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Interpellasjon til møte i Oslo Bystyre 11. mars 1981. 
-----------------------------------------------------
Jeg melder følgende interpellasjon til førstkommende bystyremøte 

"Nazis~er og høyreekstremister av ulike slag har de siste årene 
skaffet seg militær opplæring og erfaring gjennom Ungdommens Hei-

mevern i Oslo. Deres infiltrasjon har hatt et stort omfang. En av 
drapsmennene som nå sitter arrestert, ble tatt opp i UHV bare et 
halvt år etter at han i politiforhør hadde innrømmet at han hadde 

produsert bomber til bruk mot 1.mai-toget 1979. En annen, FN-sol
daten som er hovedmann i den militært pregede gruppa "Vigilante", 

var også i politiforhør våren 1979 der han innrømmet å ha vært i 
aktivitet sammen med bombemannen Petter Kristian Kyvik natt til 1. 
mai. Men også denne mannen fikk fortsette i UHV. Opprullinga avæ 

bombeattentatet 1.mai 1979 gjorde det klart for enhver at arbeidet 
i UHV var et viktig område for de aktive nazistene. 

L..r-.:.· ... "'4. ·._;_i).>~ • • 
Nå har nazistene i Oslo drevet sin1\v1rksomhet til et logisk høy-
depunkt. De har foretatt sine første likvideringer. 
Oslo Kommune har representant~r i Heimevernsnemnda. Denned er det 
klart at det foreligger et kommunalt medansvar for rekrutteringen 
til Ungdommens heimevern. Og det er et kommunalt medansvar for å . 
gripe inn når alvorlige misforhold avsløres. Jeg ber derfor om å 
få svar på følgende spørsmål : 

1. Hva gjorde kommunens representanter i HV-nemnda for å 
stanse nazistisk og annen høyreekstremistisk infiltrasjon i UHV etter 

opprullinga av 1.mai-attentatet 1979? 
2. Hva kan nå gjøres for å få satt en effektiv stopper 

både for nyrekrutteringen t~l na zimiljøene, og for deres bruk av 
UHV til å skaffe seg militær opplæring og efrfaring." 

Oslo 4. mars 1981 

Ellen Pedersen (sign.) 
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I RVs begrunnelse for interpellasjon om naziinfiltrasjonen i Ungdom

~~g§_g~!~~Y~!!!,~_EJ§!J!~~~!~_11~_mars 1981 ----------------------------------. . 
Nazismen er forhatt og forakta i Norge. Det er umulig å opptre 

offentlig som nazist i Norge uten å bli sett på som en politisk 

arvtaker for Quisxling og NK NS. - Trass dette har gamle og nye 
(l) '-' . 

~ 0:: r~ fnazister kla:ut å bygge opp organisasjoner både politisk og dels 
<( L Ji1 _: t; militært det siste tiåret. Det er et faktum mi i dag at Ungdommens 

__ !.L t1 I 
~ ~ -;: Heimevern har tjent som militært opplæringssted for nazistene og 

~ m ·: / deres sympatisører i en årrekke. Uten denne opplæringa og det milT 
""O ~ ~ jøet de har bygd rundt den, er det i alle fall tvilsomt om de ville 

~ g; ;~ , klart å gjennomføre likbideringene for noen uker siden. 
- () i 

~ ;1 ;j ~ Men det er grunn til å li friske op:r,, historia litt : 
O .,,.,~ ·r ! 1. I 1975 bie Faglig 1 .mai-fronts møte på Youngstorget angrepet 

CJ ~ --------l aacxJm med ei gassbombe av en nazist eller nazisympatisør. Det ble 
klart æor enhver atm gassgranaten var av militær opprinnelse. Og 

attentatmannen blei tatt. Tilfeldigheter gjorde at ingen kxldoadrarnhi: 

fikk varige synsskader av gassen. 

2. Etter dette sprengte og brente ulike høyreekstremister noen bok
handler rundt omkring i Norge. 

3. 1.mai 1979 korn det første bombeattentatet som førte til alvor
lige personskader. En av ordensvaktene i Faglig 1.mai-fronts tog 

blei invalidisery da han greip inn for å få sparka vekk ei bombe som 
blei kasta like foran barneseksjonen i 1-mai-toget. Han som kasta 

bomba blei dømt, men er i dag på fritot. Norsk Fronts partiformann 

Erik Blucher gikk fri.~ Men det blei entydng xbevist den gangen 

at de ulike nazigrup~eringene hadde tilknytning til Ungdommens heime

vern.St.Hanshaugen-gruppa av UHV var den som klarest ble svlørt somæ 
medansvarlig når det gjaldt å skaffe nazister og nazisympatisører 
våpen og ammunisjon. Hva skjedde så? Enkelt sagt: Ingenting. Ikke 

noe som helst. Bortsett fra at en av de som var sammen med bombeman

nen og som selv hadde x:lm:grtx lage bomber som skulle brukes 1.mai 
han blei etter noen måneder tatt opp som medlem av UHV. Og flere 
andre med han. 

4. Nå har det kommet en 

beprodusent i 1979 og siden 

ny runde med avsløringer. Han som var hom

ble med i UHV, han er i dag fengsla 

som dra~smann. Flere av de aktive høyreekstremistene som er fengsla 

eller i søkelyset nå, de har tilknyt:iming t:ii. UHV. Ja et av medlem
mene i igden væpna nazigruppa "Vigilante" har ikke bare vært med 

i UHV, hun har også jobba i Forsvarets Overkommando og h~ som 

levebrød å produsere identitetskorta til de som skal ha adgang til 

sikkerhetsgradert område i Overkommandoen. 

En av grunnene til at nazisympatisørene kan g herje fritt,er 
at det blir betrakta som en politisk rettighet å være nazist, eller 
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nazisympatisør. Jeg er stygt redd for at svaret blir kort på det 
spørsmålet vi har stilt om br:nm: hva de kommunale medlemmene i 

Heimvernsnemnda gjorde etter attentatet i 1979. Så lenge det bare 
er registrert kriminalitet som kan stenge nye folk ute fra UHV, så 
lenge vil UHV i- ~5MkSjplæringssted for det som kan bli opphavet 
til en ny nazihird i Norge.~ For Heimevernsnemnda får seg bare 
forelagt uttalelser om søkerne fra Områdesjefene og dessuten opplys

ninger fra politiet om søkeren står i strafferegisteret*• Og en 
mann som John Charles Hoff han kom ikke i strafferegisteret fordi 

han innrømma å ha hmrt produsert bomber som skulle brukes mot l.mai
toget i 1979. For han blei ikke~~ straffa. Så vidt jeg skjønner 
må:rtx betyr dette at nazistene først kan rammes etter at lint terror 
og drap er utført JlQ!;, etterforska og~ dømt i retten. 

Dette betyr at de mr ansvarlige likestiller nazistene med andre 

politiske grupper. Samtidig som både historia og de nsm«~ eksemplene 

jeg har nevnt, viser klart at nazismen er en kriminell bevegelse*. 
Kriminell fordi den med klar indre logikk fører til terror og drap. 

Ungdommens Heimevern i Oslo 
er ingen lett oppgave. Men 

kanskje i sitt stille sinn 

må renskes for slike elementer. Dette 
oppgaven må likevel stilles.~ Noen vil 

tenke at dette er ikke så farlig. Det 

er jo bare ekstremistene på ytre venstre som blir ramma, og noen 
mener vel også at aktivistene på venstre fløy må rekne med å bli 

møtt av nazistisk terror. Til de som tenker slik vil jeg bare 

minne om historia. I starten så retter nazistene skytset mot kommunis
tene og de mest konsekvente~ talsmennene for arbeiderklassensinte
resser. Men de sikter raskt videre. Får nazistene spillerom og mulig

het til makt, vil de raskt rette skytset mot g~ både sosialdemo

k ratisJ!ke og liberale grupper.imm -

I dag mener jeg opprensking i UHV må være en førstem oppgave. Det 
er ikke enkelt. ~ Jeg tror ikke bystyret kan uttale seg konkret om 

hvordan ei slik ~HD! utrensk:mng av nazielemenbene skal gjennom

føres. 

Men jeg vil i hvert fai l foreslå at bystyret pålegger den kommunale 
heimevernsnemnda åta fatt på oppgaven. En klar uttalelse fra bystyret 

vil helt opplagt fungere sels som en sperre og dels som en bremse 

for nazistenez vid ere infiltrasjon. 
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Forslag til vedtak fra May Gythfeldt , Rød Valgallianse 

Bystyret vil uttale at nazister og personer med nazistiske sym
patier må nektes rett til deltakelse i Ungdommens Heimevern. By
styret henstiller til Heimvernsnemnda å finne egnede tiltak for 
å hindre at slike personer blir tatt opp som medlemmer, og for 
å få fjerna fra Ungdommens Heimevern nazister og nazisympatisører 

som i dag er medlemmer. Heimvernsnemnda bør innen årets utgang 
gi Bystyret en orientering om hvilke tiltak som er iverksat t. 
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