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Gengangere 
Vi er i 50-året for Befrielsen. Den 

fra den nazi-tyske besættelse 1940-45. 
Det skal fejres efter alle kunstens reg
ler - ikke mindst af dem, der har brug 
for festivitas til at tilsløre, hvad der 
egent I ig skete dengang. 

Over-Danmark fejrer "freden" bl.a. 
med et fortænkt laser-lysshow fra res
terne af den "vestvold" af tyske be
fæstningsværker langs den jyske vest
kyst, som værnemagere og landsfor
rædere i fædrelandets dybe nød tjente 
gode penge på at bygge. Lysfesten -
inspireret af Hitlers og Speers forbil
lede fra Niirnberg i 1937 - betales af 
Under-Danmarks udskrevne penge. 
Så vidt vides koster den kun I 5 milli
oner kroner. 

Laser-lyset skal række ind i Tysk
land som tegn på nutidens forsoning 
og samarbejde. Meget passende, for 
derved knyttes forbindelsen til besæt
telsestids-politikernes "samarbejdspo
litik" med besættelsesmagten efter 
den "fredelige" kapitulation 9. april 
I 940, hvor man kun ofrede en lille 
flok unge danske soldaters liv for at 
markere "neutralitetskrænkelsen". Og 
hovedparten af nutidens politikere er 
jo de datidiges værdige arvinger. Med 
en politik, der er endnu mere farlig og 
ødelæggende end forgængernes. 

Det var ikke datidens Over-Dan
mark, folkets valgte politiske ledere, 
der dengang angrede i tide og brød 
med deres egen opgivelsespolitik. Det 
var "uansvarlige elementer", der var 
ulydige mod "kongens bud", et mind
retal af menige danskere, der turde el
ler slet ikke kunne lade være, og som 

støttet og hjulpet af folkets brede lag 
gjorde oprør mod de ledere, der havde 
svigtet dem og deres land. Men da 
fjenden, besejret af modstandsbe
vægelsens allierede, 4. -5. maj 1945 
kapitulerede, da kapitulerede også 
disse menige oprørere og veg for en af 
besættelsestidens nikkedukke-stats
ministre, som medens fjenden var i 
landet endog havde opfordret dansker
ne til at angive frihedskæmperne og 
altså havde gjort sig til "stikkernes 
bagmand". 

Igen er det nu op til Under-Dan
mark, altså den enkelte menige dan
sker, om en unational kapitulations
og samarbcjdspolitik skal bestemme 
nationens skæbne og føre den ad vejen 
mod opløsning og undergang. Om 
Danmark gradvis skal bortgives af 
slappe, medløberiske politikere til 
fremmede invasionsstyrker fra alver
dens lande og omskabes til et "multi
etnisk" samfund, hvor danskerne kun 
er et enkelt befolkningselement, der 
tåles, så længe de endnu udgør et fler
tal og villigt mader gøgeungerne. El
ler om tilstrækkelig mange danskere 
ligesom dengang vil gå til modstand 
med de nødvendige midler for at få de 
fremmede ud og genskabe Danmark 
som et dansk land for det danske folk. 

Den gamle modstandsbevægelse, 
der rejste sig for et halvt århundrede 
siden og gjorde den tids nødvendige 
gerning, takker af. Vil den danske 
ungdom af i dag rejse den nye mod
standsbevægelse, som mere end no
gensinde behøves for at sikre Dan
mark som det danske folks hjem? 



Træf dit valg! 
En Gallupundersøgelse fra december 1994 viste, at langt ho

vedparten af danskerne ikke vil have landet "multietniseret" (se 
Danskeren nr. J/1995). Undersøgelsen kom umiddelbart efter, at 
ministrene Birte Weiss og Jytte Hilden havde udtalt, at Danmark 
faktisk allerede er multietnisk. Hvad enten de harret heri eller ej, 
står det fast, at Undervisningsministeriet har beregnet at måtte 
planlægge ud fra et gennemsnitligt anral fremmede skolebørn på 
10-12 %. Det giver et fremtidsbillede af en befolkningssam
mensætning med mindst 500.000 fremmede. Et tal, der vil blive 
ved med at vokse og vokse og vokse, så længe politikerne ikke 
gør andet, end de hidtil har gjort.... 

Dette er altså sket imod de danske vælgeres klare ønsker. Ikke 
desto mindre er der intet gjort for at stoppe udviklingen. Løfter 
har erstattet løsninger, og folk er blevet boldt ben med tågesnak 
om "integration". Et begreb, hvis væsentligste indhold i henhold 
til politikernes egne forklaringer er, at de fremmede skal "ind
passes» i det danske samfund, men med bev-drelse af deres egne 
kulturtræk. • Dog således, forstås, at de skal lære dansk. 

Løsningen skulle med andre ord bestå i en indpasning af f.eks. 
det muslimske kvindesyn og opfattelsen af, at Koranen går for
ud for loven, i det danske samfund! Hvad sprogkundskaber i 
dansk skulle hjælpe herpå, melder historien ikke noget om. Men 
det må selvfølgelig erkendes, at ingressorerne bar bedre mulig
heder for at udbygge deres positioner, hvis de kan tale dansk, end 
hvis de fortsat skal operere på tyrkisk, arabisk og fyrretyve an
dre sprog. 

Dette er naturligvis galmandsværk. Al den megen snak om 
"integration" tjener blot til at forvirre folk, så at de holder mund, 
medens man tømmer deres lommer og fratager dem boliger, ar
bejde og fremtidsudsigter til fordel for et voksende antar fjern
fremmede med en mere realistisk opfattelse af, hvordan verden 
fungerer. 

Ikke blot de tusinder af fede katte i de humanitære og mel
lemfolkelige organ isationer, der bar brugt talentet på at formøb
le andres ejendom til egen fordel, har et ansvar herfor. Det har 
medierne også. Mummespillet og kortslutningen af folkestyret 
lader sigjo nemlig kun opretholde, så længe de velvilligst kigger 
den anden vej. 

Hvorfor fortav medierne i årevis de centrale oplysninger? 
Hvorfor undlod de at stille politikerne de afgørende spørgsmål? 
Hvorfor eftersnakkede de kritikløst fraSerne og glimmerplathe
derne, som det humanitære bureaukratis "informations"medar
bcjdere opfandt? Hvorfor bagtalte de så skamløst dem, der pe
gede på problemerne? Hvorfor sidder redaktionerne stadig og 
glor, til trods for at det er ganske åbenlyst, hvor det bærer ben? 

Men nu står vi altså med miseren: De folkevalgte er gået langt 
ud over deres mandat. Så langt, at det kan karakteriseres som et 
forræderi, der endog sætter forræderiet fra 9. april 1940 i skyg
gen. 

Ja, forræderne har endog finansieret deres ødelæggelsesværk 
med lånte penge og overlader - samtidig med at de selv kræver 
en bek-ymringsfri pensionisttilværelse - næste gener&tion en 
gældsbyrde, der vil umuliggøre en anstændig tilværelse her i lan
det. For hver eneste dag der går, skal et ungt menneske i dag 
lægge 40 kr. til side for at kunne dække sin andel i statens dagli-
ge gældsætning. · 

Ikke desto mindre fortsætter Birte Weiss & Co. hvileløst i 
samme spor. Gallup-undersøgelsen fejrede de ved at give titu
sindvis afbalkanboere, der i henhold til "flygtninge"ministerens 
egne undersøgelser for hovedsagens vedkommende slet ikke er 
kommet direkte fra det krigsramte Jugoslavien, men derimod fra 
f.ek.~. Tyrkiet, et formentlig evigt asyl. De gamle borgerl.ige par-
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tier trippede rundt om sig selv, kaglede lidt forarget, udskød jugo
slaverloven i 12 dage - men nægtede for øvrigt med behændige 
argumenter at forlange den folkeafstemning, som fra den ene dag 
til den anden kunne vælre ministerens hasardspil med Danmarks 
fremtid. 

I dag er så muligheden for en humanitær udlændingepolitik 
definitivt knust under vægten af årtiers tåbeligheder, bortforkla
ringer og laden stå til. Det er kommet så vidt, at det nu er blevet 
et spørgsmål om os eller dem. Eit1e11 vil Darunark gå til grunde 
som et sted, hvor mennesker kan leve en tilværelse på de betin
gelser, som blev bygget op gennem hundreder af generationer. 
Eller også må man i gang med massive hjemsendelser. Eilers vil 
de uundgåelige uddelinger af danske statsborgerskaber om føje 
år gøre "fan1iliesammenføringeme" ustoppelige. 

I dag findes kun disse to muligheder. Sådan har politikerne 
maget det. 

Det er så op til folk selv at vælge. 
Vælger man at lade være med at vælge, fordi beslutningen er 

blevet for stor, har man automatisk valgt mulighed nr. I. 

To samarbejdspolitikere 
anno 1995 

I anledning af 50-året for Danmarks befrielse har statsmini
steriet bevilget størte til såkaldte "ternapakker", som skal omde
les i landets folkeskoler. Om pakkernes indhold oplyser under
visningsminister Ole Vig Jen.sen bl.a.: "Materialet belyser dati
dens holdninger og giver samtidig anledning til at drage paral
leller til nutidens samfundsmæssige forhold. Her tænkes ikke 
mindst på forfølgelse af mindretal og FN's fredsbevarende ind
sats." 

Overtroen på I 930'rnes folkeforbund, som gav en ekspansiv 
totalitarisme frie tøjler, skal altså opdyrkes i ny skikkelse. Sand
heden er dog, at det var den nationale livsvilje, som gav de euro
pæiske folk den afgørende kraft til at modstå aggressoren - ikke 
en selvgod, luftig retfærdigbedsfølelse overfor mindretal endsige 
en slap trang til freden for fredens egen skyld. Dette selvopgi
velsens ideal var derimod de herskende politikeres attitude-den
gang som i dag. Derfor var nazismen nær ved at sejre. 

På en anden måde kan undervisningsministerens parallelise
ring af 1945 og i dag dog blive relev-,mt. Ved præsentationen af 
en bog, der hylder det Ocrkulturelle samfund, udtalte hans kolle
ga, lmlrunninister Jytte Hilden bl.a.: "Flerkulturelle samfund op
står ikke af sig selv på en harmonisk måde. Et flerkulturelt sam
fund vil altid have en historie, der på den ene eller anden måde er 
præget af social nndertrykkelse og social ulighed, muligvis krig 
eller etniske opgør. Det flerkulturelle udspringer af kamp." Hil
den tilsluttede sig tanken om det flerkulturelle Danmark, i hvil
ket nationalbankdirektøren kan være af pakistansk afstamning. 

Erfaringen fra opbygningen af det nazistiske imperium kan 
brnges ved opbygningen af muslimernes europæiske kolonirige. 
Det forfulgte danske mindretal i Danmark kan i så fald meget vel 
have behov for beskyttelse af fredsbevarende FN-tropper. Navne 
som Ole Vig Jensen og Hilden vil da slutte sig uskønt til navne
ne på de politikere, som ved deres bekvemme og blinde laden stå 
til bar hovedansvaret for landets skæbne 1940-45. 



Frihed, fædreland og for
svarsvilje i 1945 og i 1995 
Den 70-årige veteran fra modstandskampen Niels Ebbe Lundholt og hans 20-årige søn Jens 
Christian Lundholt fortæller om modstanden - dengang og nu. 

AfFimbul 

Det er i år el halvt århundrede si· 
den, at Danmark blev befriet efter fem 
års 11cfrihe4 ogfremmed besæuelse. 

Tiden er kammet til (I{ se tilbage til 
de11 dystre tid, da Danmark havde 
mistet sin fn'hed. Tiden er kommet tU 
at tænke på dem. der gav os den igen. 
Og mindes dem, der mistede livet for 
deres fædreland - og for vores selv
stændighed. 

Men tiden er også kammet til at se 
fremad. Står Da11marlr aller i en situ
ation? hvor kortsynede politikeres Ji" 
gegyldighed og mangel pd vilje og 
mod til at forsvare danske interesser 
ka11 bringe folkets frihed og selvstæ11-
dighed i fare - ikke i fem fin·bandede 
d,; men rndske for tid og evighed? 

En af de aktive fra dengang. Niels 
Ebbe L1mdholt.forsøger sammen med 
sin søn, Jens Christian lundholt, al 
sætte modstanden i perspektiv - den" 
gang og i dag. 

Niels Ebbe Lundholl husker tydeligt 
kapitulationen og samarbcjdspolitikken: 

- Vi var flove over den 9. april , og vi 
ville have vores frihed igen. Og vi forag
tede de politikere, der samarbejdede med 
tyskerne, siger Niels Ebbe Lundbolt. 

Han var kun 17, da han i 1942 gik ind i 
modstandsbevægelsen: 

- Vi ønskede norske tilstande. Omver
denen betragtede danskerne som med
løbere. Jeg begyndte med de rene drenge
streger - med at klippe telefonkabler over 
og brække tyske militære vejviserskilte i 
Fredericia. Senere gik vi over til ren jern
banesabotage. 

- Fredericia var en vigtig garnisonsby 
med en stor kaserne og en marinestation 
på havnen. Og så v-.ir byen også dengang 
et jernbaneknudepunkt. Byen vrimlede 
med tyskere. 

Nicis Ebbe Lundholt og Jens Christian LundholL 

Den "folkelige" modstand 
under Besættelsen 

Niels Ebbe Lundbolt er ikke imponeret 
over danskernes reaktion på den fremme
de besættelse: 

- De var nogle sløve kaniner. For at si
ge det mildt. Den folkelige modstand var 
meget lille i starten af Besættelsen. Dan
skerne brød sig ikke spor om sabotørerne. 
Sabotagen forstyrrede jo dagligdagen. 

- Det var først ved folkestrejkerne op til 
den 29. august 1943, at danskerne vågne
de op til dåd. Indtil da var der intet. 

- Vi var alt for få, der deltog i det akti
ve modstandsarbejde. Under hele Besæt
telsen var der ikke på noget tidspunkt me
re end 800 sabotører i gang på en gang. 
Det var absolut ikke nogen folkebevægel
se. 

Indvandringen - den nye besættelse? 
I dag er der atter fremmede i landet. 

Denne gang er de heller ikke inviteret - i 
hvert fald ikke af det danske folk. Niels 
Ebbe Lundbolt sammenligner situationen 
i dag med dengang: 

- Vi brød os ikke om uindbudte gæster 
for halvtreds år siden, og det gør vi i øvrigt 
heller ikke i dag. Men på sin vis er situa
tionen værre i dag. Den militære okkupa
tion var tydelig for enhver. Indvandringen 
får mere og mere karakter af en slags be
sættelse, men den sløres ved, at begreber
ne blandes sammen. Vi har haft indvan
drerstop i mere end 20 år, men antallet af 
fremmede statsborgere med (varig) op-

holdstilladelse er blevet mangedoblet. 
Flygtninge er gjort til indvandrere - og 
flere og flere indvandrere gøres til dan
skere. 

Kan man bruge erfaringerne 
fra dengang? 

Jens Christian Lundholt har i dag no
genlunde den aldert som hans far havde, 
da han gik ind i modstandsbevægelsen. 
Han er enig i sin fars synspunkter. Og han 
er dybt bekymret for Danmarks og dan
skernes fremtid set i lyset af de senere -
og de kommende - års massive indvan
dring. Den unge generation kan lære me
get af besættelsesårene: 

- Vi kan bruge min fars erfaringer til at 
undgå, at problemet opstår igen. Erfarin
gerne viser os, at det er de få, en hand
lingsorienteret elite, der mit gå foran. 

- 1 studiemiljøet er det typisk, at man 
begraver sig i det faglige og i fritidsinter
esserne. Der er ikke tid til det politiske. 
Selvom mange unge kan se problemet 
med de flere og flere fremmede i landet, 
så synes de fleste endnu ikke, at proble
met er stort nok til at tage konsekvensen 
af det, ligesom vi har valgt at gøre. 

Danskernes sleYhed 
Under Besættelsen forholdt det store 

flertal af danskere sig passive over for si
tuationens alvor - i bedste fald. Sådan er 
det også i dag. Jens Christian Lundbolt si
ger: 

- Danskerne rcsif,'llerer over for den al
vorlige problemstilling. Man nægt.er at se 
problemerne i øjnene. Når man erkender, 
at der er et problem, så kan man jo ikke gå 
rundt og hygge sig hele tiden. Og så får 
danskerne ustandseligt foræret undskyld
ninger for at forholde sig passive. 

- Når man taler med folk på tomands
hånd, vil alle gerne erkende, at der er et 
problem. Der er bare ikke nogen, der vil 
gøre noget ved det i praksis. Så længe ind
vandringen ikke er nogen trussel mod ens 
egen person eller ejendom, er parcelhuset, 
bilen og TV vigtigere end aktiv stilliugta- li... 
gen. ~ 
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Her følger Niels Ebbe Lundholt op: 
- Det hele er syltet ind i: "Vi skal være 

så gode, og hvorror skal vi ikke behandle 
flygtningene ordentligt''. Jeg er død-ner
vøs for situationen. 

- Velfærdssamfundet har gjort dan
skerne sløve. Kun de ældre generationer 
ved, hvad det vi l sige at kæmpe for frihe
den og fæ<lrelandet. 

Når politikerne at ,•ågne op'? 
Jens Christian Lundholt mener ikke, at 

politikerne er sig deres ansvar bevidst: 
- Det er utroligt, at beslutningstagerne 

ikke tænker længere end til det næste fol
ketingsvalg. 

- Jeg tror ikke, at det er muligt for po
litikerne at tlyue sig holdningsmæssigt. 
En sådan kovending kan ikke lade sig gøre 
- og det gælder alle indvandringspartier
ne. Vi må vente på, at problemerne vokser 
befolkningen over hovedet - og den der
efter vælger at skifte politikerne ud. 

Niels Ebbe Lundholt tror heller ikke, at 
politikerne når at vågne op, før det er for 
sent. Han trækker paralleller tilbage til 
Besættelsen: 

- Under Besættelsen fortsatte befolk
ningen med at Slemme på partierne bag 
samarbejdspolitikken. Dansk Samling, 
der markerede sig mod samarbejdspoli
tikken, vandt aldrig nogen større tilslut
ning. 

- I dag stemmer dru1skerne på de samme 
partier. Det kører videre på den her måde, 
det laller afsted. Og når de rremmede bli
ver mange nok, så begynder de at stille 
krav, og der opstår uro. Vi skal helt derud, 
så selv danskeren kan se, hvad der sker. 

Kender De-den fornemmelse, at der er nogen? 
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Modstanden i dag 
Situationen er endnu ikke nået dertil, 

hvor indvandringen kun kan stoppes med 
de midler, som modstandsbevægelsen 
måtte tage i brug: 

- I dag kan man gøre en indsats ved al 
skrive læserbreve i dagspressen og prote
stere skriftligt over for de hel- og halvof
fentlige muhietniske institutioner som f. 
eks. Nævnet for Etnisk Ligestilling og Det 
Danske Center for Menneskerettigheder. 
Og så kan man selvfølgelig melde sig ind 
i Den Danske Forening. Luk munden op 
og fortæl venner og bekendte, hvor alvor
lig situationen er. Det er jo stadiet lige før 
illegalitet, siger Niels Ebbe Lundholt. 

Jens Christian Lundbolt har nogenlun
de samme synspunkter: 

- Vi befinder os i en ventetid, hvor den 
folkelige modstand endnu ikke har mani
festeret sig. Så indtil videre må vi nøjes 
med skriverier og medlemskab af Den 
Danske Forening. Men det er også vigtigt 
at tå nye kontakter til foreningens offent
lige møder og skabe en fællesskabsfølelse 
blandt unge indvandringsmodstandere. 

Demokratiets krise 
Kun fem procent af den voksne danske 

befolkning er medlem af et politisk parti. 
Jens Christian Lundbolt har været for
mand for en politisk ungdomsorganisati
on i Fredericia, og han ser ikke lyst på 
fremtiden: 

- Når vi har nogle arrangementer, når 
studierådet inviterer politikere, så skal 
man være heldig, hvis 8 ud af I .500 stu
derende møder op. Det er hele det demo
kratiske system, der er ved at spille fallit. 

- Det uhyggelige er, at de demokratiske 
politikere ikke gør noget grundlæggende 
ved problemstillingen. Det har ført til ud
bredt politikerlede. 

Medierne betegnes ofte som demokra
tietS vagthund, men Niels Ebbe Lundholt 
mener, at deres glammen har alvorlige 
mislyde: 

- Medierne foretager hjernevask af en 
hel befolkning. Alene den måde, som 
sproget bruges-og misbruges - på. Ordet 
racist er lavet helt om. Fra at være et race
relateret begreb dækker det i dag enhver 
form for indvandringsmodstand. 

- Det er absurd som gammel mod
standsmand at blive betegnet som nazist. 
Der bliver hylet nazist efter alt. Jeg var 
død, hvis nazisterne havde vundet krigen. 
Nazist er et ord, som folk slynger omkring 
sig. De aner ikke, hvad det betyder, og 
hvad det står for. 

Retsopgørct efter Besættelsen 
- og efter ind,•andringen'? 

Både far og søn er enige om, at de poli
tikere, der har skaffet dru1skerne indvan
dringen på halsen, skal stilles til ansvar. 
Den sag står ikke til diskussion. Niels Eb
be Lundholl slår fast: 

- Det bør være et ultimativt krav, at de 
politikere, der har hovedansvaret, stilles 
til regnskab. Befolkningen er sløv. Men 
politikerne er forbrydere. 

- Danmarks rremtidsudsigter bar ændret 
sig fra sorte til nærmest håbløse, og jeg fø
ler mig nu helt til grin med mine værdier: 
FRJl-JED, FÆDRELAND OG FOR
SVARSVILJE. 

0 

Kender du den fornemmelse. at der er nogen? 



Tyskerloven 
Af Sune Da/gård 

Det efterfølgende er fra november 1994 til marts 1995 blevet sendt til i række
følge Berlingske Tidende, B. Tog Jyllands-Posten med anmodning 0111 optagelse, men 
e111en afvist med henvisning til plads11ød eller så vidt vides ikke trykt. Man skulle el
lers synes. at spørgsmålet 0111 ytringsfriheden og dens grænser netop for pressen 
måtte være en sag af afgørende betydning - men i debatten ()III det er der altså be
stemt grænserfor ytringsfriheden! 

For at forebygge al misforståelse bedes det bemærke!, at at alle de lmrsiverede 
citater faktisk er taget ordret/ro de r,ykte bemærkninger til det afjus1its111inistere11 
fi'emsatte lovforslag. 

I mere end to menneskealdre mellem 
1871 og 1945 levede Dann1ark i frygt for 
den ovenuæi,>tige tyske nabo og indrette
de sig i det væsentlige e fter dennes ønsker 
og interesser. Det er blevet kaldt "tysker
kursen". 

Denne endte alligevel med nazi-tysk 
besættelse 1940-45 og frihedskampen. I 
besættelsesårene arbejdede et dansk nazi
parti (DNSAP) hånd i bånd med den tyske 
besættelsesmagt. 

Trods det og trods forbitrelsen i 1945 
gjordes det ikke strafbart at have været 
medlem af dette parti, og der indførtes ik
ke noget forbud imod at danne nazistiske 
partier eller at udøve nazistisk propagan
da i Darnuark. Grundlovens frihedsrettig
heder gjaldt også her. 

Nu i SO-året for befrielsen stilles der -
efter tysk pres - forslag om en lovbestem
melse, der i realiteten kan betyde ind
førelse af sådanne forbud. Den berygtede 
straffelovsparagraf 266b, som man for 
blot et års tid siden af hensyn til ytrings
friheden drøftede helt at afskaffe, foreslås 
nu udvidet med en ny og strengere straf
fende tilføjelse om "propaga11davirksom
hed", og i bemærkningerne til lovforsla
get omtales det, at formålet navnlig er at 
imødegå, "(lf Danmarkbliveretfristedfor 
udbredelse af nazistisk og racislisk pro
paganda". Dette skønt nazisme slet ikke 
er nævnt i lovteksten. 

Da jeg for godt 50 år siden som tysker
nes fange sad i forhør på Shellhuset i 
København hos deres "Sicherheitspoli
zei" - populært kaldet Gestapo- anklage
des jeg for udbredelse af"Hetzschriften" 
- det, vi andre kaldte illegale blade. 

Og det skal da slet ikke nægtes, at vore 
gerninger dengang havde - som det nu 
hedder i bemærkningerne til det forelig· 
gende lovforslag - "karakter af propa
ga11davirksomhed ", nemlig for at genvin-

de et frit Danmark som et dansk land for 
det danske folk, og at det - som det sam
mesteds hedder - medførte "en syslema
lisk anvendelse af stærkl negativt ladede 
ud1alelser og påstande vedrørende be
stemte grupper af personer", som var om
fattet af datidens §266b'ere. Ja, der var 
såmænd nok tale om "en systematisk ud
bredelse af diskrimi11erende udtalelser 
m. v" herunder til udlandet. med henblik 
på (Il pdvirke meningsdtmnelsen". 

"Over1rædelse11" v-.ir skam også ''be
gået af flere i fore11i11g ". Om en hel del af 
de uansv-.irlige elementer, som datidens 
samarbejdspolitikere kaldte os, kwute det 
vist med sandhed siges, at "de samvirken
de tilhører samme parti.forening eller an
den organisation, og fiw11sæ1t.else af ytrin
ger af den omhandlede karakter er et led 
i den ptigælde,uie organisations virke". 

Ytringerne var endog "fremsat i et me
dium. der indebærer en større udbredelse, 
eksempelvis et trykt skrift''. 

Og man mindes vore næsten patetiske 
anstrengelser for at skaffe trykkemaskiner 
til vore "Het7..schriften". når man læser, at 
·'anskaffelse eller besiddelse af trykke- el
ler kopimaskiner kan indicere, al der har 
foreligge! - eller er tilsigtet ... - en mere 
omfattende 11dbredelse ". 

Kort sagt: Lovforslaget 1994-95 passer 
på en prik til at legitimere den undertryk
kelse af ytringsfriheden, som i 1944-45 
udøvedes af den tyske besættelsesmagts 
frygtede og hadede Gestapo. En rigtig ty
skerlov - og med historiens ironi fr-emsat 
efter pres fra nutidens tyske magthavere. 

Hvad er så det sande formål? For det 
kan da ikke være at lukke munden på den 
i forvejen næsten umælende og ret lige
gyldige lille flok danske nazister, som kun 
er konunet frem i lyset ved visse mediers 
utrættelige virke for at promovere dem. 
Det giver heller ikke megen mening med 

de få tyske ditto, som havde forvildet sig 
herop og nu mestendels er fordrevet ved 
de mini-krystalnætter, som arrangeredes i 
Kværs og andetsteds med velvillig bi 
stand af de "autonome" anti-danske rød
nazister. 

"Forslaget skal bl.a. ses på baggrund 
af de stadig mere fremtrædende tendenser 
til intolertmce, fi'emmedhad og racisme 
både i Danmark og i 11dla11det ", hedder 
det da også i bemærkningerne til lovfor
slaget. Men de således opregnede "ten
denser" er jo blot led i magthavernes 
"propagandavirksomhed" og slagord i de
res "Hetzschriftcn" som fordømmende 
betegnelser for folks naturlige modstand 
mod den nationalt ødelæggende indvan
dringspolitik, der er drevet i snart en men
neskealder. 

Forslaget synes i virkeligheden vendt 
mod de danskere, der i dag som for 50 år 
siden kæmper for at bevare eller genvinde 
Danmark som et dansk land for det dan
ske folk befriet for nutidens invasions
styrker. 

I hvert fald passer lovforslaget efter si
ne egne forklaringer som fod i hose til at 
bekæmpe nutidens modstandsfolk. 

Med udflydende særlovgivning, der la
der sig fortolke og strække til at under
trykke al ubekvem national modstand, 
som man jo for længst har udskreget som 
Hintolerant'', "fremmedhadsk" og ·'racis
tisk" gøres danske fængsler og fangelejre 
ligesom i sin tid den tyske besættelses
magts klar til at modtage de fonuastelige 
og uansvarlige. 

Mere end nogensinde er der brug for en 
ny modstandsbevægelse - modig, stærk 
og dansk. 

"Forbryderportræt" fra Frøslevlejren l 945. 
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''Flygtning 95'' 
Kortene på bordet tak! 
Af Ib Ho.fmeister 

Dansk Flygtningehjælp (DF) afholder i 
år en ny indsamling, nemlig "Fly&>tning 
95". Den kulminerer med en landsomfat
tende husstandsindsamling 2. maj. I an
ledningen hat H.M. Dronning Margrethe 
endog designet et sæt spillekort, der skal 
sælges til fordel for det gode formål. 

Tiden er vel ellers løbet fra den slags 
folkeindsamlinger, der efterhånden kun 
indbringer relativt få penge. Det er blevet 
langt nemmere for de humanitære organi
sationer at hale kontante bidrag ud af sta
ten, Danida, EU, fagbevægelsen m.fl. 

Lad os da kaste et blik tilbage i tiden og 
se, hvorfor det er gået sådan. 

1986: 
Pengene gik ikke "ubeskAret" til de 
nødlidende 

I "Flygtning 86" blev der indsamlet 52 
mio. kr.; 9 mio. kr. gik til udgifter i for
bindelse med indsamlingen. Overskuddet 
på 43 mio. kr. skulle derefter " ubeskåret" 
anvendes til fly&>tningearbejdet i den 3. 
verdens lande, hed det sig. En stor del blev 
imidlertid i stedet anvendt til DFs alnun
delige "administrationsomkostninger". 
Det er dokumenteret i bl.a. Danskeren 
1990 nr. 4 s. 3. 

1990: 
Af 20 mio. indsamlede kr. er på 3 år 
kun godt 1/4 anvendt tU hjælp ude i 
verden 

I "Flygtning 90" indsamledes 20,4 mio. 
kr. for en udgift på 6,4 mio. kr., så over
skuddet, der '\,beskåret" skulle anvendes 
til flygtningeprojekter i 3. verdens lande, 
kun blev på 14 mio. kr. 

Dette overskud blev overført til DFs 
pengekasse, som efterhånden var temme
lig tom. Denne kapitalindsprøjtning be
virkede, at den såkaldte "Kapitalkonto til 
rådighed for udenlandske projekter m.v." 
kom op på 14,3 mio. kr. 

Der var altså denne gang ikke de store 
beløb at gøre godt med. I J 991 blev der 
derfor kun bevilget 2, I mio. kr. til de 
udenlandske projekter og i 1992 kun 2,3 
mio. kr. J 1992 lysnede det imidlertid for 
DFs økonomi, idet DF kom på finanslo
ven med et tilskud på 3,0 mio. kr. til 
dækning af administrationsomkostninger. 
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For nylig fik jeg så tilsendt DFs regn
skab for 1993. Regnskabsberetlungen 
slutter med følgende: "Den samlede akti
vitet i DF er i år gennemført med et sam
let træk pd kapiralkamoen til internatio
nale ak1iviteter m.v. på 1,5 mio. kr. Til 
dækning af DFs sekretariatsomkost11inger 
og deltagelse i det internatio1wle flygtnin
gearbejde er der ydet tilskud fra J11de11-
rigsminis1eriet pli 3, I mio. kr." 

Af de indsamlede midler var der pr. 
3 1.12.1993 st.1dig 10, l mio. kr. til rådig
hed for internationale projekter. Så man 
kan vel sige, at overskuddet fra "Flygtning 
90" er blevet forval tet med sparsomme
lighed. De fl~ie af pengene fra indsam
lingen ligger stadig i DFs kasse. 

Det internationale projektarbejde, DF 
har ment at kunne afse indsamlede midler 
til, har omfattet flygtningearbejde og se
kundering af personel i det tidl. Jugosla
vien, Armenien, Irak, Yemen, Somalia, 
Kenya, Mozambique, Andes-regionen, 
Nepal, Cambodja, Vietnam, Pakistan og 
A fgbanistan. Af regnskabet fremgår det, 
atdereranvendt 141 mio. kr. til 44 inter
nationale projekter i de nævnte lande og 
områder. Disse opgaver er varetaget på 
vegne af Danida, UNHCR, EU m.fl. 

Hvem hjælpes ude i verden? 
Der er meget store udgifter i forbindel

se med udsendelse og udstationering afu
landseksperter og projektmedarbejdere. 
Hvor meget der egentlig er blevet tilbage 
til de fattige befolkninger i de nævnte om
råder, hvor der jo virkelig er stor nød og 
elendighed, kan imidlertid ikke aflæses af 
regnskaberne. Det havde ellers været in
teressant, om det kunne. For i Berlingske 
Tidende 27.2.1 995 hedder det: "Det er ik
ke spor usædvanligt, ar e11 dansk uland,
ekspert kan koste Danida K,: 100.000,
om måneden, bekræfter e11 af Danidas 
eksperter i ulandsbistand, /(Jmd Vi/by." 
Knud Vilby er formand for Mellem folke
ligt Samvirke, der arbejder tæt sammen 
med DF. Allerede for 3 år siden, nemlig 
24.2.1992, oplyste Berl. Tid. også, at 58 
ledende medarbejdere i de danske bi
standsorganisationer havde lønninger, der 
omregnet til danske forhold svarede til 
mellem 850.000 og 1,4 mio. kr. om året. 

Udgiftsdiskussionen, der blev væk 
Nogen tid før husstandsindsamlingen i 

forbindelse med "Flygtning 90'' fandt 
sted, bragte Berlingske Magasinet et in
terview med DFs formand Nils Foss. Han 
sagde bl.a.: "J/j vil gerne diskutere alle 
vore udgifte,; og om pengene kan anven
des bedre. ingen tvivl om der. Men der har 
været alle mulige påstande om, ar der bli
ver brugt helt op 1il /0-12 milliarder pd 
flygtningeområdet. De,for skrev min for
gænger 1il statsministeren ogforeslog, at 
man oplyste, hvad de virkelige udgifter er. 
Det fandt ma11 ikke formålsljenligt." 

Statsminister Poul Sehluter ,,iUe eller 
kunne kort sagt ikke oplyse om de samle
de fremmedudgifter. I dag er muligheder
ne for at finde frem til disse tal langt bed
re. Cand. oecon. Ebbe Vig, Århus, har ved 
at putte de ti lgængelige oplysninger ind i 
en computer fået et tal frem for udgifter
ne til vor fremmedpolitik i 1995. Det er på 
56 milliarder kr. Dette er altså formentlig 
prisen for en totalt forfej let politik - betalt 
af de danske skatteydere. (Se Danskeren 
1995 nr. I s. 3). 

Nils Foss' udgifter 
Heller ikke Nils Foss er imidlertid me

get for at lægge kortene på bordet. Siden 
han blev formand for DF, har det således 
været umuligt at få udleveret revisionsbe
retninger til DFs regnskaber. Nils Foss 
hævder, at det er arbejdspapirer- udeluk
kende til intern brug. 

Det er meget kedeligt. For i en revisi
onsberetning kan revisor give udtryk for, 
om der evt. skjuler sig kritisable forhold 
bag tallene. Hvorfor skjuler Nils Foss re
visionsberetningerne, hvis der lkke er no
get at kritisere? 

Når nu DFs protektor, H.M. Dronning 
Margrethe, har tegnet nye royale spille
kort og derved atter demonstreret sine sto
re kunstneriske talenter, og når Nils Foss 
og frue samtidig er nogle af regentparrets 
gode bridge-venner, så vil jeg her gerne 
opfordre Nils Foss til at lægge alle korte
ne på bordet. Selvfølgelig forstået på den 
måde, at næste gang jeg beder om DFs 
årsregnskab, så er revisionsberetningen 
med! 

Ib Hojineister 
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''Noget at vende hjem til. '' •• 

PR-gruppen bag Flygtning 95-indsam
lingen, der blandt arrangørerne tæller så 
interessant et ny-etableret makkerpar som 
''Dansk Arbejdsgiverforening" og "Lands
foreningen for Bøsser og Lesbiske", har 
øjensynlig haft svare problemer, da kam
pagnen skulle planlægges: 

En ting er at skaffe ti lstrækkeligt med 
rastere, men hvordan søren far man efter
hånden danskerne til at spytte i- undskyld 
udtrykket - bøsserne? 

Der var jo engang, da vi danskere 
brændte af iver for at hjælpe folk i nød: 
Husker De Grønlandshjælpen, Ungarns
indsamlingen, Flygtning '66? Husker De 
Svend Petersens TY-indsamlinger, og 
husker De nogle af de andre, snart hundre
der af indsamlinger til velgørende formål? 

Altid var vi på tæerne for at hjælpe, 

"Vi har for længst lært at leve med os 
selv som en flok plattenslagere, der ind
forstået slår smut med øjnene, når penge
ne skal erlægges. Som 1 selv ved, er alt det 
der med moms og ljoms ikke lige os. Det 
er trods alt kun i den lidt ynkelige beri
gelsesafdeling, men jeg tror, det er værre, 
at man tvinger skikkelige folk længere og 
længere ud i en praktiseret dobbeltmoral. 
De siger et, men mener noget andet. Man 
kan i hveranden samtale med flinke men
nesker mærke, hvor tøvende de bekender 
holdning og kun nølende rykker ud med 

hvor det kneb. Altid var vi villige og 
hjælpsomme. For netop omsorgen for de 
svage, for de forfulgte, for dem, der sulter, 
er en dybtliggende selvfølgelighed i den 
danske mentalitet. 

Sådan er det ikke længere. 
Dels påtvinges vi allerede via skatten at 

aflevere en betragtelig del af vor indkomst 
til den vidtforgrenedc godheds-industri, 
dels er vi eft.er mange sørgelige eksempler 
kommet i begrundet tvivl om, hvorvidt 
pengene nu også når deres mål derude i 
det fjerne, og vigtigst har magthaverne -
uden at spørge os om lov - begyndt en lyn
omdannelse af Danmark til en multietnisk 
stat, og det har gjort danskerne rasende. 

Som håndlangere til dette multietniske 
eksperiment har man hyret danskernes 
gamle venner med de engang så værdige 

eksempler på noget, der af god grund har 
været dem til forargelse. De er så vant til 
at blive stemplet som småborgerlige, ra
cister og hvad ved jeg, at de foretrækker at 
camouflere sig og lade tingene gå deres 
skæve gang. 

Det er farligere end ødelæggelsen af vo
res gader og det hele offentlige miljø, for 
det er et overgreb mod den redelighed og 
tyngde, der altid bar ligget i folkesjælen." 

For,uJnctcn for Ny Carlsbergfondets direktion og 
for Glyptotekets bestyrelse Hans Edvard Nørre· 
gård-Nielsen i Jyllands-Posten 5/2 1995. 

navne, Røde Kors, Folkekirkens Nød
hjælp, og Red Barnet. 

Og lige så dybtliggende danskernes 
omsorg for de svage er, lige så dybtlig
gende er danskernes foragt for håndlange
re, som for rundhåndet betaling undergra
ver den danske nation. 

Derfor boykotter vi "Flygtning 95 - no
get at vende hjem til". 

Selv om det for enhver dansker umid
delbart lyder smukt og rigtigt, at de frem
mede nu vender hjem. 

For det kræver jo ingen særlig hjerne at 
finde ud af, at det netop pra:,cis aldrig i he
le den frysende nordpol har været menin
gen med den kampagne, at en eneste skal 
vende hjem. Overhove<let. 

Søren Espersen 

"Danmark har skrevet under på så mange 
'internationale konventioner' . De indehol
der alle bestemmelser for opsigelse, bestem
melser, der kan bruges, når konventionerne 
bliver åbenlyst urimelige. De fleste af kon
ventionerne er fonnuleret af FN og vedtaget 
af et flertal af nationer, hvis regeringer ikke 
drømmer om at overholde dem selv, men 
snildt kan brnge dem til at slå de vestlige lan
de i hovedet med. FN er mere en fagforening 
for diktaturer end for dydsdragoner!" 

Bibliotekar Lars Ono Kristensen, Århus.. i ÅrhlL,; 
Stiftstidende 16/12 1994. 
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Brug dog grundloven 
Det.følgende indlæg er skrevet af fhv. 
vicetoldinspektør Vagn U/rre-0/se,i 
og sendt til Jylla11ds-Posten, der imid
lertid ikke kumie finde plads til det, 
skø111 det behandler et meget centralt 
spørgsmål, som sikken mange har 
stillet sig i forbi11delse 11ied bedraget 
0111kri11g vedtagelsen af bosnier-asyl
/oven. 

Umiddelbart før Folketingets medlem
mer tog på juleferie, havde man regerin
gens lovforslag om at give hen ved 
17.000-18.000 bosniske flygtninge, som 
midlertidigt opholder sig her i landet, mu
lighed for at ansøge om fast opholdstilla
delse i Danmark, til andenbehandling i 
tinget. 

2/5 af tingets medlemmer eller i alt 80 
MF'ere krævede imidlertid ved en under
skriftindsamling, jf. grundlovens § 41, 
stk. 3, en udsættelse af lovforslagets tred
jebehandling i 12 søgnedage efter forsla
gets andenbehandling, således at loven 
tidligst kunne vedtages 10. januar 1995. 

Knebent flertal 
Ved Folketingets samling i det nye år 

blev loven vedtaget med et knebent flertal 

af regeringspartieme med støtte af SF og 
Enhedslisten. 

Hvorfor benyttede oppositionspartier
ne sig ikke af grundlovens§ 42, stk. I, 
hvorefter 1/3 af tingets medlemmer eller 
blot 60 MF'ere med deres underskrift in
den en frist af tre søgnedage fra forslagets 
endelige vedtagelse kunne begære en fol
keafstemning om lovforslaget? 

Hvorfor er man så bange for at spørge 
vælgerne (græsrødderne)'/ Et flertal af 
disse ville garanteret have nedstemt lov
forslaget. 

Sårremt politikerne er så angste for ar 
spørge vælgerne, kunne de endelig også 
have afværget en folkeafstemning om 
lovforslaget i medfør af grundlovens§ 42, 
stk. 3, der siger: "Når der er begæret fol
keafstenming om et lovforslag, kan Fol
ketinget inden for en rrist af fem søgneda
ge fra forslagets endelige vedtagelse be
slutte, at forslaget skal bortfalde." 

Manglende vilje? 
Muligheden af lovens forkastelse var 

således reelt til stede; men oppositionen 
snorksov eller manglede reel vilje. 

Ko11kl11sio11: En uansvarlig regering 
fremsætter et lovforslag mod folkets øn
ske - en opposition lytter ikke til græs
rødderne - er del så underligt, at der op
står politikerlede'/ 

Danmarks Radio står fast på løgnen 
Teknikken er den velkendte: DR vide

rebringer - mod bedre vidende - en løgn, 
som DR efterfølgende nægter at demente
re. 

Det seneste eksempel drejer s ig om 
postkort-tilsværtningen af DDFs for
mand, som blev omtalt i sidste nummer af 
Danskeren. DR var mere end ivrig efter at 
stille· mikrofon til rådighed for Kasper 
Hyllesteds barnagtigheder. Men da 
Kasper Hyllested måtte tilbagekalde og 
beklage sine påstande, mistede DR om
gående sin interesse for sagen og nægtede 
kategorisk at bringe et dementi! 

Ikke uden en vis ironi inviterede Den 
Danske Forening en række DR-medarbej 
dere til at diskutere "tv og demokratiet" 
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ved årets sommerstævne. "Hvordan sikres 
det, at de elektroniske medier ikke bliver 
redskab for en bestemt politisk hold
ning?", spurgte vi i indbydelsen. Et sådant 
emne har DR-medarbejderne ingen lyst til 
at diskutere, og alle inviterede takkede nej 
- som ventet. Svaret rra Ruth Sperling var 
så morsomt, at det fortjener at blive cite
ret: "Under ingen omstændighed vil jeg 
deltage i nogen form for aktivitet arrange
ret af Den Danske Forening, hvis holdnin
ger er mig særdeles frastødende". 

Ruth Sperljngs opstød er for så vidt ik
ke overraskende. Hendes kendskab til 
DDF hidrører nemlig fra DR. 

Cirklen er sluttet. 

Danmarks
fonden 

af 5. maj 
1995 

Ved beslutning i DDF's styrelse op
rettes på SO-årsdagen for Danmarks 
befrielse en særlig fond: "Danmarks
fonden af 5. maj 1995". 

I fonden indgår testamentariske ga
ver samt gaver, der gives specielt til 
fonden. 

Fonden er en kampfond. Deus mid
ler vil blive anvendt i overensstemmel
se med Den Danske Forenings for
målsbestemmelse til at sikre d3llsker
nes ret til en tilværelse på egne betin
gelser her i landet. Kun formueafkastet 
forbruges løbende, men fondens fulde 
midler kan sættes ind, når og hvor det 
skønnes påkrævet i modstandskampen 
mod ødelæggelsen af Danmark som 
det danske folks hjem. 

Fondens eksistensskal ligge som en 
latent trussel over for de kræfter, der 
undergraver Danmark. Der oplyses 
derfor hverken om fondens størrelse 
eller bidragydere, og det kan heller ik
ke forventes oplyst, hvord3ll midlerne 
er sat ind. 

Fonden administreres af styrelsen 
under tilsyn af en af landsmødet valgt 
person, der er gocjkendt af styrelsen. 

En testamentarisk arv har allerede 
tilført fonden en betragtelig grundka
pital. 

DAN MA RKSFONDEN 
AF 5. MAJ 1995 



Historie om danskerne 
Af Sune Dalgård 

Et land og dets folk 
Danmark er et lidet land, hedder det i en 

kendt sang. Det er så sandt, som det er 
skrevet. Danmarks landareal udgør vi~-t 
mindre end 1/3 promille af hele jordklo
dens landareal. De omkring 5 millioner 
mennesker, der nu om dage lever i Dan
mark, er mindre end l promille af hele jor
dens folkemængde. Knap en ud af hver 
1.000 på jorden er dansker. 

Om Danmark Ih naturens hånd er et 
rigt eller frugtbart land, kan naturligvis 
diskuteres. Mineralrigdomme har ,•i al
drig haft mange eller særlig værdifulde af. 
Vort klima er heller ikke noget at prale af. 
Detkræveropvarrnningafvore huse i me
re end den halve del af året, men har dog 
sammen med en til dels frugtbar jord gi
vet mulighed gennem årtusinder for en 
dyrkning, som ku1111e skaffe nogenlunde 
stabil næring til en fast befolkning af en 
tæthed som i store dele af de sydligere eg
ne i Europa. 

I hvert fald havde Danmark det sær
præg og i nogle henseender den fordel, at 
det lå så afsides i Europa og åbenbart var 
så lidt tiltrækkende, at det i det væsentli
ge kom til at ligge uden for de store fol
kevandringsstrømme, som i det mindste i 
det sidste par årtusinder med mellemrum 
har præget forholdene i størstedelen af 
Europa og tilgrænsende områder i Asien 
og Nordafrika, og som mange steder gang 

på gang rev den folkelige sammenhæng 
over. 

For Danmarks vedkommende tyder de 
arkæologiske og historiske vidnesbyrd på, 
at landet i hvert fald i det seneste par år
tusinder har været beboet af det samme 
folk, den samme slags mennesker og de
res efterkommere, og at der ikke har været 
tale om indtrængen af større, meget frem
medartede folkegrupper, men snarest om 
almindelig løbende indsivning af mindre 
grupper af hovedsagelig nært beslægtede 
mennesker fra europæiske naboområder. 
De større vandringer er snarere gået den 
anden vej i fonn af stammeudvandringer i 
folkevandringstiden og i vikingetiden og 
løbende udvandring af befolkningsover
skud i de senere århundreder. De tidligste 
kendte stor-udvandringer var såmænd 
vigtige nok i europæisk historie. De skab
te Danelagen i England og normanner
herredømmet i Normandiet i Nordfran
krig og senere i England og med udløbere 
helt ned i Syditalien og på Sicilien. Gan
ske vist gav det ikke varige statsdannelser, 
men utvivlsomt varige præg på bosættel
seslandenes udvikl ing. 

For den historiske tid i det sidste årtu
sind, hvor vi i højere grad bar kilder, der 
kan oplyse os nærmere om ind- og udvan
dringer, er det på det sidste blevet meget 
moderne blandt indvandringsfortalerne 
og de multikulturelt begejstrede at opreg-

"Stå aldrig til søs, lad de andre stå!" - admiralens skægge omkvæd fra 
Pinafore - har udviklet sig til et dansk bekvemmelighedsslogan. 

Danskere i al.mindelighed tager, uanset deres synspunkter og indbyrdes 
knurren, ikke handlingskonsekvenser af deres holdning. 

Hvorfor det forholder sig så nedslående med det danske folk og dets til
stand, giver Sune Dalgård sit bud på i de011e "Historie om danskerne". 

Hans ge!lllemgang fortæller fyndigt om det danske folk, hvis største be
drift og fortjeneste måske har været, at det i det hele taget overlevede! Han 
ge011emgår Danmarks frygtelige tab af indbyggere og landsdele, og om hvor
dan den rædselsslagne frygt for tyskerne førte til national selvopgivelse, anti
nationalisme og latterliggørelse af national følelsen. 

Og ikke mindst, hvordan denne latterliggørelse førte over i den store 
uhæmmede internationalisme med de mange multi'er .. . Hvor masse-til
strømningen af fremmede har let spil. 

"De11 danske nationals1at er i realiteten ved at forsvinde", advarer Dal
gård, som har mistet troen på politikerne og slutter: "Vi har illgenfasuømret 
modstandsbevæge/se, der vil ofre alt for Danmark. Vi ved lam, at vil ingen 
gøre noget, så går opløsnillgen blot videre og vi kan øjne enden for Danmark 
som et dansk land for det danskefolk". 

nede mange grupper af indvandrere, der i 
årenes løb er kommet til Dan.mark - tyske 
håndværkere, hollandske Amager-bøn
der, huguenotter, jøder, kartoffeltyskere 
og polske roearbejdere. Lægger man alle 
disse grupper sammen, udgør de dog nok 
kun nogle f.i tusinde eller titusinde men
nesker spredt over mange århundreder. 
Og for de fleste af dem gjaldt det jo, at de 
kom fi-a nærliggende områder, nærtståen
de kulturer og for en stor del var af sam
me religion som danskerne, og at de kla
rede sig selv og virkelig kunne tilføre det 
danske samfund noget nyttigt. 

Tænker vi på nutidens megen mode
snak om, at vi alle sammen i Danmark er 
indvandrere eller stanuner fra indvandre
re, skal vi altså adskillige årtusinder tilba
ge, måske helt til istiden, før der bliver 
sandhed i den snak. 

Først med de seneste 20-30 års udvik
ling er denne tilstand radikalt ændret. Der 
er ikke længere tale om en beskeden ind
sivning af enkelte personer eller mindre 
grnpper hovedsagelig fra nærliggende 
områder eller nærstående folkegrupper, 
kulturer og religioner, men om en masse• 
indvandring af til dels større folkegrnpper 
fra hovedsagelig fjerne lande, frenuuedar
tede kulturer og andre religioner. Der er 
ikke tale om, at disse indstrømmede hur
tigt optages og assinlileres i det danske 
folk, men om at de etablerer sig i Dan
mark som fremmede folkegrupper, der 
bevarer deres fremmede karakter og ikke 
indgår som tidligere tiders enkeltindvan
drere i det danske folk. Derved ændres det 
tidligere så homogene danske samfund til 
et multietnisk, multikulturelt, multiraei
alt, multireligiøst, multiloyalt o.s.v. sam
fund med alle de splittende og opløsende 
tendenser, der præger et sådant. 

Truet overlevelse 
Men hvordan kom det dertil? Det er 

som antydet en lang historie, og jeg kan 
kun berøre nogle ganske få hovedlinjer i 
den. 

Det danske folks historie, siden det for 
godt et tusind år siden fremstod som en 
national og statslig enhed, har måske i in
ternational sammenhæng og sammenlig
ning ikke været særlig iøjnefaldende eller 
beundringsværdig. Dets største bedrift og ~ 
fortjeneste er måske kort sagt den, at det 
overlevede. 
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To trusler rettede sig gennem tiderne 
mod danskerne som folk og som nation og 
stat. Den ene var den fysiske. Folket skul
le bestå under primitive levevilkår i en na
tur, der med små udsving kunne bringe 
eksistensen i fare gennem sult og kulde og 
farsoter, og som til stadighed satte snævre 
grænser for folkemængden. Først i det se
neste par århundreder er der gradvis vun
det ind på dette og skabt levevilkår, som vi 
i dag anser for sikre og rige. Desuden 
skulle folket bestå over for trusler om 
fremmede folkeslags indtrængen og ero
bring af landet. I den henseende var lan
dets udkantsbeliggenhed i Europa og de 
beskedne livsmuligheder som antydet nok 
i sig selv en betydel ig sikring. Men vi ser 
dog også, at landets folk, allerede fra læn
ge før vi har skrevne vidnesbyrd om det, 

gang på gang med våbenmagt måne vær
ge deres besiddelse af det. Den anden 
trussel hang sammen med landets belig
genhed som l,'l"ænse og bindeled mellem 
Skandinavien og Europas kontinent og 
med dets mærkelige sammensætning afto 
landfaste hovedlande, der hang sammen 
med hver sit af disse, nemlig Skånelande
ne og Jylland, og derimellem de danske 
øer grupperet ved tre hovedsunde og bæl
ter. I den ældste og ældre tid, da, som man 
siger, vand forbandt og land adskilte, især 
på gnmd af transportforholdene, var dette 
vel et forhold, der virkede til at binde riget 
sammen. Men senere, da statsda1melser i 
øst og syd blev stærkere, kom Danmark 
mere og mere til at befinde sig som mel
lem kæberne i en skruestik. Kun det hår
deste materiale kunne holde til presset. 
Svagheder eller brist i det kunne få det til 
at brydesammen og yderflader til at falde 
af. Og svagheder var der nok af. 
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Den amerikanske historiker Barbara 
Tuchman udsendte få år før sin død i 1989 
en bog med titlen "The March ofFolly" -
dårskabens march. I den gennemgik hun i 
nogle hovedeksempler fra den trojanske 
hest til Vietnam-krigen, hvordan denne 
verdens store ledere og politikere gang på 
gang har handlet som i blinde og i mod
strid med deres egne og deres samfunds 
indlysende interesser, og de katastrofale 
følger, det har haft for dem. Sit hoved
synspunkt og egentlig ubesvarede spørgs
mål ridser hun op i de første få linjer af s in 
fremstilling i følgende ord: 

"Et forhold, der gør sig gældende igen
nem hele historien uanset tid og sted, er, at 
regeringer fører politik, der strider imod 
deres egne interesser. Det synes, som om 
menneskeheden er dårligere til at regere 

end til snart sagt enhver anden menneske
lig udfoldelse. På dette område gør klog
skab, der kan beskrives som udøvelsen af 
dømmekraft på gnmdlag af erfaring, sund 
sans og tilgængelige oplysninger, sig min
dre gældende og kommer mere til kort, 
end den burde. Hvorfor handler de, der 
indtager høje poster, så ofte i modstrid 
med, hvad fornuften peger på og oplyst 
egeninteresse tilsiger? Hvorfor synes for
standig tankevirksomheds.i ofte sat ud af 
kraft?'~ 

Barbara Tuehmans betragming eller 
iagttagelse trænger sig unægtelig på ved 
vurderingen af Danmarks historie gen
nem de sidste 300-400 år. Der er sandelig 
i den mange fejl og tåbeligheder med ka
tastrofale nationale følger at begræde. Og 
dog må vi huske, at landets særegne geo
grafiske forhold gav det nogle svagheder, 
som gjorde det særlig udsat for indhug i 
dets land- og folkeområde, efterhånden 

som de tilgrænsende magter voksede sig 
overlegent stærke. Trods alt heltemod på 
s lagmarkerne til lands og til vands med
førte dette kolossale tab gennem de sene
re århundreder. Størst var tabet af Skåne, 
Halland og Blekinge foruden Gotland til 
Sverige i det 17. århundrede - mere end 
1/3 af rigets hele område gik dengang 
tabt. 150 år senere kom adskillelsen fra 
Norge. DobbeltmonarkietS tid var efter 
mere end 400 år forbi. Og blot 50 år efter 
dette måtte næsten hele Slesvig eller Søn
derjylland afs!<is til den opvoksende tyske 
stormagt mod syd. Kun omkring halvde
len af det tabte vendte tilbage ved Gen
foreningen i 1920, efter at fremmede 
magter i en uhyre blodig verdenskrig og 
med vældige ofre havde besejret de tyske 
magter. 

Tvivl og frygt 
Det var således denne situation og det

te lemlæstede, men dog altså efter de gen
tagne åreladninger nationalt homogene og 
nogenlunde ensartede Danmark, de æld
ste af os nulevende overtog og i tiden mel
lem de to verdenskrige voksede op i. Det 
var et land, hvor enhver mai,>tbevidsthed 
var borte efter katastrofen i 1864 og efter 
erkendelsen af, at hele nationens eksistens 
var truet i skyggen af det ovcnnægtige 
Tyskland. Generationerne, der gik forud 
for vor, var nok gennemgående stærkt an
tityske, men indpodet med, at man måt1e 
udvise den største forsigtighed for ikke at 
tirre eller udfordre vilddyret, men tværti
mod søge at overleve i fred ved at gøre sig 
så lidt synlig på den verdenspolitiske are
na som muligt. For mange var denne hold
ning blevet til en national selvopgivelse, 
antinationalisme, forsvarsdefaitisme, ja 
nedgøring og latterliggørelse af national 
selvhævdelse som "fa.'<lrelanderi" og far
ligt selvbedrag. Dette krydsedes med den 
socialistiske arbejderbevægelses ideolo
giske internationalisme og antimilitaris
me, som ikke hurtigt nok formåede at ind
stille sig på eller omstille sig til de nye re
aliteter, som mellemkrigstiden snart viste 
sig at byde på. 

Tiden blev nemlig hurtigt mere og me
re urolig og krigerisk. For mit eget ved
kommende hat jeg faktisk levet med bil
ledet af krig rundt omkring s., langt tilba
ge,jeg husker, og lige til slutningen af 2. 
verdenskrig. Født i 1922 er min første 
erindring fra aviserne vist det japanske 
angreb i Manchuriet i 193 I . Så fulgte den 
nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 
1932-33 med snart påfølgende tysk gen
oprusniing og brud på alle Versailles-frc
dens bånd på tysk aggresivitct og krigs
forberedelse. Det fascistiske Italiens an
grebskrig i Abessenien eller Etiopien i 
1935, borgerkrigen i Spanien fra 1936 



med Italiens og Tysklands massive inter
vention og afprøvning af den kommende 
storkrigs våben, anneksionen af Østrig i 
foråret 1938, Miinchen-al'talen i efteråret 
I 938 med sammenbruddet af Frankrigs 
østalliancer og indbruddet i Tjekkoslova
kiet, indmarchen i Prag i foråret 1939, den 
næsten samtidige italienske okkupation af 
Albanien, ve.~tmagtsgarantiemc til østcu· 
ropæiske lande, Hitler-Stalin-pagten i au
gust 1939 og endelig udbruddet i septem
ber 1939 af den 2. verdenskrig. 

Denne uafbrudte og hastigt accelere
rende krigsudvik ling igennem 1930'erne 
bragte naturligvis Danmark i en vanske
lig, men helt afgørende valgsituation - bå
de fysisk og mentalt. Forsvarsspørgsmålet 
blev tydeligvis voldsomt aktuelt oven på 
afrustningsdillen under den pacifistiske 
bølge i 1920'erne. Skulle man gå videre 
med den radikale og socialdemokratiske 
traditionelle og ideologiske "Hvad skal 
det nytte"-politik, der kun havde håbet at 
henvise til om, at vi ved at være så usyn
lige og militært afmægtige som muligt 
havde en chance for at s lippe uskadt gen
nem en ny verdenskrig. Eller skulle man 
med de begrænsede midler, et lille land 
uden nogen sværindustri af betydning 
kunne sætte ind, søge at skabe sig er mili
tært forsvar, der kunne virke så trovær
digt, at det havde en rimelig chance for at 
bolde en angriber tilbage og i givet fald 
yde ham s.1 megen modstand, at hans 
umiddelbare mål med angrebet forpasse
des og der måske viste sig muligheder for 
at videreføre kampen. Da sandhedens ti
me var inde, stod vi uden et virksomt mi
litært forsvar, og selv de beskedne og 
dårligt udrustede styrker, vi kunne have 
bragt på benene, og som måske trods alt 
havde haft en mulighed for at genere og 
forsinke fjenden i hans videregående og 
centrale strategiske mål, selv de var ikke 
mobiliserede og til rådighed. Det blev til 
den kapitulation, som det politiske flertal 
i virkeligheden ville. 

Mentalt måtte danskerne i mellem
krigstiden uden at have nogen sikker pej
ling på, hvad de nærmeste år ville bringe, 
søge at indstille sig på en stærkt ændret si
tuation. Den voldsomme økonomiske og 
sociale krise og opkomsten af nye yder
liggående eller revolutionære kræfter i 
form af kommunisme og nazisme gav ry
stelser i samfundet, om end de frenunede 
ideologier kun fangede mindre grupper. 
Andre grupper samlede sig som reaktion 
på den tyske nazismes trusler mod Dan
mark, bl.a. mod genforeningen med 
Nordslesvig, i nationale eller nordiske 
foreninger som Det Unge Grænseværn, 
Dansk Samling, Det Frie Nord m.11. Alt 
sammen måske umiddelbart uden den sto
re klarhed eller realisme, men dog et be· 

vis på, ar dele af især den danske ungdom 
havde vilje t il at arbejde for Danmarks fri
hed og velfærd. Dermed skabtes også en 
rekrutteringsstyrke for det modstandsar
bejde, der fores tod i den tyske besættelses 
5 år. Men alligevel må man erkende, at det 
store flertal af danskerne var mentalt ufor
beredte på det, der skete 9. april 1940, da 
landet for første gang i historisk tid i sin 
helhed blev militært besat af en indtræn
gende ljende. 

Fra opgivelse til modstand 
Reaktionerne hos danskerne på landets 

besættelse var naturl igvis også meget for• 
skellige fra person til person lige fra mere 
eller mindre åbenlyst samarbejde eller 
fraternisering med fjenden, over passiv 
accept af politikernes forhalende samar
bejdspolitik og af at efterkomme "kon
gens bud", til fortvivlet protest og søgen 
efter muligheder for at modvirke opgivel
sespolitikken og efter veje til at iværk:;æt
te en klarere modstand mod besættelses
magten og dens danske hjælpere og mod 
de politiske ro- og ordensprædikanter. Her 
spillede situationens fuldstændige uvant• 
hed og mangelen på mental forberedelse 
en meget stor rolle, naturligvis sammen 
med den håbløshed, som de lammende ty
ske militære sejre i de første krigsår førte 
med sig. Under disse omstændigheder 
måtte det tage lang tid og være forbundet 
med store vanskeligheder at f1I påbegyndt 
blot beskedne aktive modstandsaktivite
ter. Forholdene kompliceredes yderligere 
af, at modstanden i de første mere end 3 år 
måtte rettes til to sider på samme tid, nem
lig foruden mod selve den fremmede 
besættelsesmagt også mod den danske 
sarnarbejdsregering, som med a11e sine 
magtmidler og hele sit påvirkningsappa
rat søgte at bekæmpe ethvert tilløb til 
modstandsarbejde. I disse første år var ho
vedopga,•en i virkeligheden at bekæmpe 
samarbejdspolitikken og hos dens brede 
folkelige passive støtter at skabe forståel
se for modstandspolitikken og omvendt 
gradvis skepsis over for og afstandtagen 
fra politikernes samarbejdskurs. Først 
med 29. august 1943, da den folkelige 
modstand var blevet så stærk, at den væl
tede samarbejdspolitikken over ende, 
kunne modstandsbevægelsen koncentre
res helt om den fremmede fjende. 

Modstandsarbejdets hovedformer 
Modstandsarbejdet havde to hovedfor

mer. Den ene og ældste koncentrerede sig 
om oplysning og national påvirkning gen
nem såkaldte "illegale blade" og lignende, 
da alle legale medier jo var ramt af censur 
og overvågning, så de stort set kun kunne 
bringe, hvad der passede i besættelses
magtens og samarbejdspolitikkens kram. 

Dette illegale bladarbejde be!,,yndte i det 
små og med primitive midler, men vokse
de i årenes løb til mængder af forskellige 
blade, der kom i store oplag og med eget 
pressebureau i det illegale "Information". 
Karakteristisk for bladarbejdet var, at det 
var skabt på dansk initiativ og stort set 
udelukkende ved danske midler, og at det 
var så dcecntmliseret, at det aldrig kunne 
lykkes tyskerne at lamme det, selv om 
mange af den illegale presses folk i tidens 
løb blev arresteret og sat ud af spillet. 
Bladarbejdet fik utvivlsomt en stor natio
nal betydning ved at vise også de bredere 
lag, som ikke deltog aktivt i det organise
rede modstands.1rbejde, at dette nu var en 
levende og allestedsnærværende realitet, 
som ikke lod sig kue hverken af samar
bejdspolitikere eller besættelsesmagt. 

Den anden hoveddel af den aktive mod
standskamp var sabotagen og de egentlig 
militære operationer og forberedelser. I 
modsætning til bladarbejdet var denne del 
væsentligt inspireret af de allierede mag
ter, især England, og i vidt omfang afhæn
gig af tilførsler fra England af våben, 
sprængstoffer og instruktører, som sattes 
ned over Danmark med faldskærm. Den 
blev naturligvis efterhånden den afgøren
de faktor for den politiske udvikling i 
Danmark, for bruddet 29. august 1943 og 
for samarbejdspolitikernes stigende re
spekt for - og frygt for - modstandsbe
vægelsen. Den tvang ved selve sin eksi
stens politikerne ti l at optage forbindelse 
med modstandsbevægelsen - gennem Fri -
hedsrådet - med det formål på længere 
sigt at neutralisere den og samtidig til at 
knytte sig nært til det afvæbnede og hjem
sendte danske officerskorps for derved at 
skabe en systemtro og systemafhængig 
modvægt til den frie og uregerlige mod
standsbevægelse. 

Dobbelt kapitulation 
Mange - ikke mindst i modstandsbe

vægelsens egne rækker - havde vel troet 
eller i det mindste håbet, at den og de bi- ... 
tre erfaringer i besættelsesårene ville have ,.. 
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fremkaldt en grundlæggende fornyelse i 
dansk folkeliv og statsledelse, og at mod
standsbevægelsen kunne få en dybtgåen
de indflydelse herpå. Dette var naivt og 
uden bund i virkeligheden. Mod~tandsbe
vægelscn var jo en uhyre sammensat og 
løs størrelse, der havde samlet grupper af 
alle lag i folket og med vidt forskellige 
motiver og m:\L Det fælles var kun fri
hedskampen, at få tyskerne ud og gcnska· 
be frie danske forhold, uden at man havde 
haft mange stunder til at tænke over, hvad 
det nærmere skulle indebære. Som det var 
at vente, gik modstandsbevægelsen derfor 
i opløsning hurtigt efter tyskernes kapitu• 
lation. De gamle partier og for størstede
len de samme politikere, som havde an
svaret for opgivelses- og samarbejdspoli
tikken, overtog igen den politiske magt 
med nogle kransekagefigurer eller gidsler 
fra Frihedsrådet på for det meste betyd
ningsløse poster. Man kunne håbe, at de 
genetablerede politikere havde lært af de 
bitre erfaringer, men havde god grund til 
at frygte, at der ikke var sket nogen ftm
damenral holdningsændring hos dem -og 
for så vidt heller ikke blandt flertallet af 
deres vælgere. 

Når der faktisk skete ret store ændrin
ger i efterkrigsbilledet af Danmarks stil
ling i forhold til omverden, skyldtes det da 
også nok snarest de indgribende ændrin
ger i denne omverden. Jemtæppet, der 
snart sænkede sig og delte Europa i øst og 
vest, den kolde krig, oprettelsen af NATO 
o.s. v. blev bestenunende for vor placering 
i det nye verdensbillede og sikrede os en -
om end usikker - plads i det nye Vesteu
ropa, der rejste sig af asken. Afrustnings
æraen var i hvert fald foreløbig forbi. Der 
opbyggedes for første gang siden I. ver
denskrig et - i hvert fald i starten - tro
værdigt forsvar med en kampvilje, som 
bl.a. understregedes ved, at resterne af den 
nationalt motiverede del af modstandsbe
vægelsen i pænt omfang gik ind i opbyg
ningen af Hjemmeværnet som det mcsl 
folkeligt forankrede led i det militære for
svar. 

Men i det store og hele gik modstands
bevægelsen og især de nationalt motivere
de modstandsfolk tilbage i den anonymi
tet, hvorfra de var kotnmet. I det alminde
lige borgerlige arbejds- eller uddannelses
liv, som mange af dem var blevet sat al
vorligt tilbage i gennem modstandsarbej
de i årevis. De opslugtes af forpligtelser
ne over for sig selv og deres familier og 
vel også af den optinlistiske tro på, at de 
havde gjort deres pligt, at sejren var vun
det, og at en fredeligere, lysere og sikrere 
fremtid åbnede sig både for dem og for he
le det danske folk. Selv de af dem, der for 
krigen var blevet i rvivl om folkestyrets 
evne og vilje til at sikre Danmarks fred og 
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frihed, gik mestendels helhjertet ind for 
genoprettelsen og udbygningen af det de
mokratiske system. De ville kort sagt nu 
blot arbejde normalt som tidligere genera
tioner for det frie og fredelige Danmark, 
de under besættelsen havde kæmpet for at 
vinde tilbage. 

De og deres generdtion glemte nok ba
re at tage tilstrækkeligt i agt, at hver ny ge
neration må bygge på sin egen virkelighed 
mere end på en fortid, den ikke selv har 
oplevet og måske reagerer mod i et sæd
vanligt generationsoprør, eller fordi den 
ikke tilstrækkeligt overbevisende er blevet 
gjort medlevende i forgængernes erfarin
ger. Modstandsgenerationen levede nok 
for meget blot selv videre på sine erfarin
ger, kampe og ofre, men glemte at give 
dem videre som en betroet arv til sine 
børn og efterkommere. 1 hvert fald blev 
det snart tydeligt, at krigens og besættel
sens bitre lære ikke var fattet af den nye 
generation, som ikke selv havde følt den 
på sin krop. 

-· --

Den glemte lære 
En lære af de onde år burde jo netop 

være, at det, der bragte os nogenlunde hel
skindet igennem dem, først og fremmest 
var nationens enhed, dens store homoge
nitet, som bragte langt hovedparten affol
ket til passivt og aktivt at stå sammen mod 
besættelsesmagten i kravet og håbet om at 
genvinde den nationale frihed og selv
stændighed. Havde Danmark dengang 
som nu omfattet et stort antal af til dels 
sanunenhængende og vildt fremmede fol
kegrupper, som ikke fulte nogen national 
solidaritet med danskerne, havde situatio
nen unægtelig været meget mere broget 
og kampens vilkår langt vanskeligere. Om 
nogen enkelt erfaring burde lægges på 
sinde fra disse år, måtte det være den, at 
man frem for alt bør kæmpe for at opret
holde og sikre den folkelige enhed. 

Allerede fra !960'erne blev det imid
lertid stadig mere klart, at den nationale 
bevidsthed og følelse hos en stor del af 

den nye generation var forsvundet. Den 
varofle afløst af, hvad dernænnere var en 
afstandtagen fr.i det nationale som et livs
grundlag og dets erstatning med en de
monstrativ bekendelse til det internatio
nale, hvad der vel igen hang sammen med 
en stærk opblomstring af tilslutning til en 
bestemt politisk ideologi, nemlig mands
me, kommunisme eller socialisme. Disse 
strømninger slog voldsomt igennem med 
det såkaldte ungdomsoprør af 68-genera
tionen, som kom til at præge tiden til langt 
op i 80'eme. 

Denne tiltagende afnationalisering af 
holdninger og tankegange hos danskerne 
og især hos ungdonunen fik så meget 
alvorligere følger, som der samtidig 
indtrådte nogle indgribende ændringer i 
he1e nationens grundlæggende livsfor
hold. 

Bruddet med det nedarvede 
Forsoningen og det stigende samarbej

de mellem de vesteuropæiske nationer 
førte i løbet af 50'erne og 60'erne til op
rettelsen og den gradvise udbygning af 
Fællesmarkedet eller De Europæiske Fæl
lesskaber. Efter en hel del debat og en fol
keafstemning, hvori også indgik bekym
ringen for, om et Danmark i EF på længe
re sigt kunne opretholde sin nationale 
selvstændighed og suverænitet, vali,>te et 
flertal i 1972 at lade Damnark indgå i EF 
eller Fællesmarkedet, som det dengang 
mest kaldtes, fordi man især hæftede sig 
ved det frie marked og det økonomiske 
samarbejde og de handelsmæssige forde
le, det ventedes at frembyde. Hvad man 
nu end mente herom, var det vel klart, at 
denne indtræden i et swrrc internationalt 
fællesskab for mange, ikke mindst yngre, 
der ikke havde oplevet eller var opflasket 
med nationens frihedskampe og hårde 
strid for at overleve som selvstændig stat, 
kunne være en yderligere anledning til at 
skubbe hævdelsen af det nationale i bag
grunden eller ligefrem tage afstand fra det 
som formentlig forældet og skadeligt for 
det internationale samarbejde. Det er 
wnuligt at måle eller veje, hvad EF-ud
viklingen har betydet for dansk national 
selvhædelse, men det er nok uden for 
tvivl, at den bar spillet en ikke ubetydelig 
rolle. 

Den anden og langt mere indgribende 
og på langt sigt omkalfatrende udvikling 
er den indvandring i Dannrnrk af fremme
de folkegrnpper, der tog fart fra 1960'er
ne og i stadigt stigende tempo er fortsat 
under forskellige former indtil dagen i 
dag ogjo stadig fortsætter. Som det frem
går af det foregående, er dette en ny fore
teelse, der ganske bryder med al kendt hi
storisk udvikling i Danmark. Trods århun
dredernes spredte indsivning af indvan-

I 
\ 

I 
I 


