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Dansk kultur fra istid til nutid     __Bestillingsnr. 13-18                                                                                             

”Danskerne har en medfødt evne til at udtrykke sig, som gør 

dem til glimrende akademikere og jurister og kendte forskere”, 

skrev historikeren Arnold af Lübeck i 1200-tallet. Næsten 1000 

år senere kan vi med stolthed konstatere, at danskere har ydet 

større bidrag til den vestlige verdens kultur, end landets 

beskedne størrelse tilsiger. 

Det kan denne bog bevidne. 

2022. 484 sider 

Pris: 248 kr. + porto 52 kr. 

 

                                                                                                         

                                                     



 

Kampen mod Grænserne                  Bestillingsnr. 13-16 

I 1998-1999 udkom de to bind 'Kampen mod grænserne', den 

dengang hidtil mest omfattende fremstilling af den danske 

indvandringsdebats historie fra midten af tresserne og frem. 

Bøgerne har været udsolgt i nogle år, men er stadig 

efterspurgte. Derfor nærværende samlede genudgivelse. 

Fremstillingen giver stof til eftertanke i den stadig aktuelle 

debat, hvor argumenter og fronter synes at stå i stampe, mens 

fremmedkursen ude i virkelighedens Danmark, hvor hver 

syvende nyfødte nu er af ikke-vestlig herkomst, ubønhørligt 

fortsætter. Ikke mindst illustrerer historien debattens 

ørkesløshed, når det ikke erkendes, at demografi er skæbne. 

2022. 328 sider. 

Pris: 90 kr. + porto 52 kr. 

 

Sagt og skrevet om Danmark               Bestillingsnr._70-30 

En samling af både positive og negative citater fra de ældste 

tider til i dag. Hovedvægten ligger på årene efter de første 

”fremmedarbejderes” eller ”gæstearbejderes” ankomst til landet 

i slutningen af 1960’erne indtil i dag, da landet i konstant 

voksende grad er præget af mennesker og holdninger med rod i 

Afrika og Mellemøsten. 

Denne befolkningsudskiftning har gjort begreber som 

integration, kulturberigelse, islamisering og racisme til en del af 

hverdagen. For overskuelighedens skyld er citaterne derfor 

opdelt efter emner: integration, økonomi, islam, racisme osv. 

Bogen afsluttes med et indeks over citerede personer. 

2020. 89 sider. 

Pris: 63 kr. + porto 42 kr. 

 

 

NÅR MAN IKKE VIL HØRE…        Bestillingsnr. 70-28  

Bogen var tænkt som en gave til Ole Hasselbalch på hans 75-års 

fødselsdag den 26. april 2020, som han ikke nåede at opleve. 

Første del af bogen indeholder et udvalg af de mange artikler, 

han skrev om den fremmede invasion fra midten af 1980’erne 

indtil 2019. Anden del rummer artikler med hyldest og tak til 

OH, og tredje del indeholder bidrag fra personer og foreninger, 

som har taget stafetten op efter OH og fører hans kamp videre. 

Bogen indeholder bidrag fra Aia Fog, André Rossmann, Axel 

Artke, Bent Jensen, Cherif Ayouty, Generation Identitær, Harry 

Vinter, Jan Fagerlund, Kai Sørlander, Kim Møller, Lars 

Hedegaard, Lone Nørgaard, Mads Bryde Andersen og Torsten 

Iversen, Mikael Jalving, Morten Uhrskov, Nicolai Sennels, Ole 

Stig Andersen, Peter Neerup Buhl, Pia Kjærsgaard, Søren 

Espersen, Søren Krarup og Tomas Kierstein. 

2020. 335 sider. 

Pris: 290 kr. + porto 52 kr. 



 

det frie ord                    Bestillingsnr. 70-22 

Bogen er den sidste og muligvis vigtigste i juraprofessor Ole 

Hasselbalchs meget omfangsrige forfatterskab. 

Demokrati forudsætter, at information og synspunkter flyder 

frit. At disse forudsætninger ikke længere er til stede, er emnet 

for bogen, som er opdelt i fire dele. 

I den første forklares de værdier det danske samfund er bygget 

på og årsagen til, at vi hylder disse værdier. 

I den anden del opregnes de begrænsninger, ytringsfriheden i 

dag er underkastet på dansk grund. 

Bogens tredje del giver en oversigt over de retsregler, som i dag 

formelt værner ytringsfriheden.  

I den fjerde del bliver der gjort status. 

2019. 312 sider. 

Pris: 295 kr. + porto 52 kr. 

 

 

 

Opgøret med indvandringspolitikken   Bestillingsnr. 40-05 

Selve vores folkelige eksistens stod på spil. Danmarks 

kulturelle, økonomiske og sociale sammenhængskraft kastedes i 

grams af en forkælet generation, som nødvendigheden aldrig 

havde tvunget til at tænke i konsekvenser. Det var politik uden 

ansvarlighed og dybde, båret af en facadehumanitet, der endog 

tilsidesatte de hensyn, den selv hævdede at varetage. Det 

såkaldte internationale vidsyn hentede sit perspektiv fra det 

indre af en glasklokke. Det var en pligt at sætte sig til 

modværge... 

2003. 249 sider. 

Pris: 195 kr. + porto 52 kr. 

 

 

 

 

Dansk kultur i korte træk                      Bestillingsnr. 70-19 

Medlemskabet af EU og en uhørt stor indvandring af mennesker 

med en fremmed kultur har aktualiseret spørgsmålet om, hvad 

det vil sige at være dansk, og hvad dansk kultur egentlig er. Det 

giver denne bog et svar på. 

Morten Uhrskov Jensen: ”Vidste man det ikke i forvejen, ved 

man ikke så lidt mere om, hvad der er dansk kultur og danskhed 

efter endt læsning.” 

2018. 95 sider. 

Pris: 132 kr. + porto 42 kr. 

 

 

 



 

Liberalfascismen                       Bestillingsnr. 70-18 

Forfatteren påviser, at der er opstået en ny tværpolitisk ideologi, 

”liberalfascismen”, som ingen dog vil vedkende sig. Efter 50 

års tendenser, som fortsætter trods et stort folkeligt flertal imod 

dem, kan der skitseres et portræt af en magthaver-mentalitet, 

som ingen har formuleret, og som møder uhyre lidt organiseret 

opposition, netop fordi den bag en demokratisk facade formår at 

stigmatisere dissidenter mere effektivt end tidligere 

magtideologier, der måtte ty til åben brutalitet. 

Søren Lind Jensen: ”For dem, som vil sætte sig yderligere ind i 

substansen i den meningskamp, der nu i efterhånden mange år 

er blevet udkæmpet i offentligheden, er bogen et MUST.” 

2018. 214 sider. 

Pris: 246 kr. + porto 52 kr. 

 

 

Dragsdahl sagen II – et justitsmord?       Bestillingsnr. 70-25  

Bogen er den 5. om retsopgøret mellem journalist Jørgen 

Dragsdahl og historieprofessor dr.phil. Bent Jensen. Hvorfor nu 

det? Fordi Bent Jensen efter et skandaløst forløb - men dog pure 

frifundet i landsretten - er blevet dømt af et dommerflertal i 

Højesteret for injurier mod Dragsdahl for noget, Bent Jensen 

hverken har sagt eller skrevet. Samt fordi Bent Jensen hverken 

fik en hurtig eller fair rettergang endsige adgang til samme 

udvidede ytringsfrihed, som journalister har. 

Ole Hasselbalch påviser, hvad der er galt med Højesterets 

argumentation og ræsonnementer. 

2018. 210 sider. 

Pris: 245 kr. + porto 52 kr. 

 

 

 

Race evolution & adfærd                       Bestillingsnr. 70-26 

Uden et kendskab til den antropologiske racevidenskab er vi 

ikke rustet til at tage rigtig stilling til de store folkevandringer, 

som i disse år præger Danmark, Europa og Vesten. Alt for ofte 

er det eneste, der tæller i den offentlige debat, argumenter og 

overvejelser af snæversynet, økonomisk karakter. 

Forhåbentlig vil denne bog være med til at afhjælpe denne 

situation. 

2018. 117 sider.  

Pris: 148 kr. + porto 52 kr. 

 



 

 

Reconquista                       Bestillingsnr. 70-10 

Den kendte historiker Torben Snarup Hansen har skrevet en 

letlæst bog, som handler om, hvordan spanierne kæmpede sig til 

frihed efter flere hundrede års muslimsk besættelse. 

Bogen er opmuntrende og inspirerende læsning i en tid, da 

muslimer igen strømmer ind over Europa, og den bekræfter 

sandheden i den gamle talemåde: Så længe, der er liv, er der 

håb. 

2017. 55 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

         

 

 

 

 

 

Stop nu dette vanvid                    Bestillingsnr. 70-13 

CD med 10 sange med tekst og musik af Tom Angelo. 

Tomas Kierstein: ”Tom Angelo har lavet et modsvar, der 

afspejler den helt enkle og logiske desperation, som et ganske 

almindeligt hverdagsmenneske føler, når det rammes af de 

konsekvenser, som selvudnævnte ”fine” og ”sofistikerede” 

menneskers narrestreger har bragt med sig. Der er nemlig ingen 

fisefornem måde at gøre opmærksom på, at ”Kejseren” ingen 

tøj har på. Det skal man simpelthen bare påpege, og det er 

præcis det, Tom Angelo gør på sin CD. Køb den og vurdér 

selv!” 

Pris: 25 kr. + porto 21 kr. 

 

         

 

Hels drøm                       Bestillingsnr. 70-12 

Den første bog i 700 år, der er skrevet med runer. Teksten står 

med runer på venstresiderne og med latinske bogstaver på 

højresiderne. Bogen er skrevet i en særlig sprogstil, hvis formål 

er dels at bringe læseren tættere på nordisk oldtid og middel-

alder, dels at opnå en bestemt æstetik og skabe den rette 

eventyrlige, magiske, mytiske, hedenoldske atmosfære. 

Hels drøm er et gudesagn og udspiller sig i det magiskmytiske 

univers, hvor de tre oververdener (Asgård, Midgård, Udgård) 

og de tre underverdener (Hel, Niflheim, Muspelheim) stedes. 

Her ydes Loke-slægten for første gang retfærdighed, og vi 

erfarer, hvorfor Hel er den mægtigste af dem alle.  

Forfatteren, Loránd-Levente Pálfi, er lingvistiker og 

leksikograf. 

2017. 97 sider. 

Pris: 100 kr. + porto 42 kr. 

 

 



 

Sharialov for ikke-muslimer                   Bestillingsnr. 70-05 

 

Islam er ikke bare en religion, men også et politisk system med 

sit eget lovkompleks kaldet sharia. Sharialoven er baseret på 

principper, der er fundamentalt forskellige fra vores 

retsforståelse. Mange af disse sharialove vedrører ikke-

muslimer. 

Hvad betyder sharialove for ikke-muslimer? Hvordan påvirker 

sharia vores samfund og den enkelte borger? 

Dette og meget andet kan du finde svar på i denne bog af Bill 

Warner. 

2016. 78 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr.  

 

         

 

 

 

Der var et yndigt land                      Bestillingsnr. 70-04 

 

Camre, Hasselbalch og Hedegaard sammenfatter, hvad vi véd, 

om den udvikling, en uansvarlig indvandringspolitik har skabt. 

Endvidere trækkes stillingen op på en række centrale områder: 

Hvad er islam, hvad er ytringsfrihed, hvad er ”de internationale 

konventioner”, hvad er ”fremmedhad og racisme”, osv. 

I tilgift giver bogens tre forfattere hver deres bud på årsagerne 

til det, der er sket, og på, hvad der nu må gøres. 

Bogen er fyldt med uundværlige fakta. 

2014. 344 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 52 kr. 

 

 

 

 

 

Politiken-affæren                    Bestillingsnr. 70-03 

Forlaget skriver: Politiken-affæren rummer en nådesløs 

afsløring af de metoder, Politiken benyttede i sin kampagne 

mod den private forening ´ORG´ i sommeren 2011. 

Ammunitionen hentede bladet fra det anløbne såkaldte 

´research-kollektiv´ Redox, i forhold til hvilket Politiken 

optrådte som viderebringer af stjålne og manipulerede data. 

Forfatteren nagler punkt for punkt Politikens tilsidesættelse af 

kravene til ordentlig og hæderlig journalistik, ligesom han 

fortæller mere generelt om forholdene på dette blads redaktion. 

Ikke overraskende kritiserede Pressenævnet Politiken for at 

tilsidesætte god presseskik, og Datatilsynet har lukket den 

hjemmeside, hvor Redox offentliggjorde en af Politiken meget 

berømmet ´rapport´ om ORG. 

2012. 188 sider. 

Pris: 149 kr. + porto 52 kr. 

 



 

 

 

  

Fædreland eller beboet område              Bestillingsnr. 30-14  

Denne bogs hovedtese er, at tilstedeværelsen af muslimer i 

Danmark og de øvrige vesteuropæiske lande allerede er alt for 

voldsom til, at en betryggende, politisk bæredygtig udvikling 

kan sikres i det længere perspektiv. 

Politik består tit mellem valg af onder, og det sandsynliggøres, 

at det mindste onde i denne sammenhæng vil være, at ikke kun 

nogle få kriminelle og udrejsevillige, men størsteparten af de 

muslimer, som i de senere årtier har bosat sig her, bliver sendt 

tilbage til udrejselandet eller et andet sted efter eget valg, og det 

å efter alt at dømme for det meste ske med tvang. 

2011. 294 sider 

Pris: 25 kr. + porto 52 kr. 

 

 

 

 

Tårer                      Bestillingsnr. 30-20  

Ole Hasselbalch skrev: ”Bogen er særdeles interessant, fordi 

den åbner en luge til en verden, som danskerne systematisk er 

blevet unddraget indsigt i, skrevet med den troværdighed, som 

følger af, at forfatteren kom uoverens med det daværende 

serbiske regime og blev tvunget ud af Serbien. Den fortæller 

endvidere ikke om de storpolitiske finurligheder - som slet ikke 

er forfatterens ærinde - men blot om almindelige menneskers 

oplevelser og situationsopfattelse på den side af plankeværket, 

hvor vi hidtil har fået at vide, at monstrene på Balkan bor. Det 

er en indsigt, som ikke kan undgå at påvirke læseren, og som 

får en dansk læser til at fyldes med skam over, hvor naivt 

ensporet et syn, der herhjemme er opbygget på den ulykkelige 

konflikt, forfatteren fortæller om.” 

2008. 119 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

20 år for Danmark                      Bestillingsnr. 30-13 

Den Danske Forenings jubilæumsbog indeholder bidrag af 

Søren Krarup, Sune Dalgaard, Ole Hasselbalch, Harry Vinter, 

Poul Vinther Jensen, Erik Christiansen, Bent Jacobsen og Peter 

Neerup Buhl. 

Bidragyderne ser tilbage på de forløbne 20 år, gør status og gør 

sig tanker om den fremtidige indsats.  

2007. 104 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

 

 



 

 

Bag forskningens facade                    Bestillingsnr. 30-02 

Kritik af marxismens påvirkning af samfundsudviklingen og 

forskningen fra 1930'erne og frem til i dag, især på områder 

som indvandring og nationalisme. 

En hær af såkaldte eksperter arbejder på omkalfatring af 

nationalstaterne og menneskerettighedernes magtovertagelse. 

Disse bestræbelser er den akademiske udgave af Kejserens nye 

Klæder. 

2005. 127 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

                       
 

 

 

En Lærke Letted’                      Bestillingsnr. 30-15 

En reaktionær og tilbagestående kultur har slået en kile ind i 

Danmark og har spaltet en urgammel og arketypisk kultur, og 

den proceshjælpes på vej af en dansk middelaldermodel med en 

totalitær og magtideologisk tankegang. 

I lyset af denne nye trend gøres kvinder til mindreværdige 

væsener og bliver genstand for legal vold og overgreb i et 

omfang, som aldrig har været kendt på vore himmelstrøg – end 

ikke i den mærke middelalder. 

Hvordan går det til, at sandheden bliver til løgn? 

Og med hvilket formål gøres løgnen til sandhed? 

Og hvorfor begynder et folk at forråde sig selv og sine egne? 

Disse spørgsmål giver forfatteren, Åse Clausen Bjerg, et svar på 

i denne anbefalingsværdige bog. 

2002. 84 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

Det nationale gennembrud                     Bestillingsnr. 30-00 

Et forsøg på en nuanceret beskrivelse af idégrundlag, holdning 

og fællestræk hos en række partier, bevægelser og personer, 

som rundt om i Europa i disse år siger fra over for den truende 

masseindvandring og ideologien om det multikulturelle 

samfund. 

Desuden en gennemgang af den toneangivende opinions – ikke 

mindst de danske medier – ensidige behandling af denne 

nationale modstand, der endnu langt fra er blevet anerkendt som 

et legitimt demokratisk fænomen. 

1999. 142 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

 

 



 

Forbudte foredrag                      Bestillingnr. 40-08 

Dette skrift indeholder foredrag holdt i DDF i 1996-97. Det 

drejer sig om grundlovstaler samt Søren Krarups foredrag ved 

sommerstævnet i Korsør samme år. 

Det er blevet skik hos den meningshersende klasse – i 

samdrægtighed med hætteklædte autonome – at fremstille disse 

arrangementer som arnested for såkaldt ”højreekstremisme”. 

Med nærværende skrift får læseren mulighed for at komme tæt 

på ”højreekstremismen” og erfare, hvad det er, offentligheden 

ikke må få at vide. 

Skriftet indeholder taler af Sune Dalgaard, Majken Frost, Poul 

Vinther Jensen, Søren Krarup, Povl E. Nørager og Henrik 

Søndergaard. 

1997. 88 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

 

På eget ansvar                     Bestillingsnr. 40-07  

Sune Dalgaard var historiker, dr.phil., landsarkivar, medstifter 

af DDF, formand 1988-1990 og redaktør af Danskeren 1987-

2006. 

Ole Hasselbalch skrev om Sune Dalgaard: ”Han kom fra 

modstandsbevægelsen. Uagtet han her var en af de tidligste 

aktive, lukkedes det først GESTAPO at identificere ham ret 

sent. Han blev arresteret i december 1944, uden at man dog 

fandt ud af, at han arbejdede for Information og indgik i en 

militærgruppe. Til alt held var han derfor ikke nået længere end 

til Frøslev, da befrielsen kom.” 

1995. 18 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 10,50 kr. 

 

 

 

 

H. J. Hansen, dr. Phil                   Bestillingsnr. 30-09 

Om en fremragende dansk videnskabsmand og patriot, som på 

grund af sine forkætrede meninger helt er blevet ”glemt” af en 

kulturradikal eftertid. 

Desuden tegner bogen et portræt af Jyllands-Posten fra 

dengang, avisen ikke var konform med tidsånden.  

1995. 116 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

 



 

 

Opinionskampen 1933-1945                 Bestillingsnr. 40-04 

Historien om fortiden berettes som regel sådan, at den passer 

dem, der har det afgørende ord at sige i nutiden. 

I denne bog opridses nogle af de elementer i opinionsdannelsen 

før og under 2. Verdenskrig, som nutidens historieskrivning har 

haft tilbøjelighed til at glemme. 

Denne fortælling er rettet til de unge i dag – altså den 

generation, der kommer til at bære byrden ved det 

”multietniske” eksperiment, vi nu kastes ud i, men som 

overdænges med en version af begivenhederne før og under 2. 

Verdenskrig, som er indrettet på at tilsløre virkeligheden og få 

dem til af affinde sig. 

1995. 80 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

 

 

Pressenævnet                    Bestillingsnr. 40-03  

I 1992 trådte en ny medieansvarslov i kraft, og siden har det 

offentlige, såkaldte pressenævn virket. Dets opgave er at påtale 

overtrædelser af ”god presseskik” samt at sikre krænkede 

adgang til et ”genmæle”. 

I denne bog belyses ud fra eksempler, hvorledes Pressenævnet 

løser sin opgave. Som indledning hertil gives en kort 

introduktion til det danske mediemiljø. 

1994. 59 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 

 

 

 

 

Svig                      Bestillingsnr. 40-02 

Om Overdanmarks svinestreger for at forhindre DDF i at få et 

mødelokale i Hillerød stillet til rådighed. 

Fhv. MF Poul Boeg skrev: ”Hillerødhistorien er ganske simpelt 

rystende læsning. Det er èt langt vidnesbyrd om fænomener, 

som man ikke ville have troet mulige indenfor det danske 

folkestyre, hvis man ikke stod overfor så uigendrivelige fakta. 

De efterlader et forstemmende indtryk af meningsterror, 

tilsidesættelse af gældende regler og nægtelse af klart hjemlede 

rettigheder…. 

Det er spændende læsning - en vaskeægte gyser af den mest 

sindsoprivende karakter.” 

1993. 95 sider. 

Pris: 25 kr. + porto 42 kr. 

 



 

Knus tyrannerne                         Bestillingsnr. 70-31 

Mogens Camres far var modstandsmand og havnede i Frøslev-

lejren. Det blev skelsættende for Mogens, som siden kæmpede 

imod alle former for undertrykkelse. 

Bogen er en bevægende, vekskrevet og humoristiske 

erindringer fra et usædvanligt og begivenhedsrigt liv. 

Mogens Camre, f. 1969, var medlem af Folketinget for 

Socialdemokratiet og medlem af Europa-Parkamentet for Dansk 

Folkeparti. Før sin død i 2016 var han medlem af DDF’s 

styrelse. 

2011. 411 sider. 

Pris: 52 kr + porto 52 kr  

 

 

 

 

 

                 

 

Danskeren indbundet. 

1987 – 1993 Kun få eksemplarer tilbage. 

1994 – 1997 Kun få eksemplarer tilbage. 

1998 – 2000 Kun få eksemplarer tilbage. 

2001 – 2007 Kun få eksemplarer tilbage. 

2008 – 2012 

2013 – 2017 

2018 – 2021 

 

Pris: 295 kr. pr. bind + porto 
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