
 

 

 

Bestilling ved indsættelse af det anførte beløb på 

- konto, Reg.nr. 4317 Konto 4547551. 

- eller MobilePay: 34810 

eller ved henvendelse til tlf. 23 42 77 33 – evt. telefonsvarer. 

Husk at opgive navn, adresse, telefonnummer samt bestillingsnummer. 

 

 

 

 

Dansk kultur i korte træk  Bestillingsnr. 7019 

 

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. incl. porto og ekspedition. 

 

 

 

 

Liberalfascismen   Bestillingsnr. 7018 

 

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. incl. porto og ekspedition. 

 



 

Dragsdahl sagen II – et justitsmord? Bestillingsnr. 7025  

 

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. incl. porto og ekspedition. 

 

 

Reconquista   Bestillingsnr. 7009 

 

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: 59 kr. incl. porto og ekspedition. 

        99 kr. for 2 bøger i samme bestilling. 

 

 

 

 

Stop nu dette vanvid  Bestillingsnr. 7013 

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: 59 kr. for 1 CD incl. porto og ekspedition. 

        99 kr. for 2 CD’er i samme bestilling. 

 



 

Sharialov for ikke-muslimer  Bestillingsnr. 7005 

 

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: 49 kr. for 1 bog incl. porto og ekspedition.  

        69 kr. for 2 bøger i samme bestilling. 

 

 

 

 

 

Der var et yndigt land  Bestillingsnr. 7004 

 

 

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. 

2014. 344 sider. 

Pris 59 kr. incl. porto og ekspedition. 

 

 

 

 

 

Fædreland eller beboet område Bestillingsnr. 3014  

 

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: 59 kr. incl. porto og ekspedition. 

 

 



 

20 år for Danmark  Bestillingsnr. 3013 

 

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: 49 kr. incl. porto og ekspedition. 

 


