for eksempel at «[Ytringsfriheten] er 

ønskelig av hensyn til spesielle formål, nemlig sannhet, demokrati og den frie 

meningsdannelse. I den grad ytringsfriheten ikke fremmer, men er til hinder for de nevnte 

formål, må den kunne begrenses.»320 Hvor disse grensene går er et komplisert spørsmål og 

selvsagt stadig under debatt. 

Kildene fra RAU og Blitz-miljøet refererer aldri til Karl Popper og toleransens 

paradoks, men deres utsagn om ytringsfriheten og behovet for å nekte nynazister en plattform, 

bærer preg av å være en form for praktisk iverksettelse av prinsippet slik det utrykkes i The 

Open Society and Its Enemies. Der beskrives prinsippet slik: 

Ubegænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden. Hvis vi lader den 

ubægrensede tolerance gælde selv dem, der er intolerante, og hvis vi ikke er parate til 

at forsvare et tolerant samfund mod de intolerantes voldssomme angrep, så vil de 

tolerante blive knust og med dem tolerancen. [...] Vi bør derfor I tolerancens navn 

forbeholde os retten til ikke at tolerere de intolerante. Vi bør hevde, at enhver 

bevægelse, der prædiker intolerance, sætter sig uden for loven, og vi bør betragte 

opfordring til intolerance og forfølgelse som forbryderisk, på samme måde som vi bør 

betragte opfordring til mord eller til kidnaping eller til genindførelsen av 

slavehandelen som forbryderisk.321 

Denne tanken utrykkes på følgende måte i Smørsyra nr. 10 i 1990: 

Antirasister fra hele byen samla seg om en blokade for å vise sin avsky mot at 

rasistene skal få spre sitt skitne budskap med ytringsfriheten som grunnlag. Hvem er 

det som hele tida prøver å kneble andres meninger, og til og med ta fra dem deres rett 

til å eksistere og leve som frie mennesker om ikke rasistene?322 

Det er imidlertid på sin plass med en påminnelse om de militante antifascistiske gruppenes 

skepsis til ordensmakt og kriminalisering. De hadde ingen tro på at eventuelle lover ville nøye 
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seg med å kriminalisere hatprat og hets. I Antifascistisk Aksjon nr. 17 kan vi for eksempel 

lese: 

Antifascister må trå forsiktig når krav om nye lover kommer fra makthavernes tunger. 

Vi må huske at på at lover som denne rammer oss like lett som nazistene. Javisst er det 

bra om Rasismeparagrafen (135a) kan vekkes fra sitt vinterhi og brukes til det den 

egentlig skal: Beskytte ofrene for rasistiske trusler nazistisk terror. Men nazistene er 

ikke bare et kriminalitetsproblem. Antirasister må ikke la seg lure til å tro at kampen 

mot rasisme og nazisme kan overlates til et rettsvesen og et system som tjener på et 

folk splittet av rasisme. Rasisme og nazisme må først og fremst stoppes ved aktiv 

folkelig motstand, og med en samla antirasistisk bevegelse.323  

De militante antifascistene mente at nynazister ikke kunne bekjempes i det offentlige 

ordskiftet, at de ikke måtte få en plattform og ideologien deres plasserte dem utenfor 

ytringsfrihetens beskyttelse. De mente kampen måtte føres gjennom sosiale bevegelser, ikke 

statlig reform.  

Et naturlig spørsmål som reises når en ser på de militante antifascistenes syn på 

ytringsfriheten, er hvor legitimt det er at en liten gruppe med militante antifascister avgjør 

hvilke grupper, ideologier og ytringer som kan utdefineres fra ytringsfrihetens beskyttelse. 

Hvilke garantier finnes for at ikke en annen, mer moderat høyreorientert gruppe vil være neste 

mål når nynazismen er beseiret? Er det en risiko at antifascister gir fanden lillefingeren ved å 

nekte nazister en plattform, og at fanden senere vil ta hele hånden?  

I takt med at nazistisk aktivitet i Oslo-området avtok, fokuserte innholdet i tidsskriftet 

Antifascistisk Aksjon på andre politiske problemstillinger, men ikke med samme midler og 

samme analyse. I forbindelse med Blitz sitt 30-årsjubileum i 2012 hevdet politiinspektør 

Johan Fredriksen at det er mindre bråk rundt Blitz fordi de «mangler klare fiender» etter at 

90-tallets høyreekstremister ble borte fra gatebildet.324 Politiinspektøren har sannsynligvis 

rett. Dette skyldes ikke mangel på rasisme blitzere kunne tatt tak i, men fordi det ikke er 

vesentlig nazistisk aktivitet. De militante antifascistiske taktikkene brukt mot nynazister ble 

ikke overført til andre.  

4.7 Sammenheng mellom analyse og strategi 
Over har jeg beskrevet antifascistenes virkelighetsforståelse og sett på den i sammenheng med 

konkurrerende tilnærminger til nynazisme og antifascisme.  For å gjøre argumentasjonen 

tydeligere skal jeg nå avslutningsvis oppsummere hvordan de forskjellige tilnærmingene kan 
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ha gitt utslag i forskjellige strategiske valg. 

4.7.1 Konfrontasjon ovenfor en politisk bevegelse 

Dersom man ser på de nynazistiske grupperingene som et resultat av vanskelige sosiale 

forhold som fører til utenforskap og radikalisering, gir det mening å ta tak i individuelle 

nynazisters livssituasjon og forandre denne på en måte som gjør dem uavhengige av 

ungdomsgjengen. Som en logisk følge av denne forståelsen ble fokuset rettet mot nasjonale 

og kommunale tiltak som skulle få enkeltungdom ut av det nynazistiske miljøet. Bjørgo 

nevner sosiale tiltak, polititiltak og folkelige demonstrasjoner.325 Målet ble å få ungdommene 

inn i en normal tilværelse der de kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Derfor 

argumenterte de gjerne, som Fangen formulerer det, for «inklusjon» fremfor «eksklusjon»326 

og beklaget seg over bruken av «merkelapper» som fascist og nynazist på ungdommen.327 

Ser en på nynazisme som en politisk bevegelse, som formes, hjelpes frem eller holdes 

tilbake av verdiene og holdningene i det øvrige samfunnet, gir det mening å kritisere den 

typen politikk man mener legitimerer rasisme og nynazisme, og protestere mot aktivitet som 

man mener «er jorda nazismeugraset suger næring av».328 Her er voldsforskerne og de 

militante antifascistene enige. Konflikten mellom dem oppstår når det gjelder fysisk 

konfrontasjon. Her vektlegger voldsforskerne den sosiale situasjonen til den enkelte nynazist 

og påpeker med rette at en omgang juling ikke bidrar til å gi nynazister bedre sosiale 

alternativer. Militante antifascister vektlegger på sin side hvilken påvirkning fysisk 

konfrontasjon har på den nynazistiske bevegelsen som helhet, og hevder at det å nekte 

nynazister et samlingssted og tilstedeværelse på gata svekker den nazistiske bevegelsens 

handlingsrom og organiseringsevne.329 «Runi» forklarer forskjellen i analysen som en 

forskjell i hvorvidt man fokuserer på individ eller gruppe:  

Der må man skille litt, tenker jeg på en måte, i en analyse av enkeltpersoner og miljøer 

og grupper, fordi at som gruppe så mener jeg at det er viktig å hindre at de mobiliserer 

i gatene, og jeg mener at det riktig å konfrontere, altså fysisk konfrontere dem, fordi da 

greier man å holde dem nede på et eller annet nivå man kan greie å håndtere. Men så 

kan du selvfølgelig individualisere det og se på hver enkelt nazist, hva skjer med han 

når han blir banka opp? Altså det kan godt hende han blir sur og sint og vil slå tilbake, 

                                                 
325 Bjørgo, Carlsson, og  Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom 

ungdomsmiljøer i en norsk by, 4-2001, 217-29. 
326 Fangen, "Pride and power: a sociological interpretation of the Norwegian radical nationalist underground 
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328 "Riv dem opp med rota!," Antifascistisk Aksjon nr. 12 1997, 2. 
329 "Hva er meninga med AFA?," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995, 3 



85 

 

banke opp tilbake, men man må på en måte kunne skille på et større perspektiv og et 

individ. Og der kan man se at de derre exitprogrammene og det med å få nazistene ut 

av miljøene ... jeg er helt ... det er greit det, men de mister jo ... det perspektivet mister 

helt den politiske betydningen, da. Der snakker man om individet. Og Tore Bjørgo 

snakket jo mange ganger om at vi slo dem tilbake til nazistene. Vi banka dem tilbake 

til nazistene. Det veit jeg ikke ... men som miljø, som bevegelse, så mener jeg at man 

kommer ikke utenom å konfrontere dem.330 

Som følge av denne forståelsen inntok antifascistene en kompromissløs innstilling ovenfor 

rasisme og nynazisme. I artikkelen Forskere og nazister blir leseren minnet på at:  

Disse «uskyldige» stormtroppene har trukket våpen og skutt mot antirasister og 

flyktninger/innvandrere, de har kastet bomber og molotov coctails mot 

innvandrerforretninger, flyktningemottak, antirasistiske kollektiver og tilholdssteder. 

[…] At disse folka er greie når man sitter og snakker med dem hjemme i stua, spiller 

ingen rolle når de faktisk prøver å drepe mennesker som ikke mener det samme som 

dem.331  

Antifascistene mente rasisme måtte gjøres fullstendig uakseptabelt i helt konkret forstand, og 

at å ytre seg rasistisk eller spre hets eller vold, skulle få umiddelbare konsekvenser for dem 

det gjaldt.332 De omtalte nynazister som en gruppe når de ikke snakket om lederskikkelser og 

ønsket at det skulle være så vanskelig som mulig å være assosiert med de nynazistiske 

grupperingene. Det må nevnes at selv om fokuset på nynazister som gruppe dominerte, finnes 

det eksempler på at voldsbruk forsvares med påstanden om at den individuelle nynazists 

opplevelse av å få bank vil være avskrekkende. Denne type resonnement finnes i kildene i 

første halvdel av 90-tallet, noe som kan være en indikasjon på en analytisk utvikling.  For 

eksempel skrives det i Smørsyra at hvis antifascister aldri lar nazister «gå fritt i gatene er det 

ikke attraktivt å være åpenlyse rasister i lengden.»333 Som både Bjørgo og «Runi» er inne på 

kan det nok variere fra individ til individ. «Runi» legger frem den mer typiske forståelsen av 

konflikten som maktkamp: 

Hva er det som stopper nazistene? Er det ord og avsky, eller er det makt? Fordi at det 

blir litt liksom litt sånn ... Men vi hadde jo en analyse om at det er en maktkamp. 

Vokser de så kommer de til å kneble oss antirasister, men også mye videre enn det, de 

ville jo da gjøre gata utrygg for veldig mange folk, ikke sant. Så det er kamp om 

ytringsfriheten, for å si det sånn.334 

På bakgrunn av denne forståelsen kunne til med oppsøkende antifascistisk voldsbruk regnes 

som «selvforsvar». Fascistenes ytringsfrihet og deres trygghet går på bekostning av 
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332 "Hva er meninga med AFA?," Antifascistisk Aksjon nr. 1 1995; "Stopp nazikonserten (Leder)," Antifascistisk 
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ytringsfriheten og tryggheten til deres fiender.  

4.8 Sammenfatning 
I dette kapittelet har jeg sett på antifascistenes syn på diverse temaer jeg mener bidro til at 

konfrontasjonslinja fremsto som legitim og nødvendig for militante antifascister. 

Overbevisningen om at en antirasistisk bevegelse kunne svekke og stoppe nynazismen 

var sterk. Enda sterkere var troen på at kampen mot nazister ikke kunne føres på 

myndighetenes premisser. En sosial kamp utkjempet av alminnelige borgere var positiv, fordi 

fordømmelse fra nazistenes naboer, bekjente og venner bar stor tyngde. Den sosiale kampen 

var også nødvendig fordi myndighetene, rettsvesenet og ordensmakten ikke hadde som 

oppgave å stoppe en nazistisk bevegelse, men måtte holde seg til å straffeforfølge 

forbrytelser. Militante antifascister ønsket ikke kriminalisering av nazistiske ytringer eller 

tankegods, fordi de antok at slik lovgivning ville slå tilbake på alle radikale, ikke bare de som 

forkynte hat og rasisme. 

I tillegg til å være ute av stand til å bekjempe den nazistiske bevegelsen, mente også 

militante antifascister at staten i seg selv var en rasistisk aktør. Gjennom en streng og 

inhuman innvandringspolitikk og økonomisk utbytting av fattige land i sør, bidro norsk 

politikk og makthavernes språkbruk om minoriteter til å legitimere og styrke rasistiske og 

nazistiske holdninger i samfunnet.  

Synet på myndighetene var også farget av militante antifascisters forståelse av den 

antifascistiske kampen som en del av en større kamp for et friere og likere samfunn. Miljøets 

antikapitalistiske utgangspunkt gjorde at det ikke ga mening å alliere seg med forsvarere av et 

samfunn som de ønsket å endre radikalt.  

Dette synet på staten preget også synet på hvilke sosiale dynamikker de mente var best 

egnet til å forklare nynazismen som bevegelse. I motsetning til voldsforskernes tendens til å 

fokusere på dynamikken og samspillet mellom de radikale gruppene, var militante 

antifascister mer opptatt av samspillet mellom nynazister og det øvrige majoritetssamfunnet. 

De så på nazisme som et produkt av holdninger som var gjennomgående ellers i samfunnet, 

og forkastet derfor påstanden om at nynazister og antifascister utgjorde to motpoler som «ikke 

kunne eksistere uten hverandre». Uenigheten mellom militante antifascister og voldsforskere 

var betydelig. Den var like fullt også overdreven. Det fantes betydelig analytisk overlapp da 

det gjaldt hvordan partene forsto nynazismen, noe Smørsyra, Antifascistisk Aksjon og Såkalte 

antirasister velger å se bort fra.  
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Uenigheten mellom militante antifascister og voldsforskere har også sitt utspring i 

hvilke problemer hver av partene forsøkte å løse. Voldsforskernes oppgave var å bistå 

myndighetene med å danne en forståelse av hvem som tok del i ytterliggående 

ungdomsgjenger. Deretter var oppgaven å formulere tiltak som kunne iverksettes for å få 

ungdom ut av miljøet og forebygge at flere ungdommer gikk inn. Militante antifascister satt 

seg fore å stoppe nynazismen, som ledd i å motarbeide rasisme. De tolket det derfor som 

deres oppgave å nekte nynazister enhver plattform for påvirkning. Litt forenklet kan man si at 

voldsforskerne ville stoppe vold, mens militante antifascister ville stoppe fascisme. 

Forskernes argumenter om at konfrontasjonslinja drev nynazistene i en mer voldelig retning, 

var derfor ikke helt relevant, siden volden ikke var det antifascister først og fremst ville til 

livs. 

Blitz-miljøets diskusjoner om ytringsfrihet er viktige fordi de gir oss innblikk i et 

verdensbilde der forståelsen er at samfunnet er formet gjennom maktkamp, ikke gjennom 

siviliserte debatter i det offentlige ordskiftet. Med utgangspunkt i dette grunnsynet blir 

ytringsfrihet definert som en rettighet som må sees i sammenheng med maktkampene og 

interessemotsetningene som foregår i samfunnet, og som derfor krever at man tar standpunkt 

til hva slags tankegods og ytringer man mener må stilles utenfor ytringsfrihetens beskyttelse. 

For militante antifascister inkluderte dette det rasistisk og menneskefiendtlig tankegods som 

nynazister presenterte. Ytringsfriheten var en rettighet truet av fascisme, og derfor kunne ikke 

fascister påberope seg den. En åpen debatt forutsatte også ifølge militante antifascister i hvert 

fall en teoretisk mulighet for kompromiss, men antifascister kunne ikke akseptere «litt 

fascisme».  
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5 Overordnede trekk i de 

antifascistiske publikasjonene 
Temaene som diskuteres nedenfor omhandler aspekter ved den antifascistiske ideologien og 

virkelighetsforståelsen der alle de skriftlige utgivelsene bør sees under ett. Det er valgt å 

unngå en egen del der påstander blir presentert for så å bli analysert separat. Dette fordi 

temaene som diskuteres handler om generelle deler av tekstene, som språkbruk og 

selvforståelse. Her undersøkes først samspillet mellom ord og handling, og grenseoppgangene 

for vold. Deretter vil samspillet mellom strategien militante antifascister anså som viktigst, 

nemlig massemobilisering, og hvordan konfrontasjonslinja opplevdes, undersøkes. Til slutt vil 

det undersøkes hvordan antifascistene opplevde den politiske kampen mot nynazismen over 

tid.  

5.1 Ord og handling 
Militante antifascister begikk til dels svært grove voldshandlinger mot nynazister på 90-tallet. 

Det er heller ikke vanskelig å finne eksempler på språkbruk som dehumaniserer deres fiender, 

og det er også flere tilfeller der personlig informasjon som ville gjort det mulig for leseren å 

finne individuelle nynazister ble publisert. Slik informasjon må sees på som en alvorlig 

trussel. I denne delen skal vi undersøke denne typen tekster og innhold nærmere, i tillegg til å 

forsøke å danne en forståelse av grenseoppgangene for antifascistisk vold. Hva slags vold ble 

regnet som akseptabel? Hva slags vold var «over streken», og ikke minst, er det samsvar 

mellom språkbruken i Blitz-miljøets aviser og tidsskrift og disse voldshandlingene?  

5.1.1 Kronprins Haakon skal kverkes 

I 1992 feiret Blitz ti år og slapp trettende utgave av Smørsyra. I dette nummeret publiserte de 

et oppslag med bilder av kjente norske nynazister under overskriften «Wanted dead», der 

leseren kunne huke av under hvert bilde etter hvert som leseren tar «kverken på svina». 

Nederst sto det at den første som fikk full rekke fikk gratis middag på Blitz livet ut.335 Dagen 

etter slo VG opp saken og påpekte at Kronprins Haakon er siste personen på listen under 

navnet Johnny, et kallenavn kronprinsen angivelig skal ha brukt om seg selv tidligere. Selv 

om en representant for politiet understreker alvorligheten og ulovligheten av å fornærme 
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kongehuset, tolket alle involverte listen som en spøk. En representant for Blitzmiljøet ble 

intervjuet anonymt og siteres: «Hvis folk ikke tar denne spøken så er det bare leit for dem».336 

Aftenposten rapporterte imidlertid listen som seriøs to år senere.337 Tore Bjørgo hevdet også 

til Klassekampen at «begge driver med akkurat denne samme publiseringen av navnelister og 

oppfordringen til å tyne og ta livet av hverandre.»338 Dette er noe selvmotsigende, da Bjørgo 

og andre som kritiserer antifascistisk voldsbruk ellers understrekte at denne voldsbruken er av 

en annen karakter enn dens nynazistiske motpart, nettopp fordi den antifascistiske strategien 

ikke involverte dødelige politiske attentater. At selve listen er «lik» gir den ikke samme 

meningsinnhold. Meningsinnholdet i nynazistiske hatlister og Smørsyras «dødsliste» må sees 

i sammenheng med handlingene som utgjør konteksten. Denne listen er den eneste listen der 

det oppfordres, dog spøkefullt, til mord. Senere hadde Antifascistisk Aksjon et innslag i 

tidsskriftet kalt «Trynefaktor», der bilder av nynazister ble publisert med navn og i ett tilfelle 

andre personlige opplysninger uten noen oppfordringer til hva leseren skulle gjøre med 

informasjonen.339  

5.1.2 Personlige opplysninger og hjemmebesøk 

I noen nummer av Antifascistisk Aksjon oppgis det personlige opplysninger om individuelle 

nynazister som bosted, arbeidsplass og registreringsnummer på kjøretøy.340 Fra et miljø som 

både har mobilisert til gateslagsmål og som også mer uformelt har overfalt enkeltpersoner når 

de ble sett tilfeldig på gaten, vil denne type publisering av personopplysninger måtte regnes 

som en alvorlig trussel. Det er ikke på noen måte slik at vold fra militante antifascister alltid 

var like presis. Blant annet fikk en tilfeldig mann bilen sin ramponert fordi blitzere forvekslet 

ham med nazisten Tom Kimmo Eiternes i 1998. Blitz betalte senere ut erstatning.341 

Jeg har imidlertid ikke lykkes i å finne eksempler på at antifascister dro hjem til 

nynazister for å overfalle eller på noen annen måte skade dem. Det er ikke omtalt i Blitz og 

AFA sine utgivelser. «Runi» hevder også at dette ikke var en akseptert strategi i hans 

omgangskrets:  

Men det er klart det gikk et skille. [...] Vi hadde helt klart grenser. Det å oppsøke folk 

hjemme for eksempel, det gjorde ikke vi. Det var en linje som ikke vi og de rundt meg 

gjorde. Jeg tror nesten ikke det var noen som gjorde det, egentlig. Jeg kan ikke 
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garantere akkurat det, men stort sett så var det en «no go»-greie. Men nazistene gjorde 

det. Og det er jo klare diskusjoner om det. Da begynner det å nærme seg litt sånn derre 

gjengkriggreier, og det gikk diskusjoner på det her. Vi ønsker ikke at det skal være en 

gjengkrig. Slik at vi skal ikke svare på samme måte som nazistene når de oppsøkte 

folk hjemme. Det var et politisk valg.342 

I lys av dette kan det tenkes at publiseringen av denne type informasjon var ment mest som en 

advarsel til utgivelsenes lesere om å være forsiktige da de befant seg i nabolaget. Det er nok 

mer sannsynlig at det var intendert som en truende advarsel til nynazistene om at AFA og 

Blitz-miljøet viste hvor enkeltmedlemmene bodde. Det er viktig å påpeke at selv om miljøet 

som helhet hadde grenser for hva slags voldshandlinger de var villige til å gjennomføre, var 

det ikke nødvendigvis slik at dette hindret enkelte med løsere tilknytninger til miljøet å bryte 

konsensus. Jan Kallevik fra Sharp Skins-gruppen skrev i Xtrm at han bevæpnet seg med en 

pistol.343 Skytevåpen var ikke tatt i bruk blant Blitz eller AFA hverken defensivt eller 

offensivt. Om Blitz-miljøet hadde en politikk på ikke å angripe folk hjemme er det ikke 

dermed gitt at alle leserne av avisen ville følge samme linje. 

5.1.3 Dehumanisering 

Både nazister og politi ble ofte betegnet som «svin» i de skriftlige kildene. Katrine Fangen 

gjør et poeng av å nevne at det i AFA-håndboken oppfordres til ikke å se nazistene i øynene 

fordi det gjør det vanskeligere å begå voldshandlinger mot dem.344 Det påpekes også at 

antifascistene kollektivt gjerne omtaler den nynazistiske bevegelsen som «møkk» eller «dritt» 

som må fjernes fra offentligheten. Begge disse betraktningene er riktige. Det hevdes 

imidlertid videre at militante antifascister paradoksalt nok bruker: «[...] a discoursive practice 

that resembles that of the social-hygienic discourse (including Fascism) of the 1930s. […] 

The anti-fascists want to remove radical nationalists from society.»345 Isolert sett støtter de 

nevnte eksemplene denne konklusjonen, men det gjør ikke helheten i det antifascistiske 

kildematerialet eller engang helheten i AFA-håndboken, som også omtaler konfrontasjoner 

som en taktisk nødvendighet mer enn et korstog mot nynazister.346 

Nazisme alltid har vært sosialt hygienisk i både teori og praksis. Gjennom terror, 

segregering og folkemord har nazister hatt som målsetting å sitte igjen med et rent, rasebasert 
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felleskap. Deres mål ble forsøkt nådd gjennom å bokstavelig talt fjerne kroppene til deres 

fiender fra samfunnet.  

Militante antifascister begikk også til dels grove voldshandlinger mot nynazister, men 

uttalte at målet aldri var å tilintetgjøre eller segregere nynazistiske enkeltpersoner fra resten av 

samfunnet. Målet var å utslette forutsetningene og mulighetene for nynazistisk organisering. 

Denne distinksjonen er meget viktig fordi den også gjenspeiles i praksis. Ingen militante 

antifascistiske strategier involverte isolasjon eller utslettelse av nynazistenes kropper. 

Strategiene innebar å stoppe nynazistiske forsamlinger og konserter. Midlene som ble tatt i 

bruk var folkelige massemobiliseringer eller fysisk vold med never, spark og slagvåpen. Det 

innbar også å jage dem fra gaten når de forsøkte å marsjere eller samle seg, også da ofte 

gjennom voldsbruk. Ellers var det en taktikk å sabotere eller blokkere arrangementer med 

rasister eller fascister som deltakere, og å offentligjøre dem som nazister og få dem i konflikt 

med arbeidsgiver eller lignende. Felles for alle disse midlene var at de ikke involverte å fjerne 

den enkelte nynazist fra samfunnet. Om Blitz-miljøet hadde fått innfridd alle sine mål hadde 

det ikke inkludert tilintetgjørelsen av Johnny Olsen, Petter Kristian Kyvik, Erik Solheim eller 

den jevne nynazist. Deres målsetting involverte å gjøre det umulig for en nynazist å praktisere 

nynazisme. Nynazister utgjorde en politisk bevegelse som hadde som mål å tilintetgjøre visse 

typer personer. Antifascistene besto av personer som hadde som mål å tilintetgjøre en type 

politisk bevegelse.  

Når Smørsyras tolvte nummer har slagordet «Rasister, nazister, skal hakkes til 

medister» på forsiden betyr det derfor ikke at man burde forventet å finne nazikarbonader 

servert i Blitz-kafeen. Det er et klart spenn i måten militante antifascister ordla seg på og 

hvilke virkemidler de var villige til å bruke. Det går imidlertid fortsatt an å påpeke at 

ordbruken i seg selv kan være problematisk, selv om den ikke gjenspeiler praksis. Språket får 

flere steder et barnslig og useriøst preg som følge av ordbruken, som det med rette kan 

diskuteres om tjener deres sak. Kritikk som går på at militante antifascister var 

voldsforherligende, er det ikke vanskelig å finne belegg for i kildene. Utover de delene av 

tekstene som tok i bruk voldsforherligende språk finnes det også flere andre eksempler på 

sjikanerende ordbruk. Ved enkelte anledninger gjør forfatterne narr av personers utseende 

eller kroppslige attributter. En tekst om Geir Brurok, en avhopper fra Blitz til nazimiljøet, 

omtaler hans «skiftende legning». Saken gjør hans angivelige seksuelle orientering og ikke 
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hans politiske meninger til fokus.347 Den type informasjon er enhver persons rett å 

offentliggjøre på egne premisser. 

Det er nok av eksempler på at nynazister fordømmes for innholdet i deres nynazistiske 

ideologi, men det hender rett som det er at det kommer stikk som faller helt utenfor dette og 

dreier seg om deres kropp, mentale helse, rusmisbruk eller lignende. Kritikk av 

voldsforskerne som naive eller uredelige, er ispedd karakteristikker av dem som «monstre».348 

Det kan godt være at Blitz-miljøet og AFA aldri hadde som målsetning å produsere byens 

mest balanserte og redelige utgivelser. Når tekstene nå undersøkes av personer med større 

fokus på redelighet, må det likevel poengteres at tekstene i tillegg til gjennomtenkte analyser 

av fascisme, rasisme og deres egen rolle som antifascister, inneholder flere eksempler på 

pubertal, voldsforherligende og på andre måter problematisk språkbruk. 

5.2 Vold og massemobilisering 
I Smørsyra og Antifascistisk Aksjon bedyres det konsekvent at det ikke er eller bør være et 

motsetningsforhold mellom massemobilisering og fysiske konfrontasjoner mot nynazister.349 I 

noen tekster hevdes det at anvendeligheten til disse to taktikkene avgjøres av tidshorisonten 

på hvor mange det er realistisk å mobilisere før samlingen av rasister eller nynazister finner 

sted, andre ganger ble det presentert som en forskjell i målsetning, for eksempel en symbolsk 

markering av motstand kontra et forsøk på å stoppe eller sabotere et arrangement. Det er 

uavhengig av dette et faktum at de små militante antifascistiske gruppene kunne gjennomføre 

fysiske konfrontasjoner alene, men trengte å danne allianser med andre når det skulle 

mobiliseres bredt. Vold og massemobilisering ble blant annet diskutert i en lengre artikkel i 

Klassekampen fra 1993. Avisen samlet Henrik Lunde og Daud Mirza, begge fra Antirasistisk 

Senter og Stein Lillevolden fra Blitz i en samtale om antirasistisk strategi. Samtalen var 

preget av at alle parter var opptatt av samarbeid, men det uttryktes likevel meget interessante 

legitime strategiske uenigheter. Uenighetene ble diskutert med utgangspunkt i konkrete 

hendelser. Det som var gjennomgående i diskusjonen, er hvordan antirasistisk voldsbruk 

påvirker den brede antirasistiske bevegelsen, og hva det bør bety for hvilke midler man 

bruker.  

Tidlig i artikkelen hevdet Mirza at man lykkes i å mobilisere så mange til den kjente 
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snu ryggen-aksjonen mot Myrdal, fordi man gjorde det klart at det ikke skulle «være 

aksjoner» under markeringen.350 Lillevolden på sin side hevdet at tid, ikke løfter om å unngå 

konfrontasjoner, var det som gjorde at man lyktes i å mobilisere så mange. 

Grunnen til at det kom mange på Youngstorget, var vel heller at det var mobilisert 

godt fra de antirasistiske demonstrasjonene i to måneder. Det er klart at det er fint å 

være mange. Men noen ganger skjer ting fort. Du får ikke mobilisert. Likevel må 

antirasister reagere.351 

Dette argumentet føyer seg inn i eksemplene på at mengden tid tilgjengelig til mobilisering er 

en viktig forutsetning for om det er massemobilisering eller konfrontasjon fra militante 

antifascister som er den mest passende taktikken. Argumentet er gjentatt i flere artikler,352 og 

brukes også av «Lux»: 

Man trenger jo ikke 8000 mennesker for å banke en gjeng med nazier, og det er 

kanskje ikke rette stedet å gjøre det heller. Men hvis 20 eller 50 nazister markerer i 

Torggata, så har man ikke tid til å mobilisere 8000 mennesker, så da må man bare 

stoppe dem med de midler man har.353 

Begge representantene fra Antirasistisk Senter påpekte at de taktiske valgene til en liten 

gruppe påvirket den større bevegelsen. Lunde beskrev hvordan en militant aksjon der 

antifascister jaget den eldre danske rasisten Mogens Glistrup inn i en drosje under et regn av 

spyttklyser førte til reaksjoner mot Antirasistisk Senter354:  

Den hendelsen skadet noe som var en viktig episode i kampen mot rasismen. Jeg ble 

glad da jeg så avisene søndag morgen [...]. Så kom de rasende telefonene hit, fra 

antirasister, fordi folk trodde vi var med på å arrangere demonstrasjonen. [...] jeg vet at 

demonstrasjoner ikke er under noen slags kommando og at bare et fåtall gikk på 

Glistrup. Men den episoden ga en viktig og bra hendelse en dårlig slutt.355 

Mirza supplerte: «Jeg tror vi trenger en folkebevegelse hvis vi skal møte rasismen der den 

dukker opp. [...] Skal vi ha en folkebevegelse er vi nødt til å ta avstand fra voldsbruk. Ellers 

blir folk redde for å gå inn.» 356 Henrik Lunde påpekte at «alle antirasister må leve med 

konsekvensene av de få personenes handlinger. Enhver som deltar i en markering mot rasisme 

har et ansvar overfor arbeid mot alle former for rasisme generelt.»357 

Stein Lillevolden aksepterte ikke denne typen resonnement. Etter å ha sagt at han 
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«regner med at folk kommer fordi de ønsker å vise avsky for rasismen», tok han et oppgjør 

med tanken på at det er rimelig å la andres valg av strategi være en betingelse for antirasistisk 

deltakelse. Angående frustrerte antirasister som ringte Henrik Lunde og sa «jeg kan ikke la 

meg representere i sånne typer handlinger» sa Lillevolden: 

Poenget med massedemonstrasjoner er jo at folk ikke skal la andre representere seg i 

det hele tatt. De skal delta ut fra ønsket om å kjempe mot rasismen. Men antirasister 

vil vel også helst ha verden ukomplisert. Jeg har til og med hørt folk i utkanten av 

bevegelsen si «de gjør det ikke lett for oss, heller». Om innvandrerne. Og det var etter 

politijippoet om massevoldtektene nettopp. Jeg synes det er å sette seg på en moralsk 

høy hest å si at du ikke kan jobbe mot rasismen fordi andre gjør ting du ikke liker, 

enten det er norske antirasister eller innvandrere.358 

Lillevolden presenterte her antirasistisk arbeid som en moralsk forpliktelse som ikke kan 

ignoreres fordi andre arbeider på en måte som man ikke personlig kan stå inne for. Det er 

imidlertid også andre aspekter som kan diskuteres. «Lux» beskriver diskusjoner internt i det 

antifascistiske miljøet som dreide seg om hvorvidt konfrontasjoner under 

massedemonstrasjoner kunne forsvares:   

Vi hadde jo diskusjoner om strategier der hvor vi var veldig uenige. Som handlet om 

hva er det man kan tillate seg å gjøre når man har liksom mobilisert folk med 

barnevogn i demonstrasjoner? Kan man bruke demonstrasjonen, som jo er et sånt 

symboluttrykk, som er en symbolsk handling, kan man bruke den som utgangspunkt til 

å også konfrontere nazistene fysisk, kan man liksom ... Er det riktig?359 

Her gikk diskusjonen ut på at militant antifascistisk voldsbruk var én ting hvis man var i en 

situasjon der kun nynazister eller antifascister kunne komme til skade. Da var det generelt sett 

bare de som valgte en slik taktikk som ble utsatt for risiko. Det var noe annet når 

konfrontasjoner skjedde under en bred folkelig markering, der ikke alle ønsket å stå inne for 

eller risikere slåsskamp med nynazister. 

I samtalen med Lunde og Mirza innrømte Lillevolden at det grunnet følelser av 

utrygghet kan skje «dumme ting» på gateplan, men mente at dette ikke ble løst ved 

fordømmelse eller flukt fra den antirasistiske bevegelsen, men at «Det eneste du kan gjøre for 

å hindre sånne episoder, er å mobilisere styrke. Kjenner folk seg trygge, skjer sånne ting 

sjeldnere. Derfor er jeg enig i at det er viktig å arrangere massedemonstrasjoner, få mange 

med.»360 

Uenighetene i artikkelen var sterkest når det dreier om hendelser der det ble tilløp til 

voldsbruk mot personer som det ikke var rimelig å forvente at var noen trussel, som Mogens 
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Glistrup, eller under store demonstrasjoner. Det er påfallende at da Klassekampen tok opp et 

eksempel på et av pubslagene, var ikke motstanden like stor. Lunde svarte at det er tilfeller i 

andre land der hele nabolag har kommet sammen for å hindre nazister i å samle seg i 

lokalmiljøet, men ellers sies det ikke så mye.361 Dette er ekstra påfallende fordi 

masseslagsmålene på puber som skjenket nynazister inkluderte mye av den groveste 

antifascistiske volden, og skjedde hyppig frem mot 1994. De strategiske uenighetene om vold 

var nok helt klart reelle, men det kan tenkes at enkelte aksjoner plaget den mer stuerene 

antirasistiske bevegelsen mer enn andre. «Lux» teoretiserer:  

[...] jeg tror nok at mye av det som vi, som AFA gjorde i nattens mulm og mørke var jo 

... ikke de motstandere av. For de visste jo at det trengtes. Vi var jo for eksempel 

livvakter til oppstartsmøtet til SOS Rasisme og sånn. De var jo ute i avisen og tok 

avstand fra oss masse, men de trengte at vi var der når de ble angrepet av nazister selv, 

ikke sant. Sånn at det var litt sånn, hva er det vi skal kunne stå for og hva er det som er 

realiteten på bakken.362 

Flere moderate antirasister mente at den antirasistiske bevegelsen som helhet ble assosiert 

med de militante antifascistenes handlinger og at dette hadde en negativ effekt på 

oppslutningen. De største konfliktene skjedde når massemobilisering og voldsbruk ble forsøkt 

samtidig. På tross av dette var det man villige til å samarbeide og det ble ikke lagt noen stor 

innsats i å isolere de mer militante elementene. Mens de mer moderate antirasistene kunne bli 

meget frustrerte av en del antirasistisk voldsbruk, ser det ut til at de i hvert fall til dels også 

anerkjente deres effektivitet. Henrik Lunde skrev for eksempel:  

Militante antirasisters aksjoner har spilt en vesentlig rolle i arbeidet mot 

høyreekstremisme i Norge. Man kan like det eller ikke, men nynazister i Oslo blir møtt 

med handfast motstand fra blant andre Blitz/AFA. Det er følgelig ikke tilfeldig at 

nazimarsjer blir lagt til Sørum eller Askim. Det betyr ikke at strategien er 

uproblematisk, men kritikk mot den militante strategien må bygges på en fakta-basert 

analyse. Mange antirasistiske aktivister over hele landet, og ikke minst fra Blitz/AFA 

har blitt utsatt for terror og trusler mot seg og sin familie fra det høyreekstreme 

miljøet. De erfaringer folk har blitt påtvunget bidrar også til deres valg av strategier.363  

Stein Lillevolden åpnet samtalen i Klassekampen med følgende beskrivelse av den 

antirasistiske bevegelsen i hovedstaden: «Det som er fint i Oslo, er at vi greier å leve med 

uenigheter, har et avslappa forhold til hverandre og greier å diskutere - og å jobbe 

sammen.»364 Resultatet var en situasjon der motsetningene mellom de forskjellige taktiske 

valgene aldri ble total. Aktivister som var dypt uenige om noen midler kunne samles om 

                                                 
361 Ibid. 
362 "Lux", "Intervju med "Lux"." 
363 Henrik Lunde, "Å være eller ikke være... en verdig antirasist?," Klassekampen, 5.9.2000. 
364 Berit Morland, "Slåsskamp mot rasismen?," ibid., 30.10.1993. 



96 

 

andre, uten at konflikten nådde et punkt der man ikke ville samarbeide.  

5.3 Konfrontasjon og måloppnåelse 
I dette kapittelet skal jeg undersøke hvordan de taktiske vurderingene av nynazismen endret 

seg over tid. Dersom antifascistisk voldsbruk hadde vært et fenomen som bare varte en kort 

periode, etterfulgt av et taktisk skifte bort fra konfronterende midler, ville ikke denne 

voldsbruken vært like historisk interessant. Det er imidlertid slik at voldsbruk ble brukt og 

agitert for i periode som spenner over i overkant av ti år, og som fortsatt forsvares av flere 

militante antifascister i dag. 

Militante antifascisters analyse fremstår som urokkelig gjennom hele perioden. Dette 

kan enten være en indikasjon på manglende fleksibilitet, eller en indikasjon på at de selv 

opplevde suksess med sin strategi. Men mens de brede trekkene i analysen forble uforandret, 

skiftet imidlertid taktiske vurderinger etter hvert som nynazistenes prioriteringer og styrke 

endret seg. 

Hva er grunnen til at voldsbruk var en taktikk som ble brukt såpass lenge?  Jeg 

presenterer et skift i vurderingen av situasjonen som viser at de militante antifascistene selv 

opplevde en følelse av fremgang i kampen mot fascisme, og at de opplevde at denne 

fremgangen ble styrket av de voldelige aksjonene. 

5.3.1 Press og isolasjon mellom linjene i tidlige utgivelsene 

I de skriftlige kildene forekommer det ikke ofte at de militante antifascistene beskriver seg 

selv som ofre for nederlag eller betegner seg selv som svake. Det er ikke uvanlig å finne 

selvkritikk i kildene, som går ut på dårlige prioriteringer, et lite inkluderende miljø eller 

lignende, men de beskriver ikke seg selv som underlegne eller overveldet på noe tidspunkt.  

Tidlige kilder har imidlertid en tendens til å fokusere på avstanden mellom de militante 

antifascistene og andre mer moderate antirasister, i tillegg til å advare om fascismens vekst og 

fare i sterke ordelag. 

Disse kildene fokuserer på to hovedmomenter. Det første er at rasisme og fascisme 

ikke kan «ties i hjel», og det andre er at for å forhindre en «oppblomstring av 

høyreekstremistiske grupperinger» måtte antifascister «følge opp og slå tilbake mens de ennå 

er små».365 
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I forbindelse med at Blitz deltok i en blokade av en paneldebatt der representanter for 

ytterliggående høyrepartier som Nasjonaldemokratene og Stopp Innvandringen skulle delta, 

ble det skrevet artikler som tok for seg skillet i forståelsen militante antifascister og mer 

moderate antirasister hadde om ytringsfrihet og behovet for konfronterende midler, der 

moderate antirasister og makthavere ble anklaget for å hjelpe de høyreekstreme kreftene frem 

ved å gi dem en plattform.366  

I artikkelen «Jag rasistsvina vekk fra gata!» kom denne problematikken opp igjen i 

forbindelse med det beryktede «slaget ved Brumunddal», et klart antifascistisk nederlag der 

antifascister fra blant annet Blitz ble jaget fra byen.367 Artikkelen argumenterer for at 

antifascister har «mer å vinne på at det blir bråk rundt [rasister], enn at vi lar dem fremstå som 

en legitim politisk gruppe», og for at det er en sammenheng «mellom at rasistene får ytre seg 

og at farga folk blir fysisk angrepet.» 368 

I flere andre artikler kritiseres også pressen og staten i tillegg til andre mer moderate 

antirasister. En del av fokuset på å forsvare konfronterende midler i tidlige kilder, kan skyldes 

et behov for å posisjonere seg, men kombinert med referansene til konkrete utfordringer de 

opplevde som følge av de strategiske uenighetene, danner disse artiklene en beskrivelse av en 

følelse av isolasjon i den antirasistiske kampen, og vitner om et behov for å forsvare egen 

taktikk imøte med kritikk.  

Også i de forumene der samarbeid var mulig og alle parter tilhørte den mest radikale 

delen av venstresiden, beskrives det gnisninger når det kom til taktikk. I Smørsyra nummer 14 

hevdes det at det er uenighet mellom aktivister hos Blitz og medlemmer i Internasjonale 

Sosialister (IS) om «nazister bør få gå i fred med mindre de forsøker å avholde møter e.l.»369 

Selv i tekster som omhandler antifascistiske seiere, unngår ikke de militante 

antifascistene beskrivelsen av å bli motarbeidet av andre mer etablerte aktører. En artikkel 

som omhandler en vellykket motaksjon i Gjøvik gir følgende bakgrunnsinformasjon:  

Nazistene varsla at de ville komme tilbake natt til søndag to uker etterpå. En del 

antirasister prøvde å ta initiativ til en demonstrasjon samme tid, men måtte gi opp 

fordi de ble motarbeida kraftig av andre «etablerte» partiene og organisasjonene. Fra 

flere hold ble det oppfordret til at folk skulle holde seg hjemme denne kvelden. De 

mer militante antirasistene gikk imidlertid ut og mobiliserte innvandrere og ungdom til 

ikke å sitte hjemme og være redde, men heller være i sentrum på natta. [...] 

Antirasistenes mobilisering hadde vært svært vellykka og stemningen var desidert ikke 

på nazistenes side. Resultatet ble at de ikke turde dra inn for å gjennomføre den varsla 
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markeringen.370 

Også i denne teksten ble både presse og politivesen sett på hindringer i det antirasistiske 

arbeidet: «[Politimester] Vigen har også avslørt hvordan politiet ser på situasjonen, med 

uttalelser som at det er ‘to gjenger som står mot hverandre og at begge bør jekke seg ned 

litt’».371 

Oppsummert preges de tidlige kildene av en retorikk som handler om å hindre 

spredning av den nynazistiske plagen. I tillegg til denne bekrivelsen av press fra 

høyreekstreme, vies mye plass til å forsvare egen konfronterende strategi. Ideologiske tekster 

om ytringsfrihet og vold florerer, og i konkrete aksjoner beskrives den øvrige antirasistiske 

bevegelsen som et hinder for utførelsen av antifascistisk arbeid. Begge disse beskrivelsene ble 

justert etterhvert som 90-tallet gikk inn i sin andre halvdel. 

5.3.2 Et skift mot en følelse av mestring 

I senere kilder, særlig etter 1996, begynner overskrifter og vinklingene i artiklene gradvis å 

fremstå mer triumferende. Istedenfor en beskrivelse av nynazismen som en akutt fare som 

man må forsvare seg mot, beskrives nynazismen mer som et beist som er fanget i et hjørne og 

som det bare må et par kraftanstrengelser til for å knuse en gang for alle. Oppfordringene 

forblir veldig like, men ytres av forskjellige årsaker. Der det i tidligere kilder oppfordres til 

kamp for å hindre nynazistene i å spre seg, blir det i senere kilder oppfordres til å ikke hvile 

på laurbærene, men å knuse fascismen for godt.  

Det er vanskelig å finne et helt klart vendepunkt for hvor skiftet skjer. Ikke uventet 

beskrives antifascistiske seiere i bombastisk stil gjennom hele perioden, men det er 

totalvurderingene av den taktiske situasjonen som gir oss et bilde av utviklingen. Et tidlig 

eksempel på en tekst som vitner om en viss tilfredshet i organisasjonsnivå og 

mobiliseringsevne, er i lederartikkelen «Stopp Nazikonserten» i fjerde nummer av 

Antifascistisk Aksjon, som kom ut i 1995. Artikkelen hinter om et samarbeid med 

fagforeninger og andre grupper, og feirer både nyoppstartede antirasistiske grupper utenfor 

Oslo og fotballsupporteres innsats for å utestenge rasister fra klubbene sine. I tillegg spår de 

selvsikkert avlysningen av den kommende «nazikonserten».372 Imidlertid betyr ikke dette at 

alle tekster etter dette tidspunktet er frie for pessimistiske vurderinger av situasjonen. Et 
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illustrerende eksempel på en artikkel som inneholder både advarsler og en triumferende 

beskrivelse, er «Slå tilbake!» på lederplass i Antifascistisk Aksjon nr 7.  Artikkelen begynner 

med en gjennomgang av nylige nynazistiske terrorhandlinger og overfall, men fortsetter:  

Nazistene står i en håpløs situasjon. Det er nesten umulig for dem å operere åpent på 

gata her i byen, samtidig kaster de bomber og skyter på folk. Økt rekruttering og et 

større sosialt felleskap gir dem større virkerom. Men terroren isolerer nazistene 

ytterligere og fronten mot nazistene blir bredere og større for hver dag.373  

Senere i samme artikkel ble årsakene til den økende bredden i mobiliseringen utdypet. 

Voldsforskernes teori om gruppene som to motpoler ble igjen forkastet:  

Terroren rammer nå flere og flere grupper i samfunnet, ikke bare organiserte 

antifascister. Myten om gjengkrigen mellom høyre og venstre er i ferd med å oppløse 

seg sjøl. Nazistenes aksjoner illustrerer hvor desperate de har blitt.374 

I samme nummer rapporterer magasinet at Radio Nite Rocket ble kastet ut av lokalene sine 

23. november 1996. Nite Rocket ble som nevnt over sett på som en «effektiv 

rekrutteringskanal for nazistene i Oslo».375  

Tre nummer senere, i nummer 10, er lederplassen regelrett optimistisk og her 

gratulerer den antifascistiske bevegelsen seg selv. De hevdet at de gjennom «systematisk og 

kontinuerlig antirasistisk arbeid» har:  

[...] klart å bygge en bred antirasistisk front som arbeider på flere kanter. Den 

antirasistiske bevegelsen mobiliserer til store demonstrasjoner, samtidig som den er 

såpass smidig at den klarer å reagere raskt ved å jage nazistene fra gata.376  

Dette er en beskrivelse av en idealsituasjon for antifascistene, og den står i sterk kontrast til 

tidlige kilder som jevnlig beskrev den øvrige antirasistiske bevegelsen som en hindring. I de 

tidligere publikasjonene vies mye spalteplass til å agitere for konfrontasjonslinja. Det gjentas 

flere ganger at det ikke er noen motsetning mellom større, mer symbolske demonstrasjoner 

mot rasisme og voldelig antifascistisk aktivitet.377 Her beskrives en situasjon der brede 

folkelige mobiliseringer mot rasisme kombineres med konfronterende og til tider voldelige 

aksjoner på gateplan, akkurat som ønsket. 

I samme nummer presenteres en prognose for nazistenes eventuelle undergang. Deres 

vurdering var at folkelige demonstrasjoner og konfronterende taktikker til sammen hadde 

bidratt til å isolere fascistene. Denne isolasjonen hadde gjort fascistgrupperingene desperate, 
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og hadde ført til at de valgte å begå stadig grovere volds- og terrorhandlinger, noe som 

ytterlige isolerte dem. Denne «onde sirkelen» kom til å føre til nynazistenes «undergang»: 

Motstanden mot nazistene er under utvikling overalt på Øst-landet. Folk har heller blitt 

forbanna enn å la seg skremme av nazistenes terroraksjoner. De store antirasistiske 

mobiliseringene og de direkte konfrontasjonene har vist at nazistene ikke makter å ta 

gata. De er verre stilt i Oslo idag enn de var for tre år siden, selv om de har en egen 

gruppe i Oslo. Deres reaksjon er mer skytevåpen og militære øvelser. En strategi som 

kun vil føre med seg mer kriminalisering og etterhvert kanskje drap på samvittigheten. 

Altså den sikre veien til undergangen.378 

Et viktig moment som må understrekes er at disse artiklene ikke bare beskriver framgang i 

kampen mot fascismen, men at de fremhevet militante aksjoner som en viktig årsak til disse 

seirene.  

I artikkelen «Hold fronten intakt!», også fra Antifascistisk Aksjon nummer 10, 

beskrives for eksempel en aksjon som involverte steinkasting og rop av slagord mot en 

bolig379 som årsak til at en planlagt nazistisk konsert måtte avlyses: «Takket være de militante 

antifascistenes aksjon mot boligen i Lensmann Hiorths allé, ble alle planer om konsert 

forpurret på forhånd.»380 

I neste nummer er det nesten ikke noe stoff om nynazister i Oslo, lederen er igjen 

triumferende, og utover korte gjennomganger i den faste spalten «Antifascistisk rundtur» 

dreier alt stoffet seg om statlig rasisme og historiske eller utenrikspolitiske saker. En kort 

kommentar minner leserne på å ikke hvile på laurbærene, men ellers er det ikke noe preg av 

nynazistisk press.381 

Nummer 12 fortsetter på samme måte, og i nummer 13 er det lille som er av stoff som 

direkte knyttet til nynazisme i Oslo sentrert rundt nynazistenes anskaffelse av lokaler på 

Alnabru. Disse lokalene var imidlertid så kortlevde at nazistene allerede var kastet ut rett etter 

magasinet gikk i trykken. Det ble derfor trykket et innlegg med tittelen «Kamp nytter!»: 

Enda en gang har nazistene mistet et tilholdssted i Oslo, og nok en gang har 

antirasister vist at nazister er uønsket i Oslo, og at de aldri vil få et tilholdssted som de 

kan bruke som base for å bygge en bevegelse. Tidligere har antifascister i Oslo hindret 

nazister i å få et eget hus på Sandaker, man har hindret dem i å ha faste møter hver 

første mandag i månden [sic] og nå har man fått namsmannen til å sette kroken på 

døren på nazihuset på Alnabru.382 

Nok en gang understrekes militante virkemidler som viktig: «Erfaringene med [utleieren av 

                                                 
378 "Veien mot undergangen," Antifascistisk Aksjon nr. 10 1996, 20-21. 
379 "Antifascistisk seiershelg," Antifascistisk Aksjon nr. 10 1996. 
380 Hold fronten intakt!," Antifascistisk Aksjon nr. 10 1996. 
381 "Tilbakegang for nazistene?," Antifascistisk Aksjon nr. 11 1996. 
382 "Kamp nytter!," Antifascistisk Aksjon nr. 13 1997. 
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lokalene på Alnabru] viste at det ikke var nok med forsiktige anmodninger fra vår side til å få 

han til skjønne alvoret og kaste nazistene ut.»383 

En av få artikler i Antifascistisk Aksjon nr. 14 som tar for seg den nynazistiske 

trusselen i Oslo presenterer en kronologisk gjennomgang av eksempler på det de militante 

antifascistene så på som effektiv bruk av vold ovenfor den nynazistiske bevegelsen. 

Artikkelen understreker behovet for fortsatt samarbeid mellom militante antifascister og den 

brede antirasistiske bevegelsen.384 

Senere numre av Antifascistisk Aksjon føyer seg inn i et mønster. Mindre spalteplass 

vies konfrontasjoner med nynazistene. I nr. 16 vies to artikler en mislykket demonstrasjon 

mot ANC, partiet mot apartheid i Sør-Afrika, ledet av Tom Kimmo Eiternes. Begge er skrevet 

i triumferende ordelag.385 Resten vies til annen antirasistisk eller antikapitalistisk 

problematikk.  

Det er noen få unntak i mer advarende retning, men de er rettet særlig mot steder på 

Østlandet utenfor eller i utkanten av Oslo, som de mener har en svak antifascistisk 

tilstedeværelse: 

Til tross for de unge nazistenes kortsluttede hjernevinninger, har de fått det utrolig 

enkelt i å etablere seg steder der den antirasistiske motstanden ikke står sterk nok. 

Lokalpolitikere i Nittedal, Romerike, Ringerike, Hadeland, Bøler, Veitvet og Oppsal, 

bare for å nevne noen få kriseområder, graver som vanlig hodene sine ned i 

papirbunkene så fort de kan og nekter å se den bekymringsfulle veksten i antall 

lederløse naziskinheadgrupper i deres distrikt, organisert omkring kameratgjenger i et 

rasistisk nærmiljø.386 

Færre tekster som tar for seg nynazistisk aktivitet og militante demonstrasjoner, en bred 

antirasistisk bevegelse og en beskrivelse av den nynazistiske bevegelsen på defensiven, vitner 

om et skift i den taktiske vurderingen, og kan tolkes som en indikator på en følelse av 

mestring. Denne forståelsen understrekes ytterligere ved at den speiles i skildringen av 

konflikten mellom antifascister og nynazister på Ringerike, slik den er beskrevet i Såkalte 

antirasister.  

Under overskriften «Nazistene går for langt» beskrives en skyteepisode mot en 

antirasist, der nynazister skjøt flere skudd etter en antirasist og flyktet i bil. Bare fem dager 

senere ble dette angrepet fulgt av et grovt overfall mot antirasister, der fire personer ble 

banket opp av ti bevæpnede nynazister som forårsaket alvorlige skader. Disse to episodene 

                                                 
383 Ibid. 
384 "Samarbeid er eneste vei," Antifascistisk Aksjon nr. 14 1997. 
385 "Kjeppjag nazisvina!," Antifascistisk Aksjon nr. 16 1997, 2; "Fiasko følger fiasko," ibid, 18-19. 
386 "Snauhogst og nye skudd," Antifascistisk Aksjon nr. 18 1998. 
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blir beskrevet som et vendepunkt.387 De fortsetter under overskriften «Kommunen skifter 

strategi»:  

Nå begynner de første tegnene til kursendring å vise seg. Ringerikes blad skriver 24. 

januar (1996 – red.) dette på lederplass: «Politiet har inntil nå vært tilsynelatende 

forsiktige i sin inngripen i oppgjørende mellom rasister/nynazister og antirasister. Vi 

forstår inderlig godt hvorfor politiet så langt har hatt en slik strategi. 

Erfaringsgrunnlaget har man fra andre steder. Nå er det klart at tilbakeholdenheten 

ikke førte fram.»388 

 

Dette førte et skifte i hvordan det øvrige samfunnet forholdt seg til den militante 

antifascistiske bevegelsen. RAU beskriver denne endringen under overskriften 

«Snuoperasjon»: 

Fra nå av ble ikke RAU (Ringerike Antirasistisk Ungdom – red.) omtalt som «like 

ille» som nazistene. Vi fikk endelig anerkjennelse for nødvendigheten av aktiv 

antirasistisk kamp, og den massive oppslutninga ble begynnelsen på slutten for 

nazistene.389  

 

Dette er veldig likt fremstillingen som finnes i Antifascistisk Aksjon i den forstand at særskilt 

grov vold fra nynazistisk hold bidro til å føre den moderate og den militante delen av den 

antirasistiske siden sammen. Senere i boken beskriver RAU dette nye samholdet, 

eksemplifisert i sin inklusjon i et kommunalt utvalg mot rasisme, som en «helomvending fra 

det politiske miljøets tidligere forsøk på å isolere organisasjonen.» Og fortsetter:  

Når så godt som et samla lokalsamfunn blir tvunget til å forholde seg til 

rasismeproblemene, setter det spor etter seg. Rasistisk argumentasjon blir raskere slått 

ned på. Naturlig nok var det etterhvert få som ønsket å bli satt i bås med nazistene eller 

bruke argumentasjon som nazistene kunne ta til sin inntekt.390 

Den påfølgende isoleringen av nazistene førte ifølge RAU til at «Alle unntatt den innerste 

kjernen forsvant ut av miljøet, og i tillegg stoppet nyrekrutteringa helt opp. De få som nå var 

igjen ble mer desperate og gikk til stadig grovere terror, i håp om at dette ville bringe dem 

tilbake den styrken de for bare litt siden hadde.»391 

Både AFAs og RAUs publikasjoner forteller en nærmest identisk historie. Historien 

blir ikke mindre interessant av at Antifascistisk Aksjon forteller historien slik skribentene så 

det fra nummer til nummer, mens Såkalte antirasister ser tilbake på den antifascistiske 

kampen i 2001. 

                                                 
387 Såkalte antirasister, 37. 
388 Ibid. 
389 Ibid., 38. 
390 Ibid., 39. 
391 Ibid., 40. 
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Oppsummert legges det frem følgende narrativ i disse utgivelsene: Etter en lang kamp med 

blandede midler har nynazistene så lite handlingsrom at de bare kan gjennomføre sporadiske 

voldshandlinger, noe som isolerer dem ytterligere. Etterhvert spås det i kildene at det vil 

komme en hendelse som er så alvorlig at den vil føre til nynazismens undergang ved 

permanent å fjerne rekrutteringsgrunnlaget. 

De militante antifascistene så på seg selv som nødvendige på bakgrunn av to 

attributter de hadde. Den første er villigheten til å fysisk konfrontere nynazistene med 

oppsøkende vold når nazistene gjorde seg gjeldende på gateplan. Den andre var evnen til å 

sette nynazisme og rasisme for øvrig inn i en antikapitalistisk analyse. I dette kapittelet har jeg 

forsøkt å vise at de også opplevde en følelse av suksess i den antifascistiske kampen, noe som 

kan bidra til å forklare hvorfor voldsbruk forble en del av den taktiske verktøykassen såpass 

lenge, og hvorfor de aktivt forsvarte bruk av vold i tekstene sine.  

5.4 Sammenfatning 
I dette kapittelet har jeg undersøkt overordnede trekk i de antifascistiske publikasjonene.

 Det er flere eksempler på dehumaniserende og voldsforherligende språkbruk. Dette 

språket er ikke gjenspeilet i voldshandlingene. Selv om militante antifascister begikk grov 

voldsbruk med skader som måtte behandles på sykehus var det grenser for hvor langt de var 

villige til å gå. Drap eller terroranslag var aldri på militante antifascisters agenda. 

Språkbruken kan like fullt godt kritiseres på egenhånd uavhengig av grensene satt for 

voldsbruk. Det er også et vidt spenn i tekstenes tone. Enkelte tekster har en seriøs og 

gjennomtenkt fremtoning, mens andre er preget av pubertale personangrep. Det er til og med 

eksempler på at tonen varierer i en og samme artikkel.  

Blitz-miljøet argumenterte for at konfrontasjonslinja var nødvendig, men at det 

viktigste middelet i kampen mot fascismen var massemobilisering. Massemobilisering krevde 

imidlertid samarbeid, og det var tungtveiende strategiske uenigheter om voldsbruk lot seg 

forene med folkelig mobilisering. Vold mot personer som ikke utgjorde en trussel og vold 

under store markeringer var de omstendighetene der voldsbruken var særlig splittende, men 

det kan se ut til at det også var en typen voldsbruk militante antifascister ikke var mest opptatt 

av at skulle inkluderes i det taktiske repertoaret. Tilløpene til vold under markeringen mot 

Myrdal ble for eksempel slått ned på av blitzere selv, og ifølge «Lux» var det interne 

diskusjoner angående hvorvidt vold kunne forsvares under folkelige demonstrasjoner. Det 
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gode forholdet mellom partene sørget for at motsetningen i taktikk aldri ble stor nok til at 

militante antifascister og moderate antirasister ikke kunne samarbeide. 

For militante antifascister var den strategiske målsettingen ikke at alle skulle begynne 

å bruke vold mot nynazister, men at fysisk konfrontasjon ble inkludert i en mangfoldig 

strategisk verktøykasse der folkelige massemobiliseringer sto sentralt. I de tidlige kildene 

beskrives de nynazistiske gjengene som en akutt trussel, og moderate antirasister beskrives 

som tannløse og naive. Mot andre halvdel av 90-tallet tar tekstene en annen tone. Det skildres 

et godt samarbeid med moderate antirasister, der konfrontative midler og folkelig 

massemobilisering går hånd i hånd. Nynazismen hevdes å være på retrett. Det spås at 

desperasjonen til nynazistene vil føre til grove voldshandlinger som vil isolere dem til det 

punkt at rekrutteringsgrunnlaget faller helt bort.  
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6 Konklusjon 
I 1990-årene foregikk det, særlig på Østlandet, en rekke sammenstøt mellom nynazister og 

militante antifascister. Denne oppgaven har undersøkt hvilke politiske og strategiske hensyn 

det var som ble presentert som argument for konfrontasjonslinja i Blitz-miljøets og RAUs 

publikasjoner. Hvordan beskrev militante antifascister den nynazistiske trusselen og deres 

egen rolle i å bekjempe den? 

Mine hovedfunn er at det ideologiske rammeverket for militante antifascisters 

motstand mot nynazismen er formet av flere sammenflettede grunntanker som til sammen 

danner en helhetlig antifascistisk analyse. Delene av denne helheten er en fiendtlig holdning 

til myndighetene, og et syn på staten som en rasistisk aktør i samfunnet. I tillegg hadde 

militante antifascister en tro på at sosial kamp, ført av vanlige mennesker, var en av de beste 

måtene å forbedre samfunnet på. Dette inkluderte kampen mot rasisme og nazisme. Til slutt 

var kampen mot rasisme forstått som en maktkamp mellom to parter som ikke kunne 

sameksistere eller diskutere hverandres synspunkt i debatt. Nazistenes styrke ble oppfattet 

som en direkte motsats til antirasisters og minoriteters trygghet. Ifølge antifascistene måtte 

derfor samfunnet velge mellom hvorvidt det var nazistene eller deres fiender som skulle 

beskyttes.  

6.1 Hvordan forsvarte militante antifascister 

voldsbruk? 
Den militante antifascistiske analysen dreide seg om at nazismen måtte møtes med et bredt 

repertoar av motstand. Man kobler likevel ofte Blitz-miljøet spesielt opp mot voldshandlinger, 

fordi de var blant de få som var villige til å inkludere vold i dette repertoaret, selv om det også 

for dem bare var ett middel blant flere.  

Voldshandlingene ble begrunnet i en analyse av fascisme som en iboende voldelig og 

destruktiv kraft som var et produkt av rasistiske holdninger i den brede befolking, og i siste 

instans et resultat av den kapitalistiske samfunnsorden.  

Kapitalismen slik den eksisterte, hevdet antifascistene, var båret på grunnpilarer av 

utbytting av det globale sør, opprinnelig fra kolonitiden og nå videreført gjennom 

overnasjonale økonomiske institusjoner og imperialistisk maktbruk. Mens folk i nord tilrøvet 

seg rikdom og kunne reise fritt, var land i sør tynget ned av gjeld og fattigdom, og ble forsøkt 
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forhindret i å flykte og migrere nordover. For å legitimere denne situasjonen benyttet 

myndighetene seg blant annet av rasistiske forklaringsmodeller, språkbruk og politikk.  

Denne politikken legitimerte mer ytterliggående høyrekrefter innad i landet, og ga 

grobunn for deres eksistens. Siden statens politikk og makthavernes uttalelser styrket rasister 

og nazister, gjorde det også myndighetene uskikket til å være en alliert i kampen mot 

rasismen.   

Utover å være skyldig i rasistisk og diskriminerende praksis, var ordensmaktens 

funksjon å slå ned på lovbrudd. Ikke å stanse politiske bevegelser. Militante antifascister 

mente ikke at rasisme og fascisme effektivt kunne forbys, og mente uansett at staten i så fall 

ville bruke samme lovverk mot radikale på venstresiden. Eventuelle lover ville vært mot 

«ekstremisme», ikke mot hat, og ville rammet alle som ønsket forandring, ikke bare de som 

ønsket å undertrykke andre.  

Oppgaven med å bekjempe rasisme måtte derfor falle på vanlige mennesker, som 

gjennom deres egenaktivitet måtte bygge opp en folkelig motstand mot fascisme og rasisme. 

Motstanden måtte ha som målsetning å nekte nazismen enhver offentlig plattform. 

Nazister sverget til konspirasjonsteorier og ble ikke svekket av å bli møtt med 

rasjonelle motargumenter. En debatt med nynazister var poengløs i den forstand at det ikke 

fantes noen middelvei eller mulig kompromiss. I møte med ekstrem rasisme kunne ikke 

samfunnet akseptere «litt» rasisme. Debatter og diskusjoner der høyreekstreme var 

representert måtte derfor stoppes. 

For militante antifascister betydde trygghet for nazister utrygghet for andre. Steder der 

nazister fikk en plattform, resulterte i at andre ble tvunget til taushet gjennom vold, trusler, 

terror og trakassering. Militante antifascister forkastet tanken om at ytringsfrihet kunne sees 

på isolert fra eksisterende maktforhold. Hvis nynazisme ble legitimert, ville det bety at deres 

fiender ble tvunget til taushet. Dersom nazister uhindret kunne marsjere gjennom gatene, ville 

dette innebære at de som falt innenfor deres fiendebilde, ikke kunne være trygge i byen. 

Samfunnet måtte velge. Nynazister eller alle andre. Nazister kunne derfor ikke ties i hjel eller 

ignoreres, men måtte konfronteres. Dette gjaldt også når bevegelsen var liten. Dette 

resonnementet åpnet for at selv oppsøkende antifascistisk vold kunne regnes som 

«selvforsvar». 

Hvis nazister lyktes i å samle seg, ville det føre til vekst og rekruttering. En effektiv 

måte å bekjempe nazister på var å frarøve dem en plattform for kulturell og sosial utfoldelse. 

På samme måte som ervervelsen av Blitzhuset hadde styrket det autonome miljøet, ville det å 
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nekte nazister et stabilt tilholdssted svekke dem. Aksjoner mot nynazistiske samlingspunkter 

måtte derfor prioriteres. 

Antirasister hadde en betydelig fordel i at de var mange flere, og at nazistiske 

holdninger var særdeles upopulære. Som følge av dette var den mest effektive taktikken 

folkelig massemobilisering mot arrangementer,392  som respons på angrep393 og aksjoner mot 

tilholdssteder.394  

Dette betydde imidlertid ikke at mindre, mer uformelle og spontane samlinger av 

nynazister kunne ignoreres. Hvis nazistene plutselig marsjerte eller samlet seg på et utested, 

var det urealistisk å samle hundre- eller tusenvis av folk til en markering på så kort varsel. Det 

var særlig mot slike samlinger på pub at oppsøkende antifascistisk voldsbruk var eneste 

effektive virkemiddel. På lengre sikt kunne man ha demonstrasjoner rettet mot pubens eiere 

eller stedets utleiere. 

Ved siden av demonstrasjoner, massemobilisering og fysiske konfrontasjoner var 

ideologisk arbeid viktig. Derfor dannet antifascister kontakter med fagforeninger, skoler og 

velforeninger for arbeide antirasistisk i sine nærmiljø.  

6.2 Ideologiske fallgruver 
Både i teori og i praksis var antifascistisk vold bare ett av mange midler. Når det gjelder 

antirasistisk praksis, utmerker militante antifascister seg egentlig bare i den forstand at de 

mener fysiske konfrontasjoner må inkluderes i mangfoldet av strategier mot nynazismen. 

Annet antirasistisk arbeid gjennomføres på en måte som i tilsvarende andre grupper, ofte i 

samarbeid med mer moderate krefter. Flere av innvendingene mot voldsforskerne deles av 

både militante antifascister og moderate antirasister. 

Ideologisk skiller de seg i stor grad fra andre grupper. Til dels gjennom brutal, 

dehumaniserende og voldsforherligende ordbruk, men først og fremst ved å plassere 

antifascismen i et bredere ideologisk antikapitalistisk rammeverk. Selv om et slikt radikalt 

rammeverk ikke kan sammenliknes med konspirasjonstenkning, er det fremdeles fare for at 

denne typen relativt abstrakte teoretiske rammeverk forårsaker noen overforenklinger. Til 

tross for noe legitim kritikk, er det for eksempel betydelig innsikt å finne i voldsforskernes 

forskning. Denne innsikten ble avfeid med en selektiv og karikert presentasjon av deres 

                                                 
392 "Jag rasistsvina vekk fra gata!," Smørsyra nr. 12 1991, 3. 
393 Tore Johansen Sjak R. Haaheim, Paal Audestad, "Folkehav i raseri," Verdens Gang, 15.1.1994. 
394 "Kamp nytter!," Antifascistisk Aksjon nr. 13 1997. 
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standpunkter. Det samme gjelder i synet på politiet og ordensmaktens rolle. Dette synet er nok 

vel så mye et produkt av erfaringen med myndighetenes overdrevent brutale linje ovenfor 

miljøet under dets tilblivelse, som av en teoretisk tilnærming. Like fullt vitner den totale 

avvisningen av statlige tiltak som et egnet verktøy mot rasisme, om mangel på informasjon 

om disse. Det er passende at et opprørsk punkmiljø ikke vier sin energi til å formulere 

politiske tiltak for kommunen, men dermed er det ikke sagt at det ikke kan formuleres gode 

antirasistiske tiltak som holdningskampanjer, endringer i skoleverket, sosial trening i politiet 

eller lignende. Mens de fleste vil være enige om at det eksisterer strukturelle begrensninger på 

hva myndigheter kan oppnå innenfor institusjonene de kontrollerer, må det også anerkjennes 

at det finnes rom for endringer innad i dette systemet.  

6.3 Kritikk og samarbeid 
Flere av de viktigste aspektene ved militant antifascistisk ideologi kommer best til uttrykk når 

strategien deres kritiseres av andre. Tekstene i publikasjonene forholder seg til opplevelsen av 

samarbeid med den brede antirasistiske bevegelsen og til kritikk fra voldsforskerne. Tekstene 

tar en meget annerledes form og tone avhengig av hvor kritikken kommer fra. Hvis teksten 

gjelder samarbeid med andre, er ofte uenigheten kun vagt implisert, ingen nevnes med navn 

og tonen bærer mer preg av frustrasjon enn sinne. Når tekstene forholder seg til de 

sosiologiske voldsforskerne er tonen derimot meget fiendtlig, kritikken er ofte overforenklet 

og ispedd betraktninger av en personlig karakter som ikke dreier seg om den strategiske eller 

analytiske uenigheten. Dette kan være et resultat av at militante antifascister ønsket samarbeid 

med andre antirasistiske aktivister, men ikke så noe potensial for samarbeid med forskere som 

arbeidet for myndighetene. Det er nok en viktig faktor at selv om både andre antirasister og 

voldsforskere kritiserte voldsbruk, var voldsforskerne alene i å portrettere militante 

antifascister og nynazister som gjensidig avhengige og forsterkende parter. Uavhengig av 

språkbruk gir måten de militante antifascistene forholdt seg til kritikk utenfra interessante 

innblikk. 

6.3.1 Individ eller bevegelse? 

I Vold, rasisme og ungdomsgjenger skriver Bjørgo og Carlsson at militante antifascister ofte 

er sterkt kritiske til «psykologiserende forklaringer».395 Dette er etter min mening korrekt, av 

                                                 
395 Bjørgo og Carlsson, Vold, rasisme og ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse, 86. 
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to årsaker. Den første er at militante antifascister var opptatt av at nazisme var undertrykking. 

Derfor anklagde de gjerne voldsforskerne for en tendens til å fokusere på nazistenes sosiale 

problemer, og dermed gjøre nazisme om til «den svakes ideologi».396 Den andre var at 

voldsforskernes tilnærming var ment for, og egnet seg bedre til, å gi innsikt for å forebygge 

radikalisering av utsatt ungdom, og få ungdom som allerede var del av høyreekstreme 

ungdomsmiljøer ut. Denne typen arbeid er noe annet enn det politiske arbeidet den 

antirasistiske bevegelsen jobbet med. De militante antifascistiske kildene utmerker seg 

imidlertid ved å være spesielt fiendtlige til denne typen tilnærming fordi de mente at den 

ufarliggjorde og skapte sympati for den nynazistiske bevegelsen. Når voldsforskerne i Blitz’ 

og AFAs øyne presenterte nynazister som stakkarslig fremmedgjort ungdom, gikk det på 

akkord med deres syn på hvite rasister som en privilegert gruppe hvis hatefulle politikk var 

undertrykkende ovenfor faktisk utsatte grupper som blant andre etniske og seksuelle 

minoriteter. I tillegg mente militante antifascister at informantenes svar som gikk ut på at de 

var voldelige av frykt for antifascister, eller at de heilet for «føle felleskap»397 ikke uten 

videre kunne tas for god fisk, men var forutsigbare svar ment å skape sympati.398  

Å kategorisk avfeie innsikter fra voldsforskernes arbeid på denne måten fremstår mer 

som et resultat av ideologisk preferanse enn rasjonell vurdering. Det er legitime vurderinger 

som kan gjøres om denne type sosiale, «psykologiserende forklaringers» anvendelighet for 

arbeidet antirasistiske aktivister gjorde, men helhetsinntrykket er at voldsforskerne hadde en 

god forståelse for faren de nynazistiske gjengene kunne utgjøre overfor deres fiender. De 

bagatelliserte ikke deres voldspotensiale. Mer legitime innvendinger kommer til syne når 

nettopp anvendeligheten av de forskjellige tilnærmingene diskuteres. Når «Runi» for 

eksempel trekker et skille mellom den individuelle nynazistens reaksjon på å bli utsatt for 

vold, og den større nazibevegelsens reaksjon på å nektes mulighetene for tilstedeværelse på 

gaten, illustrerer dette en forskjell i premiss som er viktig for å forstå militant antifascistisk 

ideologi.399 Blitz, AFA og andre hadde ikke fokus på inntrykket de skapte hos individuelle 

nynazister, men var opptatt av nynazismens organiseringsevne som politisk bevegelse. Det er 

dette som ligger bak anklagene om at voldsforskernes tilnærming er «depolitiserende», slik 

«Lux» formulerer det.400  

                                                 
396 "- Pasifistenes mediajippo," Antifascistisk Aksjon nr. 7 1996. 
397 Fangen, Skinheads i rødt, hvitt og blått: en sosiologisk studie fra "innsiden", 4/95, 55. 
398 "Forskere og nazister," Antifascistisk Aksjon nr. 6 1995. 
399 "Runi", "Intervju med "Runi"." Sitert over. 
400 "Lux", "Intervju med "Lux"." Sitert over. 
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6.3.2 Gjensidig avhengighet? 

Militante antifascister opplevde beskrivelsen av nynazister og antifascister som gjensidig 

avhengige «motpoler» som en grov fornærmelse. Tesen om gruppene som gjensidig 

selvforsterkende var sentral i flere av voldsforskernes bøker og uttalelser til pressen.  

De militante antifascistene så på nynazismen som en iboende voldelig, totalitær og 

konspiratorisk ideologi. Denne ideologien trengte ikke annet enn hengivne sosialdemokrater 

for å danne et «kommunistisk» ytre fiendebilde, eller et snev av mangfold og seksuell frihet 

for å danne et rasebestemt eller «unaturlig» eller «dekadent» ytre fiendebilde. I fraværet av 

militant antifascistisk motstand kunne man derfor forvente at nynazistisk aktivitet og vold ble 

rettet mot mer moderate fiender. Nynazister var dermed ikke avhengige av militante 

antifascister for å eksistere. På samme måte hadde Blitz-miljøet sin rot i kamp for muligheter 

for ungdom, og RAU ble startet av ungdom som i utgangspunktet var opptatt av blant annet 

miljøvern.401 De venstreradikale ungdomsmiljøene ble kanskje aktivisert av at det dukket opp 

nazistiske gjenger som var en trussel mot dem, men var ikke avhengige av nynazistiske 

gjenger for å definere seg selv, fordi de representerte en ny, motkulturell og 

utenomparlamentarisk tilnærming til antikapitalistisk aktivisme helt på egen hånd. Miljøet 

rundt ungdomshuset UFFA og Svartlamon i Trondheim er et tilsvarende miljø som har 

vedvart til i dag uten at de hadde en betydelig nynazistisk trussel å definere seg ut ifra.402 

Dermed er det ikke sagt at det ikke eksisterte en dynamikk mellom motpartene. Der 

voldsforskerne etter min mening går for langt, er når de hevder at dynamikken i seg selv er en 

forklaring. Men vold mellom partene vil nok helt sikkert kunne påvises å ha ført til mer vold 

og et sterkere fokus på de mer militante motstanderne, enn andre fiender eller kampsaker. Når 

Blitz-miljøet ble en hovedfiende for nazistene, var det helt sikkert grunnet militant 

antifascistisk motstand. Det er imidlertid et stykke derfra til at militant motstand var det som 

ga nynazisme sin «eksistensberettigelse», eller at miljøene «ikke kunne eksistere uten 

hverandre». Antifascister var avhengige av at det fantes nazister for drive med antifascisme, 

men ikke for å eksistere som motkultur. Nynazister trengte derimot bare mangfold for å ha en 

fiende. 

  

                                                 
401 Såkalte antirasister, 23. 
402 Haugdal, UFFA: 1981-2006, 94. 
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6.3.3 Vold og oppslutning 

Militante antifascister avfeide kritikk utenfra som gikk på at antifascistisk voldsbruk styrket 

nynazistene. Forskjellige variasjoner av denne kritikken kom fra både andre antirasister og 

voldsforskerne. Det gir interessante innsikter å se på de variasjonene, da det tvang Blitz-

miljøet til å forsvare voldsbruk på forskjellig grunnlag. Noe kritikk gikk på at nynazister følte 

et sterkere bånd, opplevde et sterkere behov for beskyttelse og ble mer voldelige som følge av 

antifascistisk voldsbruk. Dette argumentet var dermed at nazister ble sterkere av vold.  

Andre argumenterte imidlertid for at antifascistisk voldsbruk hadde en negativ 

påvirkning på oppslutningen rundt viktig aktivitet som å mobilisere til brede antirasistiske 

demonstrasjoner, da folk flest ikke ville assosiere seg med voldsbruk eller risikere å måtte 

forholde seg til at slåsskamper brøt ut når de var på demonstrasjon. Dette argumentet gikk 

mer på at den antirasistiske bevegelsen ble svakere av vold.  

Dette er et viktig skille, og militante antifascister forholdt seg til kritikken på 

forskjellige måter. Når det gjaldt innvendingene som gikk på at nazister ble sterkere, tok 

motargumentene utgangspunkt i distinksjonen mellom individ og bevegelse som beskrevet 

tidligere. Hva nazistene «følte» av sinne eller samling var mindre viktig enn spørsmål som: 

«Blir den nynazistiske bevegelsen svekket eller styrket av ikke å kunne dra på bar?», «Blir de 

svekket eller styrket av ikke å ha et fast tilholdssted?» «Blir den nynazistiske bevegelsen 

svekket eller styrket av å ikke å kunne marsjere?», «Blir den nynazistiske bevegelsen svekket 

eller styrket av at de blir nødt til å avlyse konserter?» og lignende. Svaret på alle spørsmålene 

var at de ble svekket. Særlig når det gjaldt nynazister på pub og andre mer eller mindre 

spontane manifestasjoner av nynazister på gaten, var det også en opplevelse av at vold var det 

eneste man hadde av tilgjengelig av taktiske verktøy. Militante antifascister mente nynazistisk 

terror isolerte nazistene og var den «sikre vei mot undergangen».403 I vurderingen av 

samsvaret mellom vold og styrke er Bjørgo og Carlssons ord verdt å gjenta:  

Det er ikke innlysende om totaleffekten [av vold] er positiv eller negativ. Det avhenger 

av om en legger størst vekt på at antallet deltakere i miljøet begrenses til noen få 

«fanatikere» eller som en legger mer vekt på at miljøet som helhet blir mer 

voldsorientert og det lett oppstår en voldsspiral i forholdet til rasistene.404 

De militante antifascistene hadde et avklart forhold til dette spørsmålet. Deres prioritet var å 

isolere nazimiljøet ned til de få «fanatikerne». For dem var det innlysende at prioriteten var å 

hindre nynazistisk vekst og legitimering av rasisme og fascisme i opinionen. Ut fra dette 

                                                 
403 "Veien mot undergangen," Antifascistisk Aksjon nr. 10 1996. 
404 Bjørgo og  Carlsson, Vold, rasisme og ungdomsgjenger: forebygging og bekjempelse, 237. 
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perspektivet ble ikke nynazistisk terror nødvendigvis ønsket velkommen, men ble sett på som 

et tegn på desperasjon og svakhet. Som nevnt tidligere mente også militante antifascister at 

nynazismen var iboende voldelig, og dermed at «voldsspiralen» kom til å være uunngåelig i 

kraft av venstreorientertes og minoriteters eksistens. Det var dermed ikke en realistisk eller 

ønskelig målsetning at nynazismen skulle være «mindre voldsorientert». Fascismen måtte 

bare stoppes.  

Den brede antirasistiske bevegelsen besto av grupper som ikke hadde samme 

strategiske frihet som antifascister. Deres arbeid krevde bredde, oppslutning og kanskje til og 

med statsstøtte. Ikke minst hadde mer moderate antirasister også andre verdier enn militante 

antifascister. Kritikk fra de mer moderate antirasistene gikk som nevnt ut på at voldsbruk 

hadde en negativ effekt på annet, viktigere antirasistisk arbeid. Militante antifascisters 

motargumenter gikk ut på å forsvare fysisk konfrontasjon og begrenset voldsbruk som en 

liten, men viktig del av den strategiske verktøykassen mot fascisme. Voldsbruk var nødvendig 

for hindre nynazistisk tilstedeværelse på gata, og dermed minske trusselen mot alle som falt 

inn under nynazistenes fiendebilde. Fysiske konfrontasjoner var også ifølge dem et av få 

tilgjengelige virkemidler ovenfor uforutsette manifestasjoner av nynazister. Ellers ble det 

hevdet at mer moderate antirasister ikke kunne forvente å diktere andres taktiske valg, og at 

strategiske uenigheter ikke var gyldig grunn til å ikke delta i de aksjonene man kunne enes 

om.  

Argumentasjonen for at voldshandlinger ikke styrket nynazismen er mer 

overbevisende enn argumentasjonen for at voldshandlinger ikke svekket den brede 

antirasistiske bevegelsen. Den argumentasjonen var nemlig stort sett normativ, moralistisk og 

forholder seg i liten grad til de vanskelighetene som de moderate antirasistene beskriver. Det 

er imidlertid påfallende at de militante antifascistenes synspunkt i stor grad vant frem og at 

man klarte å inngå kompromiss. Tilløp til slåsskamp og konfrontasjoner under 

demonstrasjonen mot Arne Myrdal ble for eksempel slått ned på av blitzere.405 Samtidig ble 

Blitz på tross av offentlig avstandstagen fra moderate antirasister aldri nektet innpass i 

folkelige massedemonstrasjoner, og man lyktes som Stein Lillevolden sier å ha et «avslappet 

forhold til hverandre», tross strategiske uenigheter.406    

                                                 
405Ellingsen, "Lillevolden reddet rasist." Dagbladet, 10.11.1991. 
406 Berit Morland, "Slåsskamp mot rasismen?," Klassekampen, 30.10.1993 
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6.4 Hvilke svar finnes i kildene som kan forklare den 

militante antifascismen? 
De sosiologiske voldsforskerne argumenterer for en gjensidig avhengighet i dynamikken 

mellom nynazister og antifascister. Ifølge voldsforskerne begynner dette forholdet som et 

resultat av at «rasist» eller «fascist» og «antirasist» er binære motsetninger som ikke åpner for 

dialog eller erkjennelsen av nyanser.407 Dynamikken fortsetter grunnet overlappet i kulturelle 

inntrykk og identitetsmarkører,408  en appetitt for vold og «action» og behov for beskyttelse 

fra motparten som driver partene inn i en selvforsterkende voldspiral.409 Om den militante 

antifascismen bare hadde bestått av grupper som Sharp Skins kunne dette kanskje vært 

overbevisende, da den konflikten i hvert fall til dels kan tolkes som en kamp om identitet fra 

Sharp Skins sin side i Jan Kalleviks bok Xtrm.  

Om de skriftlige kildene som Blitz, AFA og RAU etterlatte seg er noen indikasjon, og 

det mener jeg at de gjør, var den militante antifascismen imidlertid dominert av høyst 

ideologiske aktivister som så på antifascisme som én kampsak blant flere og var aktive på 

flere felt, helt uavhengig av en nynazistisk gruppe å definere seg ut ifra. Det er ikke innenfor 

min ekspertise å tilbakevise den sosiale dynamikken som voldsforskerne presenterer utover å 

påpeke at de ikke har forsket grundig på de noen av de viktigste antifascistiske aktørene. I 

fraværet av den forskningen virker det nærliggende å se på samsvaret mellom de militante 

antifascistenes ideologi og deres erfaringer. Det autonome miljøet oppsto som følge av at 

ungdom følte seg neglisjert og manglet bolig, arbeid og utdanningsplasser. Gjennom militant 

egenaktivitet lyktes de å få innfridd betydelige krav, blant annet et selvstyrt ungdomshus i 

Blitzhuset, som fortsatt vedvarer 36 år senere. Denne kampen ble ført i møte med et brutalt 

politiapparat og en fiendtlig innstilt kommune, og seieren kom på bekostning av betydelige 

mengder vold og bøter fra myndighetenes side. Om dette er opplevelsene som et miljø bygger 

på, er det ikke uventet at de i møte med et miljø med diametralt motsatte verdier, som raskt 

utgjorde en reell trussel mot deres liv og velferd, skulle velge et analytisk rammeverk basert 

på motstand mot staten og tro på egenaktivitet. 

                                                 
407 Bjørgo, Carlsson, og  Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom 

ungdomsmiljøer i en norsk by, 4-2001, 40;Katrine Fangen, "Pride and power: a sociological interpretation of the 

Norwegian radical nationalist underground movement" (Department of Sociology and Human Geography, 

University of Oslo Unipub, 1999), 26-27. 
408 Fangen, Skinheads i rødt, hvitt og blått: en sosiologisk studie fra "innsiden", 4/95, 40. 
409 Bjørgo, Carlsson, og  Haaland, Generalisert hat - polariserte fellesskap: om konflikter mellom 

ungdomsmiljøer i en norsk by, 4-2001, 106,11,26. 



114 

 

Uten sosiologisk arbeid fra innsiden å sammenlikne med, kan det ikke påvises om 

ideologien førte til valg av strategi eller om ideologien heller ble brukt som unnskyldning 

eller legitimering av en strategi som var et resultat av miljøets higen etter spenning og 

slåsskamper. Dette vil nok uansett variere fra aktivist til aktivist. Det er imidlertid et klart 

samsvar mellom det radikale, antikapitalistiske rammeverket de la til grunn for motstand mot 

nynazismen, og den typen verdensforståelse man skulle tro ungdom som hadde vunnet et 

ungdomshus ved opprør og kollektiv handling skulle ervervet i løpet av 80-tallet. 

Dette underbygges videre av miljøenes klare grenseoppganger for hva de var villige til 

å begå av voldshandlinger. Mens terror i form av brannbomber og annet var i nynazistenes 

repertoar mot militante antifascister allerede fra 1989 og må kunne regnes som del av den 

taktiske verktøykassen til moderne høyreekstreme helt fra 1977, var terrorhandlinger og 

politiske attentat aldri en del av antifascistisk praksis. Helt fra begynnelsen av perioden 

omtales massemobilisering som det beste middelet mot nazisme og rasisme, mens fysisk 

konfrontasjon omtales som en nødvendighet. Om det først og fremst var spenning og vold 

som appellerte, er det ingen grunn til at ikke antifascistene skulle svare med samme mynt. 

Den militante antifascistiske analysen som er presentert i denne oppgaven mener jeg 

derfor egner seg til å danne begynnelsen av en forståelse av årsakene til antifascistisk 

voldsbruk. Det er imidlertid mange interessante spørsmål som kunne vært utforsket for å 

danne seg en enda dypere forståelse. Det er tegn på uenigheter og diskusjoner internt i Blitz-

miljøet. Forskning på hvorvidt det er snakk om fløyer basert på villigheten til å begå vold, om 

det var radikaliserende og modererende elementer, og hvordan de ga seg utslag ville være 

spesielt interessant sett i lys av at de skriftlige kildene generelt presenterer en samlet front 

utad. 

Utfallet av konflikten mellom nynazister og antifascister er godt kjent. Alle parter 

ønsker imidlertid å ta sin del av æren for at nynazismen gradvis ble svekket før den fikk seg 

en permanent knekk i 2001 etter drapet på Benjamin Hermansen. Voldsforskere som jobbet 

opp mot myndigheter og politi krediterer økt politiinnsats, mens antifascister selvsagt mener 

at den antirasistiske bevegelsen de var en del av var utslagsgivende. En dypere undersøkelse 

av de forskjellige taktikkenes påvirkningskraft som tar for seg spørsmålet om hvordan 

forskjellige aksjoner styrket eller svekket det nynazistiske miljøet vil ikke bare være 

interessant for forskningens skyld, men vil kunne gi alle som ønsker et samfunn fritt for 

fascisme viktige innsikter til bruk i kampen fremover. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Transkript – Intervju med «Lux» 23.10.2015 

 
Intervjuer: Hva gjorde at du bestemte deg for å bli aktiv i antirasistisk og antifascistisk arbeide? 

 

Lux: Det er egentlig ganske greit å svare på, fordi tidlig på 90-tallet eller nærmere bestemt i 92, så var 

det økende rasistisk motivert vold på forskjellige steder på østlandet. Og fra 93 så var det, dukka det 

opp, mere sånn organiserte, altså nynazistgrupper, også på forskjellige steder i østlandet. Poenget er at 

jeg bodde ikke i Oslo, jeg vokste opp i en annen småby på østlandet, og vi fikk som mange andre 

oppleve at det var naziskinheads som begynte å være synlige i bybildet, og det ... eh … Så vi hadde på 

en måte ikke noe valg fordi at konsekvensen av det var at de gikk til angrep på, i første omgang var det 

asylmottak og sånn, men etterhvert var det sånn at barn av flyktninger fra Latin-Amerika og Kosovo, 

som var våre venner ble liksom angrepet, da, i rent rasistisk motivert vold. 

 

Og jeg var i et ganske internasjonalt ungdomsmiljø, vi var ungdom, vi hadde ikke noen spesielle steder 

å være, vi var mye på gata, sånn som voksne ikke er, og det var på gata dette skjedde. Vi på en måte 

måtte forholde oss til det enten vi ville det eller ikke. Og egentlig så var vi flere i en gjeng som var 

mer opptatt av miljøvern, som var veldig stort på den tida. For det var en stor bølge der veldig, veldig 

mange ungdommer var veldig opptatt av miljøvern fra sånn slutten av åttitallet. Natur og Ungdom 

hadde en sånn medlemstopp i 1989. Og etter det så var det mye det var man opptatt av mange steder. 

 

Og det var veldig mange av de miljøene som egentlig kom fra Natur og Ungdom som etterhvert ble 

antirasistiske organisasjoner og miljøer utover på 90-tallet, og jeg var en del av det. Så det var derfor 

jeg havna i antirasistisk arbeid. Det var ikke et valg av forskjellige saker man kunne plukke på hylla. 

Men det var en realitet på bakken som gjorde det tvingende nødvendig for oss å gjøre noe. 

 

Intervjuer: Du nevnte dette med rasistisk motiverte angrep. På venner av deg med innvandrerbakgrunn 

og på asylmottak, og så videre. Hvordan opplevde du politiets vilje og evne til å ta seg av det 

problemet? 

 

Lux: Problemet på den tida var at det var noe som de ikke ... det brydde de seg ikke mye om, altså. Og 

problemet var jo at dette var jo et mønster, det var ikke tilfeldig. Vold og slåssing er det alle steder 

innimellom. Men rasistisk motivert vold hadde ikke de briller på seg til å se at det var. Og 

systematikken i det og at det var ikke bare frustrert ungdom, det var voksne mennesker som drev med 

bevisst og strategisk organisering av høyreekstreme krefter i Norge. De skulle bygge en bevegelse, de 

jobbet for det og de rekrutterte unge. Og de prøvde på en måte, altså de bygget seg opp som bevegelse 

ved å gjøre det utrygt rundt seg. Og det var, det er jo, det jeg kommer med nå er jo en slags politisk 

forståelse av dette som et politisk fenomen, og sånne briller hadde ikke politiet. Så for dem opplevde, 

eller deres måte å forholde seg til dette på, var jo dette som et slags ordensproblem, og i den 

sammenheng så ble jo veldig mange steder de antirasistiske kreftene og ungdomsmiljøene oppfattet 

som et like stort problem. Fordi det ble uorden, eller det ble liksom konflikt, da. 

 

Og også det at, altså det å gå til politiet. At politiet kunne beskytte folk fra dette, liksom, det var ikke 

mulig. Og det ble heller ikke tatt ... de som gikk til politiet opplevde ikke at det ble tatt noe alvorlig i 

det hele tatt. 

 

Intervjuer: Har det noen sammenheng med taktikken som kom kanskje litt senere, med å fysisk 

konfrontere nazister på gateplan? Det å faktisk ta til gatene for å forhindre vold fra nynazister på 

gateplan, var den måten å løse problemet at ... å faktisk stoppe noe fremfor å sørge for at det ikke skjer 

igjen? Det er jo på en måte politiets oppgave. 
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Lux: Det er et veldig stort spørsmål. Men for å begynne med det konkrete, da, så var det ikke sånn at 

vi tok til gatene. Vi var på gata allerede. Og det var jo på gata, liksom i det offentlige rom, at denne 

bevegelsen kom til syne og ble et problem. Også må du huske på at dette var før internett og 

mobiltelefoner til og med, som jo ... altså dette var jo liksom i en tid ... Det var på gata de var, og det 

var på gata vi var, og det hadde å gjøre med at vi var unge folk og sånt. 

 

Også hvis du skal ha politiet uansett, da. Dette er en helt annen diskusjon, men hvis du skal ha politiet 

til å stoppe all kriminalitet og alle handlinger som vi tenker oss at er onde eller dumme, så må vi ha 

politi overalt, så sånn kan det ikke være. Så på en måte hvordan det er å være på gata, hvordan vi er 

med hverandre som fremmede i en by, for eksempel, handler mye om hva er det befolkningen liksom 

aksepterer, og hva er det … ehm... Hvis det er et .... Det er jo mange steder det ikke er så lett å rane 

noen, for det er mye folk som passer på hverandre, for eksempel, ikke sant. Mens i en by med mye ran 

og sånn så er jo kanskje det et samfunn eller en by hvor det sosiale miljøet er i oppløsning og folk ikke 

bryr seg sånn. Så politiet har en rolle, men bare en liten rolle. Og i et sosialt miljø i en liten by eller en 

større by hvor det er høyreekstreme krefter som finner sammen så vil jo det bli et problem for en 

ganske stor del av befolkningen i det område, i den byen. Og det ble et problem for de som var en del 

deres fiendebilde. Og det var ganske vidt. Så på en måte alle som skilte seg ut gjennom hudfarge eller 

klestype eller legning var jo i deres fiendebilde og i med at det... Det er en litt sånn ustrukturert måte å 

svare på, men ikke sant ... Når de var på gata så rammet det ganske mange forskjellige, men ikke 

nødvendigvis politiet selv, eller liksom det gode borgerskapet som satt hjemme, eller voksne hvite 

mennesker med jobb og familie i huset sitt. Så det er ene ikke sant, at sånn her jo liksom... Det med “å 

ta til gata” føler jeg ikke at er det riktige uttrykket. Vi var på gata, og der oppsto problemet. Og 

hvorfor oppsto problemet? Jo, det er fordi denne bevegelsen hadde også som helt uttalt strategi å vinne 

plass på gata. 

 

Høyreekstremisme og nynazisme er jo liksom ... er en voldelig ideologi i den forstand at her mener 

man jo at samfunnet ... at det er del folk i samfunnet som ikke skal kunne være i samfunnet, og 

konsekvensen av det er jo ... ikke sant, I ytterste konsekvens er det vi så under andre verdenskrig, som 

er rein utrenskning. Veldig effektivt da. Men det var jo mye av det samme de holdt på med ikke sant, 

de ønska seg et samfunn uten en hel  mennesker som de ikke likte, og strategien deres for å vokse som 

bevegelse var å få fotfeste på gata, da. Sånn at for eksempel så var det sånn at i Oslo i sånn ‘92-’93 så 

hadde nazistene, eh ... det var naziskinheads som skulle drikke øl på en pub fast en gang i måneden. 

Det betydde at de dro ned i store gjenger ned til Torggata og gikk opp og ned og banka opp vilkårlige, 

altså ikke helt vilkårlige, men mennesker som ikke passa inn i deres verdensbilde. Det var livsfarlig, 

og det skjedde hver gang, sånn at når de var ute, så var det farlig for mennesker som falt innenfor 

deres fiendebilde. Og hvis de ... når de holdt på med det, så var det jo mange det var utrygt for, og de 

kunne liksom befeste seg, og de ble på en måte trygge, da, gjennom en slags terrorregime. 

 

Og det ligner veldig veldig mye på sånn historisk, det er liksom ikke så mye annet å vente, da, fra en 

sånn type bevegelse. Sånn at når vi bestemte oss for å stanse det, så var det både fordi det var utrygt 

for alle, men det var også fordi det var ingen andre som stansa det, og det ble utrygt for oss selv, 

selvfølgelig, for vi som tilhørte venstresida tilhørte også deres fiendebilde. Men det var også viktig at 

de ikke fikk etablere et sånt type terrorregime som gjorde dem trygge, sånn at de kunne være i sosiale 

områder å vokse seg store og sterke. Fordi det gjorde de også i ... det var jo mindre byer også, og 

områder av Oslo hvor de fikk dominere veldig, og der vokste de, og der rekrutterte de, der var de som 

på en måte fikk bestemme hvem som fikk gå trygt på gata. Og det er jo farlig, for det er jo sånn en 

bevegelse begynner, og sånn en bevegelse vokser. Så det var jo både for å stanse ting der og da, men 

også for å stanse at bevegelsen vokste seg stor, og som ville vokse seg stor gjennom vold og terror på 

gata som var deres aller viktigste uttrykksform eller strategi, kan du si. 

 

Intervjuer: Det bringer meg til et annet tema, og det gjelder forskjeller i strategi og hvordan dere 

responderte den gangen. Jeg har lest om for eksempel paneldebattmøter eller andre politiske møter 

hvor for eksempel et parti som ikke finnes nå, men som het Nasjonaldemokratene var invitert, også 

bestemte antifascistene seg for at det syntes man ikke noe om, også prøvde man å blokkere eller 
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støydemonstrere eller forskjellige ting man gjorde mot den type møter, med den typen deltakere. 

Fantes det noen kritierer for hvordan man responderte på forskjellige grupper, for eksempel med bråk 

og støy versus med vold? 

 

Lux: Masse man kan si om det der, for det er en interessant diskusjon, særlig nå når det er når det er 

veldig fokus på både sånn ytringsfrihet og sånn ekstremisme- og radikaliseringsdiskurs, som man er 

liksom ... som er helt ... 

 

Men altså, det var jo også forskjellige grupper. Du kan si ... du kan si at både rasistiske organisasjoner 

og nazistiske grupper og voldsnazistene, liksom, den ideologien som de sto for er jo en ... de hadde en 

voldelig ideologi og retorikk, altså konsekvensen av det er jo liksom ... det de ønsker seg er et samfunn 

som er renska for folk med annen hudfarge og annen legning enn deres egen, og ... ikke sant. Det hatet 

som de spredte og oppmuntra til var jo mye av det samme, men det kom til uttrykk på forskjellige 

måter. Og Arne Myrdal fikk jo liksom ... det  var ti tusen mennesker som sto og snudde ryggen til 

Arne Myrdal i november ‘92, kanskje? ‘91? Og det var kjempeviktig fordi at han ... og da kom jo 

liksom Oslos befolkning og sa dette vil vi ikke høre på. Vi vil gjøre deg irrelevant, men det var jo også 

en måte å konfrontere ham på. Det var jo militant på den måten. Det var ikke sånn at de stilte seg et 

annet sted. De kom dit hvor han var og stilte seg opp og protesterte. Men det var jo overveldende. Selv 

om han ikke var ... han tilhørte åttitallet, på en måte, han var ikke noen naziskinhead, men han hadde 

folk rundt seg med batonger, og de hoppa rundt, og ... det var jo mye vold rundt de som ikke var 

voldelige selv, eller som ikke var naziskinheads, da. Man hadde mange sånne edderkopper som 

organiserte og agiterte og hadde folkemøter og sånt, også hadde de miljøer rundt seg, liksom. Men 

forskjellen, da, og det er mulig jeg tar feil i det her, men sånn som jeg husker det, men forskjellen var 

da man fikk disse naziskinheadsa, når det tok den formen, når Boot Boys kom og de begynte marsjere 

rundt i gatene i forskjellige byer rundt på Østlandet i Norge fordi at da antok de en annen form hvor de 

på en måte erobret gatene gjennom sånne militariserte ... veldig latterlige, riktignok, og de klarte ikke 

å gå fire og fire i rekkene selv om det ble ropt “gå fire og fire i rekkene, gutter” og de var veldig sånn 

… hvor de skulle markere “nå kommer fascistene,” liksom, hvor de skulle erobre byene, da. Og rundt 

det var det kjempefarlig også. Og da måtte man jo ta dem bort fra gata. Men budskapet var veldig mye 

det samme. Og så har andre, du hadde Hvit Valgallianse, for eksempel, som stilte til valg, og da ble 

det laget en ganske bred allianse av forskjellige organisasjoner og partier i Oslo om at de ikke skulle få 

noen plattform. Valget i ‘97, hvis ikke jeg husker feil. 

 

Intervjuer: Hva mener man da, med at de ikke skulle få noen plattform? 

 

Lux: At man ikke skulle la dem snakke på torgmøter, at man skulle jage dem fra å dele ut løpesedler, 

altså det betyr ikke at man skulle banke dem opp, men man skulle liksom holde dem unna det 

offentlige rommet, da. Argumentasjonen var jo at man ikke ville legitimere dem som en politisk aktør 

det var verdt å diskutere med. At det var ikke sånn at de hadde noen argumenter, og så hadde vi noen 

argumenter, og så kunne vi diskutere det og så kanskje komme til en enighet. Vi ville aldri komme til 

noen enighet med dem. Det de sto for kunne vi aldri gå med på. De måtte stanses. Vi hadde ingen 

kompromisser å inngå med rasistene. Det de spredte var hat og rasisme, som vi jo visste at mange 

steder også ledet til vold. Og vold mot helt vanlige folk som aldri gjorde dem noe, men som bare 

utelukkende skyldtes deres hudfarge og liksom foreldrenes opprinnelsesland og sånt.  Sånn at 

argumentet var at ... også var det også et argument at man ville ikke at de skulle kunne spre 

propagandaen sin og vokse, man skulle begrense skaden, man skulle begrense 

rekrutteringsmulighetene sånn at ikke de kunne vokse som bevegelse. Sånn at kriteriet for at liksom 

hvem er det man går og banker, eller hvem er det man sloss med? Det er klart vi sloss med nazistene 

som marsjerte opp og ned Torggata. Da mobiliserte vi, for vi måtte få dem bort derfra. Det var rein 

sånn ... kjeppjaging fra byen. Og det var sånn at frem til vi klarte å jage dem så lå det folk og blødde i 

sporene etter dem. Så det var liksom noe vi veldig sånn konkret, en veldig konkret ting vi gjorde, men 

når vi ikke ga ... Men samtidig, det aller viktigste vi gjorde var å vaksinere befolkningen rundt, sånn at 

de ikke skulle vokse. Helt vanlig antirasistisk arbeid som handler om å organisere seg, stå sammen om 

å verne om antirasisme og antirasistiske holdninger, bli sterke nok til si fra når man møter på rasisme 
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og stå imot i alle dens former. For den hadde mange forskjellige uttrykk, og den dukket mange 

forskjellige steder. Vi tok ikke på oss rollen som noe politi som skulle stoppe raneren eller nazismen. 

Det viktigste var jo at det ble vanskelig alle steder for nazister å komme, og da måtte vi drive med 

antirasistisk tradisjonell politisk mobilisering. Det var en veldig viktig del av det. 

 

Intervjuer: Det har jo også med noe jeg har lest i Smørsyra å gjøre, og det var en slags kritikk av at det 

var noen litt mer moderate antirasister, kan man si, som mente at det var et slags skille i forskjellig 

strategier, hvor noen var legitime og andre ikke. Forstår jeg deg riktig i at du sier at det var en kamp 

som måtte føres på mange fronter og derfor med mange midler? 

 

Lux: Ja, dette her liksom den militante antifascistiske strategien, som var at man skulle kunne ha flere 

tanker i hodet samtidig, eller ri flere hester, eller hva jeg skal si. De ville jo ha vokst hvis ikke man 

jobbet antirasistisk, man må jo mobilisere befolkningen, det er jo en kamp om hva slags samfunn man 

skal ha. Og i et samfunn der rasismen brer om seg eller rasismen blir legitim, så er jo det det aller 

største problemet, liksom. Et mye større problem enn liksom... Ja. 

 

Hvis jeg kan si det på en annen måte: Tanken var å mobilisere befolkningen mot rasisme med helt 

tradisjonelle midler, samtidig som man også sørget for at nazistene ikke fikk fotfeste på gata og gjorde 

seg farlige der. Det er jo liksom de to tingene. Samtidig var det jo masse diskusjon, selvfølgelig, om 

vold og om når man er konfronterende og ikke, da. Og det med å være konfronterende betyr ikke 

nødvendigvis at det har så mye med vold å gjøre, men ... for eksempel i … hvis ikke jeg husker feil, så 

var det sånn i Frankrike at der hadde SOS Rasisme en sånn ikke-konfronterende strategi, hvor det var 

sånn at hvis rasistene markerte seg et sted, så ville antirasistene markere seg et annet sted i byen for å 

liksom ikke gi dem oppmerksomhet, de ville liksom ikke konfrontere. Sånn at da fikk jo de rasistene 

liksom holdt på så mye de bare ville, men det ble jo ikke konfrontasjon, og det ble ingen konflikt og 

risiko for også fysisk konfrontasjon, da. Men da ble jo heller ikke trollet avkledd, fordi en viktig ting 

med å gå til konfrontasjon som kan bety, vi tar demonstrasjonen dit de er, vi mobiliserer folket og drar 

dit de er og protesterer der, en del av det er jo ... den viktigste delen er jo at man viser at vi finner oss 

ikke i det, vi er sterke, vi er mange, vi kan knuse naziherket, vi står opp for det, vi mobiliserer mot det 

og her vi. Så konsekvensen av det er at det kunne bli konfrontasjoner, da. Men man trenger jo ikke det. 

Man trenger jo ikke 8000 mennesker for å banke en gjeng med nazier, og det er kanskje ikke rette 

stedet å gjøre det heller. Men hvis 20 eller 50 nazister markerer i Torggata, så har man ikke tid til å 

mobilisere 8000 mennesker, så da må man bare stoppe dem med de midler man har. 

 

Intervjuer: Er det du sa nå den typen problematikk som gjorde at det ble gnisninger i AMOR og at 

man av og til valgte å gjøre aksjoner separat? 

 

Lux: Det er for tidlig for meg. AMOR var liksom åttitallet. Det er jo en diskusjon som er tradisjonell i 

aktivistmiljøet som har gått langt tilbake. Vi hadde jo diskusjoner om strategier der hvor vi var veldig 

uenige. Som handlet om hva er det man kan tillate seg å gjøre når man har liksom mobilisert folk med 

barnevogn i demonstrasjoner? Kan man bruke demonstrasjonen, som jo er et sånt symboluttrykk, som 

er en symbolsk handling, kan man bruke den som utgangspunkt til å også konfrontere nazistene fysisk, 

kan man liksom ... Er det riktig? Det var det veldig mye diskusjoner om. Men jeg tror nok at mye av 

det som vi, som AFA gjorde i nattens mulm og mørke var jo ... ikke de motstandere av. For de visste 

jo at det trengtes. Vi var jo for eksempel livvakter til oppstartsmøtet til SOS Rasisme og sånn. De var 

jo ute i avisen og tok avstand fra oss masse, men de trengte at vi var der når de ble angrepet av nazister 

selv, ikke sant. Sånn at det var litt sånn, hva er det vi skal kunne stå for og hva er det som er realiteten 

på bakken. Og hva skal vi si når vi mobiliserer, vi vil jo ikke havne oppi hva som helst. Men jeg tror 

kanskje en mer interessant del av diskusjonen, som jeg syntes i Norge var veldig viktig … Nå husker 

jeg ikke akkurat hvilket årstall, men var i ‘97, ‘98 eller noe sånt. ‘98 kanskje, hvor det var, skulle være 

en nazikonsert, for det var sånn type ting de gjorde etterhvert, da, de slutta å dra på disse marsjene 

sine, de arrangerte konserter isteden, som en måte å rekruttere og samle seg og føle styrke og sånn. Da 

visste man aldri hvor det var, så mye av jobben handlet om å finne ut av hvor det var, og mye sånn 

type etterretningsarbeid. Da arrangerte en «Stopp nazikonserten»-demonstrasjon på Jernbanetorget, og 
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der kom flere tusen mennesker og LO var med, ikke sant. Og det er jo en sånn ... LO var med på det. 

Mange var med på det. Det var ikke bare Blitz og AFA som dreiv med militant antifascisme, hvis man 

forstår det som en sånn: Vi står opp for det, vi sier ifra, vi konfronterer det. Da visste vi ikke hvor det 

var, men hvis vi hadde visst, så hadde vi kanskje plassert ... Man retter seg mot det. 

 

Intervjuer: Det er mange som fremstiller antifascister og nynazister som to ytterpunkter som krangler 

utenfor samfunnet. Hvordan forholder du deg til den typen kritikk? 

 

Lux: Nei, altså, i Norge og den diskusjonen, så var det først og fremst Tore Bjørgo, en voldsforsker 

ved Nupi, og etterhvert også sosiologen Katrine Fangen som skrev doktorgrad der hun fulgte nazi-... 

Jeg husker ikke hvem av dem, en periode. Som ble veldig viktige stemmer i den offentlige debatten 

om rasismeproblemet og den antirasistiske bevegelsen og den antifascistiske bevegelsen på 90-tallet, 

og de fremmet og argumenterte for en sånn forståelse, og fikk også gjennomslag for den mange steder. 

Men det kom veldig konkret fra dem altså, de ble veldig viktige premissleverandører, og det de på en 

måte klarte var å lage en sånn «diskursiv symmetri», som om det var to sider av samme sak. At det var 

et voldsproblem og et gjengproblem. Og at antifascistene og antirasistene var like ille som nazistene. 

Det er jo depolitisering av den antirasistiske kampen og det som foregikk. Vi argumenterte mot det 

fordi det var livsfarlig. At den analysen i seg sjøl var livsfarlig fordi den fratok folk ansvaret for og 

muligheten til å slåss mot en voksende nazibevegelse. Og vi var selvfølgelig ikke enig. Og det lener 

seg på en forståelse av dette som en slags gjensidighet, at vi på en måte var avhengig av hverandre for 

å eksistere, fordi vi eksisterte på bakgrunn av vold. At volden var liksom var vårt eksistensgrunnlag, 

og det er jo selvfølgelig ikke riktig i det hele tatt. Det er jo helt ute i det blå. Og det gjorde at en helt 

sånn konkret strategi ... eller en konsekvens av den tankegangen som er ganske nøye i beskrevet i den 

boka Såkalte antirasister. Så kommunen og politiet og avisa bestemte seg for å ikke gi oppmerksomhet 

til ... altså ikke skrive at det var nazister som var involvert og sånn, at man skulle bare omtale ting som 

voldshandlinger, som gjorde at ingen fikk med seg hva som skjedde, ikke sant. Det var et 

kjempeproblem. De bestemte seg for å dysse det ned og ikke vise at her var det et naziproblem. Men 

det var jo ikke noe mindre vold, og det var ikke noe mindre nazigrupperinger og mindre 

konfrontasjoner og sånn av den grunn, det var bare at folk fikk jo ikke vite om det, og de ble ikke 

ansvarliggjort for det, og de fikk ikke muligheten til å si fra om det, eller... Og så til slutt så gikk de 

bort fra den strategien og heller bestemte seg for at “OK, vi mener at nazisme er et problem,” og det 

var jo det vi sloss for alle steder, det var jo at man skulle ta stilling mot nazismen. Mens hvis du sier at 

at nazister er like ille, så er det jo ingen som trenger å ta stilling til en dritt, ikke sant! Sånn at i den 

antirasistiske kampen så det ble veldig viktig å ikke gå med på dette bildet også, fordi at det vi ville 

var at samfunnet skulle ta stilling mot rasisme, og høyreekstremisme og det gjør man ikke... man ser 

ikke det som skjedde i bildet da. Hvis man følger den analysen der, eller den strategien der. Den er 

kjempefarlig. 

 

Det hadde jo den funksjonen at man forsto dette som noe som var... Eller OK. Hvis jeg kan vente litt 

med funksjonen. 

 

Når vi drev antifascistisk arbeid, så var det også med en forståelse av at dette, nazibevegelsen, ikke 

oppsto i noe vakuum. At de næret seg på historie og på annen type rasisme i samfunnet, da, og måten 

sosiale problemer ble løst på, og derfor så vi også det i en sammenheng, ikke sant, og derfor drev vi 

også andre typer antirasistisk arbeide og sånt, fordi vi så det i en sammenheng. 

 

Mens den der forståelsen om at nazister og antifascister er like ille og to sider av samme sak og sånn, 

den hadde jo til hensikt også, på en måte, altså den fratar jo samfunnet et ansvar også, da. For hva som 

kommer. Fordi man sier at dette her skjer på en måte i et vakuum, det har ingenting, det skjer utenfor 

samfunnet, dette er et ordensproblem. Og da kan man overlate det til politiet. Det er voldsproblem. Så 

vi måtte hele tiden slåss for å få fram det synet, at dette er noe som angår oss alle, dette er noe vi som 

samfunn må vaksinere oss mot, dette er noe vi som samfunn må stå opp mot. De lyktes jo på en måte 

ikke helt å etablere den forståelsen av at vi var det samme, fordi da hadde vi blitt helt marginalisert, da 

hadde jo vi blitt satt ut på sidelinjene. Men vi var jo … samarbeida jo, tett samarbeid med 
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fagbevegelsen, vi var masse ute på skoler, vi jobba sammen med mange med partier og 

ungdomsorganisasjoner og ungdomspartier og sånt. Det var mange som var med i den antirasistiske 

bevegelsen og som ikke var med på den analysen. 

 

Intervjuer: Hva slags gruppeidentitet eller organisasjonsidentitet hadde dere da dere samarbeidet? 

 

Lux: Det var litt diskusjoner, men AFA bygget seg opp og ble et ganske omfattende nettverk, og hadde 

en organisasjonsstruktur med lokallag over hele landet med nasjonale og nordiske møter og samlinger, 

med interne seminarer, med egne nettverk og kontakter alt sånn. Og var liksom og drev med litt sånn 

branding. Så det var organisasjonsbygging, liksom. Blitz var på en måte noe annet. Blitz var Blitz. Så 

om man ser liksom på plakater og sånt fra den tida så står det for eksempel Blitz, AFA, Rød Ungdom, 

SOS Rasisme etc. Så Blitz og AFA var adskilt, men det var folk i AFA som jobba med andre ting på 

Blitz, og det var folk på Blitz som var med på ting som AFA arrangerte, men som først og fremst 

identifiserte seg som Blitz og som var opptatt av at Blitz ikke skulle forsvinne i alle de 

organisasjonene som ble skapt. Så det har vært et problem for Blitz at man har laget så mange 

forskjellige nettverk og grupper. 

 

Intervjuer: Ytringsfrihetsspørsmålet dukker opp mye i litteraturen, for eksempel når det gjelder 

blokkering av politiske møter og paneldebatter hvor for eksempel noen fra Nasjonaldemokratene eller 

Hvit Valgallianse har blitt spurt om å delta. Hvordan forholder du deg til kritikk om at også slike 

aktører må få delta og høres, og at å bruke støy eller fysisk motstand for å forhindre møter fra å finne 

sted er autoritært? 

 

Lux: Diskusjonen er kanskje blitt noe annerledes nå enn den var da, men det kan jo være at jeg ikke 

husker riktig heller. Men jeg mener at vi hadde ... det var en parole, liksom: «Ingen ytringsfrihet til 

nazister». Eller «ingen talerstol til rasister» og ingen «ytringsfrihet til nazister», jeg veit ikke om det 

var så klart skille, jeg men, men... Det handler jo også mye om det å gi, liksom... Å legitimere dem, da, 

som verdige og likeverdige politiske motstandere i en diskurs, liksom. Det var for eksempel sånn at 

lederen for FMK – Folkereisningen mot Krig, han innleda en sånn studiesirkel med en nazist en eller 

gang på slutten av 90-tallet. Helt vanvittig. Seinere så har han innrømma at han allerede da hadde 

begynt å sympatisere med dem og at han da ble en av dem, liksom. Så det var jo en skandale, det var 

mer enn det han fremstilte det som, da. Han fremstilte det som et skolerings- og ytringsfrihetsprosjekt 

hvor samtale skulle bringe fred, på en måte. Hvis vi bare kan snakke sammen … hvis vi bare kan 

snakke sammen, så går det bra, liksom! Problemet her er jo at disse ble jo bare flinkere til å snakke og 

sånn, og budskapet var fortsatt ikke “vi kan bare snakke med innvandrerne,” det var fortsatt at de skal 

jo ut av landet, ikke sant. De ønska ikke fred. De ønska etnisk rensning, liksom. Sånn at noe av det 

handler fortsatt om at man vil vise at dette er ikke likeverdige politiske ... altså dette handler ikke bare 

om at vi står på forskjellig sted og vil velge ulike politiske løsninger for vårt samfunn. Det handler om 

at de ønsker noe vi aldri kan gå med på og som er farlig for folk. Og dette hatet og voldstankegangen 

som vi må stanse. Men det var jo også forskjell, for eksempel på var det jo sånn at man kasta jo egg på 

Carl I. Hagen når han talte frem til langt ut på slutten av 90-tallet. Det er veldig rart å tenke på nå som 

Siv Jensen er finansminister, men det var jo også for å vise at man ikke mente at de var verdig en 

talerstol, det var for å delegitimere og si at det her er bare dritt. Men man ville jo finne på å ... det var 

forskjell, da. 

 

Hvis du skal avkle ulven, så vil jo ikke den ... så må man reise seg opp og peke på hvor den er. Og 

veldig mye av problemet var at nynazister ble omtalt som nasjonalister, det var en diskursiv kamp om 

merkelapper man skulle bruke på dette fenomenet. For oss var viktig å si at dette ikke var 

nasjonalister  fordi vi mente at det var en ufarliggjøring av det de sto for og det de holdt på med. Og 

samme med de rasistiske gruppene som var i slektskap med denne bevegelsen. De sa var jo at de var 

innvandringskritiske. Vi ville sette halen på grisen og si at de var rasister, og vi konfronterte dem i den 

forstand at vi demonstrerte der de snakka og overdøvet dem og sa at dette søpla her vil vi ikke ha, det 

er’ke verdig en diskusjon. Det er ikke sånn at vi kan sette opp en diskusjon der det er et panel og så 

kan vi finne ut om er det bra eller dårlig med innvandring eller ikke, også kommer vi til en slags 
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enighet om at det var litt bra og litt dårlig med disse rasistene. Sånn, det var jo helt uaktuelt. Sånn at 

det jeg tror at den ... ikke sant. At det handler om på hvem sine premisser er det dette budskapet skal 

spres, da. Og der var jo kampen om at de skal bestemme og fritt spre dritten sin, eller skal vi ... 

kontekstualisere den eller ramme den inn med det bråket vi synes den fortjener, på en måte. Det er jo 

kanskje en måte å se det på. 

 

Også synes jeg det er rart, fordi hvis det var opp til dem, så hadde jo ikke vi hatt noen ytringsfrihet. Og 

det var jo sånn at i de småbyene og sosiale miljøene hvor de ble sterke og vokste som bevegelse, så 

mista jo mange andre ytringsfriheten, og det var helt konkret, altså. Folk ble redde for å si noe, og sånn 

var det bare på en skole hvor det ble sånne små nazigjenger, så var det andre som ikke turte å si ifra. 

Sånn at konsekvensen av at de vokste seg store noen steder var at veldig mange folk mista sin 

ytringsfrihet, da. Og det var jo også en del av bildet, selvfølgelig. Eller argumentasjonen, da. 

 

Intervjuer: Hvilken sammenheng ser du, hvis du ser noen, mellom den daværende statens politikk 

overfor innvandrere og asylsøkere, og mer ytterliggående nynazistisk organisering? 

 

Lux: Jeg ser en sammenheng. Jeg mener at det henger sammen. Så kan man jo si at enhver 

statsdannelse forutsetter en form for rasisme i den forstand at man setter en grense for å si “her er vårt 

land, her er våre innbyggere”. Setter man en grense så er noen som ikke skal være medlemmer i det 

landet. Så kan man jo se. Sånn at alle grenser vil jo innebære en eller annen form for siling av 

mennesker, og det har vi har sett i Norge er at den silingen av mennesker som har skjedd er ... vi har 

vel kalt det for statlig rasisme, og det er jo at noen mennesker får komme og gå som de vil i mange 

land, og andre mennesker ikke får komme og gå. Men det handler om hvordan staten eller statens 

representanter og politikere som har makten til å styre over staten som maktredskap, liksom, hvordan 

de omtaler disse menneskene.  Og det er det jeg mener med statlig rasisme, at i Norge så har vi 

dessverre ikke bare omtalt liksom de fremmede og klart å skape en avstand ... men vi har vel ... men 

det er også, ikke sant, man snakker om å jage asylsøkere, eller man ... en del av de tiltakene som har 

vært satt inn for å gjøre grensene til Norge stengt har innebåret en måte å snakke om andre mennesker 

på som dehumaniserer dem, som kriminaliserer dem, som mistenkeliggjør dem, som bidrar til å skape 

et bilde av andre er farlige for majoriteten i Norge, og det de sier er jo ikke bare en beskjed til 

minoritetene, men det er også en beskjed til majoritetene om at de ikke bare skal frykte mennesker, 

flyktninger, for eksempel, som kommer hit, men også at de på en måte ikke fortjener det samme som 

oss, da. Så vi på en måte fortjener bedre. 

Selvfølgelig betyr det noe for et politisk klima hva som er akseptabelt å skrive i avisene eller si til 

hverandre hjemme, hvordan mektige personer omtaler andre mennesker i offentligheten. Sånn at det 

vil jo skape rasisme, og rasisme er jo ... vil jo ikke nødvendigvis skape et nazistisk samfunn, men er en 

viktig komponent, da. En rasistisk befolkning er god jord for en fascistisk bevegelse å blomstre i. 

 

Intervjuer: Når du ser tilbake nå, mener du at aktiviteten som Blitz/AFA og andre antirasister holdt på 

med bidro positivt i kampen mot nynazisme og at det svekket miljøet? 

 

Lux: Ja, den var helt avgjørende, men det er en misforståelse å si at det betyr at det var vi som 

avgjorde det. For den nynazistiske bevegelsen som vokste seg stor i Norge på 90-tallet var i 

sammenheng med hele Europa, og i mange land gikk det ikke så veldig bra. I Norge var det 

forskjellige grunner til at den gikk til grunne, men jeg mener at det var en brei antirasistisk bevegelse 

som også var tolerant internt og besto av veldig mange forskjellige strategier og tankeganger og 

mangfoldig debatt, som var forankra i helt vanlige folk, liksom. Og den var avgjørende.  Også tror jeg 

at Blitz og AFA spilte en viktig rolle der, men var absolutt ikke alt. Men i forhold til at ikke de vokste 

mer, så tror jeg at det var viktig skadereduksjon å konfrontere på gata, og i mange land så ble de aldri 

møtt, og der fikk de på en måte tatt over helt, og det gjorde de ikke i Norge. Det tror jeg Blitz og AFA 

var en viktig grunn til. At de ikke de fikk fotfeste i viktige miljøer og viktige byer som for eksempel 

Oslo. 

 

Vedlegg 1: Transkript – Intervju med «Runi» 16.11.2015 
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Intervjuer: Kunne du først fortalt meg hvilke år du var aktiv med Antifascistisk Aksjon i Oslo? 

  

Runi: Jeg var jo aktiv fra åttitallet ... Fra slutten av åttitallet hvor det begynte å tetne seg ordentlig til, 

med Myrdal og FMI og sånt. Og utover hele 90-tallet og totusentallet. Jeg føler jo på en måte har vært 

aktiv hele veien. Selv om det på en måte ... i dag ... jeg dukker jo opp på en og annen anti-PEGIDA 

demonstrasjon i dag også ... så jeg er jo ikke helt ute. Men det er klart at situasjonen er annerledes i 

dag enn den var. 

  

Intervjuer: Kan du fortelle hvorfor du begynte med antifascistisk aktivitet på slutten av åttitallet og 

hvorfor du fortsatte med det så lenge? 

  

Runi: Ja, det er litt snakk om høna og egget her, da. Jeg var jo i Blitz-miljøet fra femogåtti ... fra fem-, 

seks-, sjuogåtti og utover. Eller ... jeg flytta til byen i femogåtti og var ganske kjapt inne på Blitz etter 

det. Men ... så det er klart at det var jo en del av aktiviteten på Blitz. Og mye diskusjoner rundt det. Så 

det er vanskelig å si at det er en egenoppfunnet interesse av meg sjøl. Det var jo del av et miljø, men vi 

hadde jo mye diskusjoner om det, og der var jo ... hadde liksom en erkjennelse, eller du kom i hvert 

fall til en erkjennelse av at det var en veldig viktig ting å jobbe med, og det mener jeg sjøl også i dag at 

det var. 

  

Intervjuer: Jeg har et praktisk spørsmål. Smørsyra ga ut en del aviser fra ‘90-’94, og da er det ganske 

tett mellom utgavene, men så stopper det helt opp, før det kommer tilbake i 2001. I perioden Smørsyra 

ikke ble utgitt, ble det gitt ut mye mer av bladet Antifascistisk Aksjon. Kan du bekrefte eller avkrefte 

om folk fra Smørsyra begynte å skrive for Antifascistisk Aksjon isteden? 

  

Runi: Det husker jeg egentlig ikke, altså, men det var vel en sånn ... om det var de samme folka, eller 

det ... det greier ikke jeg å huske. Men det er jo et tegn på at man på en måte valgte å prioritere det 

bladet, altså et antifascistisk blad. Men det er klart at AFA var jo ikke ... Blitz var jo ikke AFA og 

AFA var ikke Blitz, selv om man spilte på hverandre. 

  

Intervjuer: Kunne du utdypet det litt? Var det en organisatorisk forskjell på Blitz og AFA, og i hvor 

stor grad var det overlappende? De var jo ikke medlemsorganisasjoner, men var det overlapp, slik at 

folk var aktive begge steder eller med forskjellige ting? 

  

Runi: Det har nok både gått opp og ned oppigjennom tida, men AFA var jo, har jo på en måte vært en 

gruppe, mens Blitz har vært et miljø. Og det er jo ... men samtidig så hadde jo AFA kontorer og sånt 

på Blitz, så ... men det klart, AFA var nok mer en definert gruppe, og der har det jo også vært 

rivninger, ikke sant. Noen i AFA ønsker liksom å ha en større distanse til Blitz, mens andre ønsker at 

det skal være en integrert del av Blitz, mens folk i Blitz mente AFA var veldig ekskluderende, ikke 

sant? Det er jo også klart at det går liksom på linjer, Blitz var mer for ... jeg kaller det åpnere 

mobiliseringer, enn det AFA var. Selv om ... men kjære vene, det var mange overlappinger her, altså. 

  

Intervjuer: Ut fra litteraturen jeg har lest fantes det en slags paraplyorganisasjon som het AMOR, som 

besto av IS, da Internasjonale Sosialister, Rød Ungdom, Blitz og AFA. Kunne du fortalt noe om 

samarbeidet og eventuelle ideologiske forskjeller eller analytiske forskjeller der? 

  

Runi: Skal du ha meg til å huske veldig godt, ‘a! Jeg husker det som at det flere organisasjoner som 

var med AMOR enn bare de fire du nevnte der. Fordi det var jo en sånn paraply som skulle favne om 

antirasister i Oslo, og som sto for de åpne, store demonstrasjonene mot rasisme og nazisme. AMOR 

var jo Aksjon Mot Organisert Rasisme. Så det ... ja, det sier på en måte hva det dreide seg om. Og det 

var jo en paraplyorganisasjon, som sagt, som dreiv med sånn brei mobilisering mot rasisme. Og hadde 

da en del av de større demonstrasjonene, da. Som var ... hvor da Blitz var sentrale. 
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Intervjuer: Flere har fremstilt antifascister på den ene siden og nynazister på den andre, som to 

motpoler som er i en konflikt som stort sett er intern mellom dem eller bare rammer dem selv. Hva 

tenker du om den analysen om antifascisme og nynazisme? 

  

Runi: Det er jo en utrolig lettvint ... Det er jo en sånn ... Det gjør det på en måte, det er en analyse som 

gjør det lett å bare ikke ta stilling, på en måte.... Også er den feil, sant? For å ta Aksjon Mot Organisert 

Rasisme da, som vi var inne på, så var jo det en brei allianse som hadde flere tusen i demonstrasjoner 

og breie markeringer, og som hadde en målsetning om å konfrontere rasistene. Altså ikke ha en 

demonstrasjon på andre siden av byen, men å ha en demonstrasjon der hvor rasistene mobiliserte. Det 

var jo på en måte ofte et svar på mobilisering blant rasistene, ikke bare det, man hadde egne 

demonstrasjoner og sånn, men kall det konfrontasjonsaspektet du snakker om nå, så var det da med 

sånn massemobilisering at man skulle konfrontere rasistene. Men så hadde du jo flere mindre aksjoner, 

men på en måte ... motivet bak, eller ... for oss å mobilisere eller konfrontere rasistene er jo ... 

tankegodset er jo litt sånn fra 30-tallet og Antifascistisk Aksjons arbeid da i Tyskland, men også 

erfaringer man hadde i Norge med at ... altså. Nazister og de rasistene, med nye FMI og det, var jo av 

en kaliber som ikke er sånn innvandringskritikere som har fått sånn ... de var det også, men de hadde 

veldig mange berøringspunkter med nazister, så jeg slår dem litt i hartkorn, jeg. Men det jeg prøvde å 

si…  Det var en erkjennelse av at de hadde en helt klar strategi på det at de skulle på gatenivå. Og det 

mente vi at var livsfarlig. Og jeg mener det like fullt i dag, jeg, altså. Og derfor så mobiliserte vi, vi 

hadde en tanke om at vi skulle møte dem på gata hver eneste gang de mobiliserte. Og så kommer det 

sånne grenseoppganger, ikke sant: Mobiliserer vi når de sitter på pub? Vi hadde masse diskusjoner om 

det her òg ... men vi så jo at det var det de gjorde, så OK, da konfronterte vi dem også på pubene, men 

det var jo ikke noen gjengkrig, det er klart vi hadde mye, mye diskusjoner for å sette opp noen linjer i 

forhold til det. Og vi mobiliserte bredt til det meste av det vi gjorde. Det var et forsøk fra antirasister 

på å hindre eller stoppe mobiliseringa til nazistene. Det var ikke noen gjengkrig. Overhodet. Og vice 

versa, nazistene prøvde å mobilisere i gatene, det gjorde de. 

  

Intervjuer: Noen mener at vold fra nynazistiske grupper er et resultat av de ikke har fått utløp for synet 

sitt i den offentlige debatten. Hva tenker du om ideen om at nazister blir mer voldelige av å bli 

konfrontert? 

  

Runi: Det er jo litt ... Det er igjen en veldig enkel analyse, da, mener jeg. Fordi at ... hvis du tar 

Sverige som eksempel, så mener jeg at det ... en ting er jo det historiske med at Sverige ikke har tatt 

oppgjør med sine nazister siden krigen, og sin rolle i krigen. Det er nå en ting, vi hadde jo en eller 

annen form for landssvikeroppgjør, og vi hadde et oppgjør med nazismen i Norge etter okkupasjonen, 

men det har de jo på en måte ikke hatt i Sverige på den måten. Men det man på en måte har opplevd i 

Sverige, er jo at når de vokste seg mye større enn i Norge så ble de ikke konfrontert. I ettertid så har 

det vært fine demonstrasjoner og aksjoner i Sverige, men ikke i begynnelsen. Jeg tror det er godt 

mulig at det er noen som blir ... det er litt sånn avhengig av hvordan man konfronterer, men 

konfronteringa vi dreiv med ... jeg mener at det hindrer at det gror opp et miljø som blir ekstremt 

voldelig. Og der må man skille litt, tenker jeg på en måte, i en analyse av enkeltpersoner og miljøer og 

grupper, fordi at som gruppe så mener jeg at det er viktig å hindre at de mobiliserer i gatene, og jeg 

mener at det riktig å konfrontere, altså fysisk konfrontere dem, fordi da greier man å holde dem nede 

på et eller annet nivå man kan greie å håndtere. Men så kan du selvfølgelig individualisere det og se på 

hver enkelt nazist, hva skjer med han når han blir banka opp? Altså det kan godt hende han blir sur og 

sint og vil slå tilbake, banke opp tilbake, men man må på en måte kunne skille på et større perspektiv 

og et individ. Og der kan man se at de derre X-it programmene og det med å få nazistene ut av 

miljøene ... jeg er helt ... det er greit det, men de mister jo ... det perspektivet mister helt den politiske 

betydningen, da. Der snakker man om individet. Og Tore Bjørgo snakket jo mange ganger om at vi slo 

dem tilbake til nazistene. Vi banka dem tilbake til nazistene. Det veit jeg ikke ... men som miljø, som 

bevegelse, så mener jeg at man kommer ikke utenom å konfrontere dem. Og du snakka om å ikke 

komme frem i media og alt sånn. Det er jo ... det har aldri vært så mye rasisme i media ... i det utvida 

mediabegrepet da, med kommentarene på avisene og Facebook og hva det er for noe som er i dag. Og 

Breivik kom etter det, altså. Den ekstreme volden. Nå ska’kke jeg nødvendigvis snakke om det i denne 
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sammenhengen her, men det er ... det å mobilisere når nazistene mobiliserer i gatene slik som de 

gjorde den gangen, så er ikke det på grunn av at de ikke fikk lov å skrive i avisen altså, det er fordi de 

mener, akkurat som de nå prøver seg en del steder igjen i miljøene, i supportermiljøene, de veit at der 

er det mulig å liksom mobilisere. 

  

Intervjuer: Jeg har lyst til å snakke litt mer om det. Du snakket om at det var mye diskusjon om hvilke 

grenser man skulle ha for konfrontasjon. Det var noen grupper man bare blokkerte, man hindret at de 

fikk delta i paneldebatt eller hindret at folk fikk komme inn på en paneldebatt, for eksempel, eller så 

ødela man en motdemonstrasjon ved å sabotere lydanlegget eller med en støydemo og så videre. Og så 

var det andre ganger der man tydde til fysisk konfrontasjon eller rett og slett vold. På den tiden, hvilke 

standarder var det man hadde for hvilken taktikk man brukte?  

  

Runi: Altså skal man ikke overvurdere den finpussa taktikken man hadde (latter). Altså, noe er 

tilfeldigheter, men i utgangspunktet så tenker jeg at det blir ... Når nazistene mobiliserte i gatene eller 

på puben eller hva det er for noe, samla seg, så konfronterte vi dem. Da var vi fysiske, altså vi jaga 

dem med vold, for å si det sånn. Mens det nødvendigvis ikke var det samme å bruke den samme 

taktikken i forhold til et møte, for eksempel, fordi at det er, altså det er andre folk, det er ikke de som 

nødvendigvis satt og mobiliserte i gatene, men hadde noen møter ... Slik at man må jo bruke 

forskjellig taktikk. Man må jo ha forskjellige virkemidler i forhold til det, eller så ... Det var de samme 

folka som var med på begge deler, så man må tenke seg sånn “hva er det som er hensiktsmessig”. Det 

er klart, når vi dro ut til Hokksund for å stoppe en sånn nazikonsert der, så gikk vi jo i retning 

konserten, men ble stoppa av politiet. Det var massemobilisering, det var først demonstrasjon her i 

byen med tusenvis av folk, og så var det masse folk som dro ut dit. Det var jo ikke noe ... Vi hadde jo 

ikke forhåpninger om at vi skulle klare å komme fram, vi ble jo stoppa av politiet, det regna vi 

selvfølgelig med at vi ville bli, men bare selve at det var en hel demonstrasjon som var villig til å 

konfrontere nazistene var et poeng i seg sjøl. 

  

I forhold til massemobilisering så hadde vi ... mulig jeg glorifiserer her nå, men jeg mener vi fikk 

igjennom en linje på at demonstrasjoner skulle konfrontere. Det har jo blitt utvanna akkurat det der, 

det har jo blitt glemt litt, det at vi fikk med store deler av venstresida på prinsippet om konfrontere 

med massemobilisering. Men det er klart det gikk et skille. Nå snakker jeg på vegne av meg sjøl og de 

diskusjonene som jeg var del av. Vi hadde helt klart grenser. Det å oppsøke folk hjemme for eksempel, 

det gjorde ikke vi. Det var en linje som ikke vi og de rundt meg gjorde. Jeg tror nesten ikke det var 

noen som gjorde det, egentlig. Jeg kan ikke garantere akkurat det, men stort sett så var det en “no go”-

greie. Men nazistene gjorde det. Og det er jo klare diskusjoner om det. Da begynner det å nærme seg 

litt sånn derre gjengkriggreier, og det gikk diskusjoner på det her. Vi ønsker ikke at det skal være en 

gjengkrig. Slik at vi skal ikke svare på samme måte som nazistene når de oppsøkte folk hjemme. Det 

var et politisk valg. 

  

  

Intervjuer: Du nevnte at dere ble stoppet av politiet. Er det ikke slik at nynazistiske angrep på gateplan 

er noe politiet kunne tatt seg av? 

  

Runi: Nei. Punktum. Altså, en ting er på en måte viljen. Men det kan godt hende viljen kan endre seg, 

det er nå en ting, men en annen ting er at politiet kan ikke og er ikke og har ikke evnen til å på en måte 

stoppe en bevegelse på den måten. Det er litt sånn svulstig, men det er liksom folk som må stoppe en 

sånn bevegelse, eller en sånn mobilisering eller hva du kaller det nazistene hadde. Politiet er 

ordensmakt. De ... Knuser du en rute kan det hende de kommer, men de har ingen interesser, og har 

ikke noen evner til å stoppe en mobilisering på gata. De har heller ikke ... jeg sier gata først og fremst 

fordi du var ute etter den militante aktiviteten mot nazistene, men det la oss ta en konsert. Altså, skal 

politiet stoppe dem på grunn av skjenkebevilgningen, liksom? Det er jo ikke der vi er, vi er sånn “det å 

mobilisere”. Mobilisere folk. Det er det som kan stoppe. Politiet kan finne ... Politiet har ikke evnen og 

heller ikke viljen. Det ser du også: Politiet går bare inn ... vil bare agere hvis man bryter loven, mens 

vi vil jo agere for å unngå at de mobiliserer. Og det er blir jo på en måte noe helt annet. 
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Intervjuer: Var det noen vesentlige forskjeller i den antirasistiske analysen mellom forskjellige 

grupper av antirasister, som du la merke til? Eller var det noen strategiske hensyn som gjorde at dere 

bare kunne samarbeide om noen ting men ikke andre? 

  

Runi: Altså jeg ... Ja, det er jo klart det var begge deler. Vi var jo litt inne på det. På en måte det var en 

del som mente ... altså en ikkevoldelig motstand mot rasisme, og det er klart, vi hadde jo til «snu 

ryggen til Myrdal» på Youngstorget. Riktignok så var det på Youngstorget, og demoen var på samme 

sted, som er litt annerledes enn når man har et annet sted i byen. Og der var det jo biskoper og alt 

mulig sånt som var der, og da kan du si at da var noen ... de mobiliserte nok vel så mye for å unngå at 

de ble konfrontert fysisk. Det var nok noen motiver som gjorde at de gikk litt tungt inn, men det var 

det likevel en konfrontasjon i litt overført betydning. Det var en fin ... det var ti tusen på Youngstorget, 

altså, som snudde ryggen til Myrdal. Men det er klart, de skillene var der. Vold/ikke-vold var helt klart 

en greie. Du kan kalle det en sånn strategisk argumentasjon. Men bak det så ligger det analyse: Hva er 

det som stopper nazistene? Er det ord og avsky, eller er det makt? Fordi at det blir litt liksom litt sånn 

... Men vi hadde jo en analyse om at det er en maktkamp. Vokser de så kommer de til å kneble oss 

antirasister, men også mye videre enn det, de ville jo da gjøre gata utrygg for veldig mange folk, ikke 

sant. Så det er kamp om ytringsfriheten, for å si det sånn. Det lå jo liksom litt sånn bak den analysen, 

men det er klart at mange på venstresida hadde ikke det. Som AKP, Klassekampen tok jo veldig 

avstand fra oss på mange ting. Det er veldig festlig ... Jeg diskuterte litt sånn ... Det var jo sånn en 

etablert sannhet, det var mange AKPere som på søttitallet angreip de organiserte rasistene. Men aldri 

som parti, eller partiet gikk aldri ut og støtta det. Klasseklampen gikk heller ikke ut og støtta det. Men 

når man spør de som var med å gjøre det på søttitallet om det var riktig å gjøre det da, ja da var det 

riktig, men når vi gjorde det på 90-tallet, nei da var det plutselig ikke riktig lenger. Samtidig som ... ja. 

Så det er litt sånn festlig, egentlig. Strategien var forskjellig.   

  

Men der også er jo sånn at det er vel ingen som ikke er flyttbare. I en periode hvor ... der mener jeg IS 

for så vidt var veldig ... var en god ... Altså de likte ikke sånn å slå folk på puber og sånn, de skulle jo 

massemobilisere til alt, men i forhold til massemobiliseringa så var de knallharde på at de skulle 

konfrontere. De er jo IS, ikke sant. Massene. Få med arbeiderklassen, så var alt greit. Men vi var så 

sentrale i mobiliseringa ... altså, “det store vi”, da, at vi fikk jo igjennom at det skulle konfronteres, at 

vi skulle ha demonstrasjonene der de mobiliserte. Slik at resten av venstresida og den antirasistiske 

bevegelsen ble på en måte tvunget inn på den linja, da. 

  

Intervjuer: Det var også en del beskyldninger om at når man hindret eller på andre måter saboterte 

møter eller paneldebatter som partier eller “innvandringskritiske” grupper holdt, så krenket man 

ytringsfriheten, og at det ikke var noe som ville føre fram. Du nevner at konfrontasjonene var en kamp 

om ytringsfriheten. Kan du utdype litt mer hva som er forskjellen i synet på ytringsfrihet? 

  

Runi: Ytringsfriheten ... Man anser eller betrakter ytringsfriheten som et statisk begrep eller en 

konstant. Og sånn er det jo ikke. Ytringsfriheten er noe man tar og tar fra noen. Også la oss på en måte 

ta, altså, det klimaet som nå er igjen etter det forferdelige terrorangrepet i Paris. Overhodet ingen ... 

det er jo bare forferdelig, men frykten nå at nå vil ytringsfriheten vil dreie seg ... at det blir 

vanskeligere å være muslim. Det vil bli vanskeligere å være antirastist, da er jeg redd, dessverre. Altså 

jeg er helt for ytringsfrihet, det er ikke det jeg prøver å si. Jeg prøver å si at det ingen konstant, så hvis 

man gir rasistene en talerstol, ja, så på en måte begrenser man andre folks ytringsfrihet. Fordi at ... 

altså, man ser jo det med klimaet som er nå, det er helt ubegripelig for meg at det fortsatt er rasister 

som mener at ytringsfriheten deres blir knebla, for er det noe det er mye av nå i alle medier ... Altså, 

det skrives bøker om det ... Jeg mener at den biten har dreid seg siden 90-tallet og vi har blitt mer et 

land som igjen går utover andres ytringsfrihet. Slik at det å ikke gi en talerstol til for rasistene er 

nettopp en kamp for vår ytringsfrihet og ... man kan kalle det mer sånn utsatte folks ytringsfrihet. Det 

blir sånn ... 
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Intervjuer: Vil du si at det samme gjelder på gata også? At man må velge hvem gata skal være trygg 

for? Du sier at ytringsfriheten er noe man gir og tar ... 

  

Runi: Jeg mener ikke at man må velge, jeg mener at gata skal være trygg for alle. Og derfor så stopper 

vi de som vil ikke vil gjøre den trygg for alle. Altså, det handler ikke om at en aller annen nazist ikke 

skal kunne gå i fred nedover Karl Johan, ikke sant, han må gjerne gå nedover Karl Johan for meg 

sammen med kjæresten sin eller gudene veit ... men det er med gang de prøver å mobilisere at de må 

stoppes. For da er plutselig ikke gata trygg for alle lenger. Og i et større perspektiv altså ... jo større 

påvirkning og jo større oppslutning de får, jo mindre ytringsfrihet er det for andre. Så da kan du se at 

vi hadde jo demonstrasjoner mot Fremskrittspartiet også ... I dag sitter de i regjering. Vi brukte ikke 

samme metoder mot Fremskrittspartiet, og jeg sier ikke at alt vi gjorde var like dritsmart altså, men 

hovedessensen, både massemobiliseringene og det å fysisk angripe eller fysisk stoppe dem på gata, det 

mener jeg er riktig. 

  

Intervjuer: Mener du at det noen motsetning mellom de to midlene? Massemobilisering på den ene 

siden og fysisk konfrontasjon på den andre? 

  

Runi: Nei, men vi må ha noen varsellamper selvfølgelig. Vi må ha noen diskusjoner om det, for det 

var et tilløp til at det var noen som bare skulle reise rundt i biler og banke nazier og egentlig syntes alt 

det andre bare var teit. Og en slags machokultur rundt det, som ikke er sunn. Jeg snakker jo bare om 

meg ... Jeg kommer med mine diffuse tanker, jeg tenker at for min del så er jo begge deler som er ... 

det er det som på en måte gjør susen. Og jeg har nok ... og det hadde jeg den gang også, det er 

massemobiliseringer som er det viktigste våpenet. Det derre å konfrontere på gata, på pub eller når de 

samler i sånne gjenger, det er mer en nødløsning. På den måten at jeg tror verken det er det viktigste 

hvis man måtte velge, men jeg mener at det er viktig begge deler og det kan godt kombineres. Med 

hell, kombineres. 

  

Intervjuer: Tusen hjertelig takk. Det tror jeg var det hele. 

 


