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DANMARK 2060?
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MAGASINET

2017
INDSIGT
UDSYN

SEPTEMBER
Magasinet Indsigt Udsyn udgives af 
Den Danske Forening, hvis formål 
er på folkestyrets grund, uafhængigt af
politiske og økonomiske interesser, at
sikre dansk kultur, sprog og levevis i en
verden, der trues af kaos, overbefolkning,
vold og fanatisme.

Foreningens medlemmer modtager
magasinet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på
magasinet for 250 kr. om året.

Eftertryk tilladt med tydelig 
kildeangivelse. 

Magasinet (evt. kopier af det) 
og foreningens andre tryksager må ikke
omdeles privat sammen med 
trykmateriale fra anden kilde eller med
påført tekst, logo el. lign.

Efter aftale med Kulturstyrelsen 
og med DDF´s tilladelse arkiverer 
Dansk Bibliotekscenter
netudgaven af Danskeren 
i DBC Webarkiv til brug for 
nationalbibliografien.

Magasinet Indsigt Udsyn 2017
udkommer 4 gange årligt.

Redaktion og adresser - side 23.

Skulle nogen være i tvivl om påstandens
holdbarhed, kan de læse Facts om Indvan-
dringen, der ligger på Den Danske Forenings
hjemmeside. Herigennem kan de også
finde den dokumentation, som bærer på-
standen.

Der er desværre ingen tvivl mulig.

Hvis ikke vore nulevende børn skal kastes
ud i denne situation, er det nødvendigt at
gribe til drastiske midler.

Intet af det, der foreslås nedenfor, er i strid
med nogen konvention, så vidt som at
ingen konvention gyldigt kan forpligte noget
land til at ødelægge det samfund, der er
bygget op på dets territorium. Forbilledet
er i øvrigt beslutninger, flere lande i Øst-
og Mellemeuropa har taget for at sikre
deres borgere i den nye folkevandringstid:

- I første omgang er det nødvendigt at
stoppe alle tildelinger af statsborgerskaber
til personer, der ikke i handling bekender
sig til vort samfundssystem. 

- Der må også sættes stop for alle længere-
varende opholdstilladelser, som savner tyn-
gende erhvervsmæssige grunde, til sådanne
personer.

Nødvendigheden
byder

Hvis væksten i antallet af muslimer
fortsætter i samme takt som hidtil, vil de
være i flertal i Danmark omkring 2060. 
Til den tid vil tryghedssamfundet være
brudt sammen, og de tilbageværende
danskere vil være overladt til samme
kamp for livet, som er set i det tidligere
kristne Mellemøsten.

- Og ikke-statsborgeres overtrædelse af
straffeloven må obligatorisk føre til udvis-
ning – alternativt internering.

- Dernæst er det nødvendigt at berøve de
mennesker, der ikke lever efter vor sam-
fundsorden, motivet til at forblive her. Det
vil sige: 

- Ingen sociale ydelser til udlændinge.

- Ingen anerkendelse af trossamfund, der
ikke i handling støtter forfatnings-ordningen.
Og ingen offentlige bidrag til samme eller
til de foretagender, der arbejder for at ind-
sluse fremmede – det være sig direkte eller
indirekte. 

Det er godt nok en skrap kop te. Nogen vil
sige helt urealistisk.

Men skåret ud i pap er det altså den situa-
tion, danske betonhumanister og virke-
lighedsfornægtere har sat os i. 

Lad dém foreslå en anden løsning, som
har skabt problemet.

Og husk, at finder de den ikke, og ryster vi
på hånden nu, bliver det børnene, der kom-
mer til at betale prisen.
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DDF’s blad Danskeren beskrev i en række
indlæg i slutningen af 1980-erne, hvordan
Dansk Flygtningehjælp misbrugte borgernes
gode vilje økonomisk og satte en udvikling
i gang, kun få havde forstillet sig.

Som statsminister Poul Schlüter naivt sagde
i 1985: ”Jeg ved godt, at mange danskere er
ængstelige for at åbne grænser kunne føre
til, at Danmark bogstaveligt talt blev over-
svømmet af f.eks. en halv eller en hel million
mennesker udefra. Det ville skræmme folk,
men sådan går det jo ikke.”

Men sådan gik det alligevel.

Efterhånden gik det også op for os ”æng-
stelige”, at tillige Røde Kors og andre or-
ganisationer, man havde troet bedre om,
var på ny og farlig kurs.1)

Desværre er misbruget af den gode vilje i
dag så udbredt både nationalt og interna-
tionalt, at det er blevet en eksistentiel
trussel mod Danmark. De veldædige orga-
nisationer og foretagender bruges i stor
stil endog som led i en regulær politisk
kamp, der ligger helt uden for deres for-
målsbestemmelser.

Misbruget af humaniteten
Blot enkelte eksempler fra en formelig tsu-
nami af tilsvarende:

NGO-erne, heriblandt Læger uden Grænser,
sejler pr. 2017 helt op til Libyens kyst for
at færge afrikanere til Europa.2)

I marts dette år blev Kirkens Korshær af-
sløret i at bistå illegale immigranter på vej
til sort arbejde.3)

Og Menneskerettighedsinstituttet var op-
taget af at sikre, at romaerne ikke krænkes

i Danmark: ”Man skal være meget varsom
med den negative diskurs over for romaer.
Den kan være med til at puste en hadsk
stemning op om et i forvejen meget udsat
mindretal,” siger Louise Holck derfra.4)

Men det er godt nok næppe heller i Louises
forhave, romaerne besørger deres nødtørft.

De politiske undertoner
Misbrugets politiske undertoner er også
vanskelige at tage fejl af. 

Folkekirkens Nødhjælp har intet med Fol-
kekirken at gøre, men udnytter, at navnet
”Folkekirken” ikke er beskyttet. Og her har
man f.eks. pådraget sig vanskeligt afva-
skelige beskyldninger for antisemitisme.
Ja, på det seneste har foretagendet endog
inviteret en palæstinensisk terrorist til Dan-
mark.5)

Amnesty International bruger for sit ved-
kommende bl.a. pengene på at stemple
præsident Trump som en ”bad guy”, orga-
nisationen reklamerer med at bekæmpe.

Man har også sponsoreret en demonstration
i Bruxelles, hvor islamistiske talere fejrede
9/11-angrebene, benægtede Holocaust og
dæmoniserede homoseksuelle og jøder.

I The Economist noteres Amnesty ikke
overraskende for at "afse flere sider til over-
trædelser af menneskerettigheder i Storbri-
tannien og USA end i Hviderusland og Sau-
di-Arabien". En rapport udarbejdet af NGO-
Monitor beskriver ligefrem Amnestys "sy-
stematiske fejl ved rapportering af brud på
menneskerettighederne; begrænsede forståelse
af væbnet konflikt, hvilket fører til fejlagtige
påstande og forkerte analyser; og brud på
menneskerettighedernes universalitet, her-
iblandt en konsekvent institutionaliseret slag-
side mod Israel med dobbeltstandarder". Og
repræsentanter fra Amnesty siger, at Israel
er en "slyngelstat". 6)

Det er derfor ikke overraskende, at Amnesty
på Facebook giver gode råd til ”demon-
stranter”, som - uanset ledelsens senere
bortforklaring - dårligt kan opfattes som
rettet på andre end regulære danske auto-
nome.7)

Røde Kors 
Røde Kors’ holdning er illustrativ:
Den 24/2 2015 advokerer generalsekretær
i organisationen Anders Ladekarl for, at vi
skal tage godt imod de flygtninge fra verdens
urocentre, der kommer til Danmark.”Velin-
tegrerede og velfungerende minoriteter er en
forudsætning for at fastholde den harmoni
og enhed, som nogen forsøger at udfordre i
disse dage.” ”Det er en kendsgerning, at der
fortsat vil komme flygtninge til Danmark.”
Så han efterlyser flere frivillige hjælpere.

Det lyder så smukt og tilforladeligt, at man
får vand i øjnene. Men han glemmer følgerne
af den fortsatte tilstrømning: Hvis folk i
Mellemøsten og Nordafrika ikke finder ud
af for egen kraft at indrette samfund, der er
til at leve i, hvilket de med islam som aksel
har ringe udsigt til, må vi forvente, at de
enten myrder hinanden eller søger herop i
milliontal. De vil selvfølgelig foretrække
det sidste. Den forudsigelige virkning vil
være, at myrderierne fortsætter her med
både dem selv og os som ofre.

Hvad er Anders Ladekarls holdning til det?
Det hører vi ikke noget om.

Samfundsøkonomien kan ikke holde til
denne tilvandring, og et sammenbrud af
samfundsinstitutionerne på næsten ethvert
plan er dermed på vej, allerede fordi den
økonomi, som skal til for at bære dem i
den hidtidige skikkelse, ikke vil kunne op-
retholdes. 

Hvad er Anders Ladekarls holdning til det?

Misbrugets 
organisatorer
Fremmedtilstrømningen er ikke kommet af sig selv. 
Den hjælpes på vej – ja er til dels skabt - af personer 
og organisationer, der har fordel af den.

OLE HASSELBALCH
professor jur.dr.
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Og i kølvandet på tilvandringen følger et
ukontrollérbart terrorpotentiale.
At tro, at PET vil kunne løbe dette op, er
mere end almindelig dumt. Den politik,
Anders Ladekarl advokerer for, vil derfor
koste uskyldiges liv. Mange liv. Hvad er
hans holdning til det?

Foreningen af udlændingeadvokater.
Og bag det hele lurer medlemmerne af
Foreningen af Udlændingeadvokater, der
altid står til rådighed for fremmede, der
mener at være i klemme – ofte med fri-pro-
ces.

Ansvarsløshedens stormtropper
De nævnte meget alvorlige problemer synes
generelt set stadig at ligge uden for synsfeltet
hos mange velgørende organisationer og
foretagender, der dermed har udviklet sig
til forankringer for ren ansvarsløshed.
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Det ser således fortsat ikke ud til, at de lige
nævnte konsekvenser af det, man foretager
sig, er erkendt i de toneangivende kredse
disse steder. Tværtimod har man kidnappet
de gode formål og er ligesom Ladekarl
grebet af en slags kollektiv virkeligheds-
fornægtelse. 

Veldædige organisationer og en samfunds-
elite, der først sent vil komme til at mærke
konsekvenserne af det, der sker, fastholder
i stedet – og søger at fastholde politikerne
på – en dagsorden, som har mere og mere
ødelæggende konsekvenser for vore svagt
stillede medborgere og for de unge, der i
deres voksenliv vil få konsekvenserne at
mærke på deres krop.

Intet andet kan redde Mellemøsten og Nord-
afrika end indbyggernes egen indsats. Vi
kan ikke afhjælpe det kaos, der skabes af
et umådeholdent fødselstal og en religiøs
kultur, som forhindrer oprydning og frem-
skridt.

Derfor vil flere og flere ”krigsflygtninge”
fra disse områder søge herop. Herunder,
som det kan ses på billederne af dem, i
stor stil unge, friske mænd, der sådan set
burde være blevet hjemme for at rette op
på forholdene.

Men vi kan redde os selv fra at blive suget
ind i det ragnarok, der vil blive følgen, så-
fremt vi lader dem flytte til Danmark med-
bringende umulige vaner og et vanvittigt
tankegods.  Vi er nemlig endnu selv herre
over, hvem vi vil acceptere på dansk grund
– endnu. Om blot få år vil vi ikke være det
mere.

Konklusionen
Det eneste uundgåelige ser således ud til
at være veldædige organisationers forsatte
felttog for at få bragt flere uindpasselige
indvandrere hertil - samt ond vilje eller
naivitet hos den svindende del af danskerne,

der tager Anders Ladekarls & Co.’s snak
for gode varer.

Man må derfor være forsigtig med, hvem
og hvad man støtter. 

Veldædige formål er i dag jævnlig skalke-
skjul for aktivitet af helt anden beskaffenhed.
Og disse formål har i stor stil tiltrukket
mennesker, der i en sådan grad er ude af
stand til at styre deres behov for at føle sig
gode, at det overskygger hensynet til de
langsigtede konsekvenser af det, de fore-
tager sig.

Se hellere at få efterset testamentet - pengene
skulle nødig ende i forkerte hænder!

1) Se især artiklen s. 7 ff. i Danskeren nr. 6 1996. Denne og de øvrige artikler Findes i PDF på DDF’s hjemmeside under Danskeren.
2) https://twitter.com/MSF_Sea

Se også f.eks. 
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/14/world/europe/migrant-rescue-efforts-deadly.html 
https://www.youtube.com/watch?v=TbIc1LZqIAw

3) http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-30-tv-2-afsloerer-kirkens-korshaer-raadgiver-illegale-til-sort-arbejde
4)Jyllands-Posten 2/6 17. 

http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE9621925/ny-lov-hastes- igennem-folketinget-for-at-loese-problemet-med-udenlandske-tiggere/
5) https://24nyt.dk/folkekirkens-noedhjaelp-inviterer-palaestinensisk-terrorist-danmark/ 
6) https://da.gatestoneinstitute.org/9843/amnesty-international-tyranner med henvisninger.
7) https://www.facebook.com/amnesty.dk/?fref=ts

Amnesty International angriber demokratier og tilgiver islamistiske tyranner
af Giulio Meotti 27. Januar 2017
Oprindelig engelsk tekst: Amnesty International Attacks Democracies, Forgives Islamist Tyrannies
Oversat af Kirsten Valeur

l  Amnesty sponsorerede en demonstration i Bruxelles, hvor islamistiske talere fejrede 9/11 angrebene, benægtede  
      Holocaust og dæmoniserede homoseksuelle og jøder.
l  Amnesty vendte tilsyneladende ryggen til kampen for menneskerettighederne og fik i stedet en grotesk antivestlig 
      slagside. The Economist beskyldte Amnesty for at "afse flere sider til overtrædelser af menneskerettigheder i Storbritannien 
      og USA end i Hviderusland og Saudi-Arabien".
l   Amnestys generalsekretær sammenlignede sovjetiske arbejdslejre, hvor millioner døde af sult, med en amerikansk 
      militærbase - hvor ingen fanger er døde - som forhindrede, at utallige civile blev bombet.
l    Alan Dershowitz sammenfatter Amnestys definition af Israels "krigsforbrydelser": "hvad Israel end gør for at forsvare sine 
      borgere".
l    En rapport udarbejdet af NGO Monitor beskriver detaljeret Amnestys "systematiske fejl ved rapportering af brud på men-
      neskerettighederne; begrænsede forståelse af væbnet konflikt, hvilket fører til fejlagtige påstande og forkerte analyser; og 
      brud på menneskerettighedernes universalitet, heriblandt en konsekvent institutionaliseret slagside mod Israel med dob-
      beltstandarder". Der er endda repræsentanter fra Amnesty, der kaldte den jødiske stat for en "slyngelstat".

      Kilde: https://da.gatestoneinstitute.org/9843/amnesty-international-tyranner 
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Elite og folk

Det er den engelske tænketank Chatham
House, der står for den. 1)

Eliten defineres i undersøgelsen som per-
soner i indflydelsespositioner inden for
politik, medier, forretningsvirksomhed og
civilsamfund på lokalt, landsdækkende og
europæisk plan. 

Et af de punkter, hvor der er en markant
afvigelse, er i holdningerne til EU. Eliten
ser således i højere grad fordelene ved EU-
medlemskabet. Derimod opfatter store dele
af den almindelige befolkning EU negativt,
især i kraft af overførelsen af magt fra de
enkelte lande og til EU samt EU’s mang-
lende evne til at modstå immigrations-
presset. 

Eliten og den øvrige befolkning har forskellige 
holdninger til en række centrale spørgsmål. 
Det viser en ny engelsk holdningsundersøgelse 
i 10 europæiske lande.

Kun 34 % blandt almindelige mennesker
ser nogen fordele ved EU i modsætning til
eliten, hvor det samme tal er 71 %.

Hele 54 % af den almindelige befolkning
mener, at deres land var et bedre levested
for 20 år siden.
. 
Eliten er imidlertid ikke overens om, hvorvidt
integrationen inden for EU bør fortsætte –
28 % støtter status quo, 37 % vil tillægge
EU mere magt, medens 32 % vil have mag-
ten ført tilbage til medlemsstaterne.

Identitetsspørgsmål spiller også en markant
større rolle for en god del almindelige men-
nesker – ja overskygger i nogen grad de
økonomiske problemer.

Nærlæser man rapporten, ses i øvrigt mar-
kante forskelle mellem elite og folk i forhold
til islam og problemstillingen islamisk im-
migration: Almindelige mennesker er langt
mere negative heroverfor end eliten. Blandt
førstnævnte vil 56 % have al muslimsk
indvandring stoppet, hos eliten kun 32 %.
Og 55 % af førstnævnte finder islam ufor-
enelig med europæisk levemåde, blandt
sidstnævnte kun 35 %.

Man fristes til at tro, at eliten måske lever
mere beskyttet i forhold til de problemer,
menigmand oplever. Den véd som bekendt
bedst, hvor skoen trykker, som har den på.

1)  Research Paper, Thomas Raines, Matthew Goodwin and David Cutts, Europe Programme June 2017, 
The Future of Europe, Comparing Public and Elite Attitudes. 
https://reader.chathamhouse.org/future-europe-comparing-public-and-elite-attitudes?_ga=2.261512654.277684465.1501782091-
1263636887.1486546022#

Islam og problemstillingen 
islamisk immigration: 
Almindelige mennesker er langt mere
negative heroverfor end eliten. 
Blandt førstnævnte vil 56 % have 
al muslimsk indvandring stoppet, 
hos eliten kun 32 %.

Hele 54 % af den almindelige 
befolkning mener, at deres land var 
et bedre levested for 20 år siden. 

Kun 34 % blandt almindelige 
mennesker ser nogen fordele ved EU i
modsætning til eliten, hvor det samme
tal er 71 %. 
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Balkan-ruten er lukket, udtalte EU's præ-
sident Donald Tusk i september 2016. To
måneder før truede Erdogan med at slippe
tre millioner migranter ind i Europa, hvilket
fik Bulgarien til at begynde at opsætte et
36 km grænsehegn nær den bulgarsk-tyr-
kiske grænse i efteråret 2016. Samtidig be-
gyndte Makedonien og Ungarn at lukke
deres grænser. Bulgarien registrerede i
2015 31.281 migranter ifølge ’International
Organization for Migration’, hvilket svarer
til 89,3% af alle ankomster af migranter til
EU via en landegrænse. Næsten samtlige
af de migranter, der kommer til Bulgarien
via de officielle grænseovergange, bliver
registreret og får afvist asyl, med mindre
de har økonomiske midler til at bestikke
korrupte i asylsystemet til at blive sluset
videre til Nordeuropa. Ingen migranter øn-
sker at blive i Bulgarien, da de blot får
mad og husly og ikke store summer af
lommepenge og andre goder, som Bulgarien
ikke har råd eller vilje til at give til shoppende
velfærdsmigranter.

Næsten alle af disse officielt registrerede
migranter ankom til Bulgarien via grænsen
til Tyrkiet. Dette er foruroligende tal, da
det kun drejer sig om antallet af ’registrerede’
migranter, som krydser grænsen. Et ukendt
antal af migranter krydser ulovligt den grøn-
ne grænse, dvs. grænsen, der løber gennem
de store skovegne, som ligger på begge
sider af den bulgarsk-tyrkiske grænse.

Et frivilligt bulgarsk grænsekorps
forsøger at dæmme op for invasionen
De migranter, der ikke lader sig registrere
ved de officielle grænseovergange, har
indtil dato alle været unge mænd mellem
18 og 35 år; den yngste, der er fanget af
den frivillige NGO-gruppe, BNO Shipka
(Bulgarian Volontary Borderpatrol) siden
2014, er 14 år, og en undtagelse, i reglen
er de yngste 17-18 år; ingen kvinder eller
børn er fanget til dato. 

BNO Shipka, der arbejder løbende løst
sammen med de bulgarske grænsegendar-
mer, oplyser, at de siden 2014 har indfanget
og sendt mere end 10.000 migranter, som

ulovligt har krydset den bulgarske grænse
med tyrkisk hjælp, tilbage til Tyrkiet.

Jeg var på patrulje med frivillige fra en
BNO Shipka-gruppe og indgik et godt ven-
skab med ’Sharman’, som er leder af pa-
truljen. Han er russer og veteran fra krigen
i Tjetjenien, hvor han bl.a. var forhørsofficer.
Han uddanner alle de frivillige i alt fra før-
stehjælp til selvforsvar, og jeg lærte en del
nye ting.

Alle havde aliaser, de andre kammerater
hed Wasp, Viper, Hammer, Mickey og nog-
le svært udtalelige bulgarske navne. Vi var
en god blanding af folk fra advokater, me-
kanikere til arbejdsløse. Aliaser er vigtige,
når man bruger radioer, selv blev jeg døbt
’Viking’. Ifølge Sharman, som har mange
års erfaring i kampområder, har cirka halv-
delen af de tilfangetagne illegale migranter
en adfærd som mænd, der har fået militær
træning. Det ses bl.a. ud fra deres holdning
og gang. Sharman fortalte en interessant
detalje, som ikke undviger en trænet russisk
forhørsofficers øje. Hård hud, mærker på
hænder, mærker på overarme og skuldre,
som karakteristisk efterlades ved flittig
brug af en Kalashnikov. Her kan man
spørge sig selv, om de kommer direkte fra
krigen i Syrien, eller om de har fået mili-
tærtræning af ISIS eller lign. grupper, før
de blev sluset ind i Europa fra Tyrkiet. Det
hænder ofte, at de er bevæbnede, for det
meste med knive, men det er hændt, at mi-
granter er blevet taget med automatvåben.

Udover at mange migranter har modtaget
militærtræning, indgår en del af migranterne
som narkosmuglere organiseret af den tyr-
kiske mafia. De bliver taget med rå opium,
hash og andre stoffer. Dette sker ofte og i
næsten hver gruppe af fangne migranter.
Det billede, som tegner sig efter afhøringer,
er, at narkotikaen afleveres på givne last-
bilholdepladser til tyrkiske lastbilchauffører,
som udgør en del af den tyrkiske mafias
netværk, eller til tyrkiske kebab-restauranter
i andre europæiske lande, hvor der bliver
der afregnet.

Alle migranterne krydser grænsen i grupper
på mellem 30 og 50. Samtlige er udstyret
med en taske eller rygsæk. Ud over deres
personlige ting har de fået udleveret sorte
eller blå store kraftige plastikposer som
bruges til soveposer eller regnslag. Derud-
over energidrik af tyrkisk oprindelse, masser
af Redbull, tyrkiske kiks og frugtsnacks,
vand i plasticflasker fra Tyrkiet samt noget,
som jeg studsede over, da jeg fik det fortalt,
en slags pomade som smøres på læberne,
hvilket giver energi samt er smertestillende.
Hvad denne pomade består af, vides ikke,
men en slags narkotika er det. Formålet
med dette er, at de er svære at fange, når
de løber. En gruppe har altid en bevæbnet
leder/guide.

En BNO Shipka-gruppe følger typisk efter
migranterne og tilkalder andre BNO-grupper
for derigennem at være mange nok til at
overmande dem og indfange dem under
deres flugt, hvilket ofte ikke er nemt, da
migranterne er ’speedede’, voldelige og ir-
rationelle. To frivillige har mistet livet siden
2014.

Efter at have løbet nogle timer er de fuld-
stændigt udkørte, og så kan en gruppe på
typisk ti mand overmande gruppen på 30-
50 migranter. Simple plastikstrips om hånd-
led er ofte nok til at passivisere dem. Alle
migranter bliver sendt tilbage til Tyrkiet
eller overgives til de bulgarske grænse-
gendarmer, som derefter sender dem retur.
Grænsegendarmerne, som er bevæbnede,
bliver også tilkaldt, hvis der opstår alvorlige
problemer, eller hvis migranterne ikke mak-
ker ret. Migranter, der bliver taget med
narkotika, bliver alle overdraget til græn-
segendarmerne og derefter til politiet, hvor-
efter de havner i bulgarsk fængsel. Bulga-
rerne er ikke så blødsødne, som vores klyn-
kende humanistiske offerryttere er det.

De findes også i Bulgarien, venstreorien-
terede og aktivistiske NGO’er, bl.a. grene
af ’The Open Border Society’, som finansie-
rer mange af disse, og som hjælper de mi-
granter, som det er lykkedes for at komme
over grænsen og videre op gennem Europa.

Beretning fra Frontlinjen 
– Bulgarien juli 2017
Dansker som frivillig for NGO-grænsepatrulje i Bulgarien.
Varna, Bulgarien.
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Disse migranter bliver eksempelvis samlet
op af NGO’erne, typisk foregår det ved ho-
vedveje. BNO-grupperne tjekker også for
dette ved at køre rundt i bil bag grænse-
området. NGOerne sætter plastikdunke,
poser eller lignende op på grene i træer
ved vejsiden for at indikere mødested. Ses
dette, bliver det fjernet.

I modsætning til grænsegendarmerne er
politiet ifølge BNOerne korrupt og ser igen-
nem fingre med den illegale indvandring,
og det hænder, at politiet får betaling for
de migranter, de samler op, når de overgiver
dem til de venstreorienterede NGO’er. For
nyligt er de venstreorienterede begyndt på
noget nyt, nemlig Mountain Trekking, ergo
vandringsgrupper, som er et dække for at
mødes med lederne/guiderne af de grupper
af migranter, der krydser grænsen.

Frontex’ rolle
Frontex har inden for det sidste år besluttet
at ’hjælpe’ Bulgarien med at vogte sin ydre

EU-grænse, og det gør Frontex bl.a. ved at
sende tysk politi til grænsen, hvor det over-
tager en del af patruljeringen. De migranter,
som Frontex fanger på bulgarsk side, bliver
alle sendt videre igennem asylsystemet og
havner i Tyskland og andre nordeuropæiske
lande. De bulgarske grænsegendarmer er
ikke glade for dette ’samarbejde’, og der
sker en legen kispus, eftersom bulgarerne
returnerer migranterne til Tyrkiet, mens
Frontex forsøger at sende dem videre i
asylsystemet. BNO-grupperne begyndte
sidste år for egne midler og donationer at
bygge et grænsehegn. Det grænsehegn,
som de sætter op, smøres ind i svinefedt,
og der skiltes på engelsk og arabisk ’The
Balkan route is closed’.  Der er blevet lavet
youtube-videoer, hvor det ses, at der smøres
svinefedt på grænsehegnet med det formål
at fortælle netop dette. I mine øjne en smuk
tanke!

BNO Shipka
Jeg lærte om BNO Shipka-grupperne helt
tilfældigt i juni måned og besluttede mig
uden mange minutters betænkningstid at
tage ned på en ’alternativ ferie’ for at ’vise
solidaritet’ og for at ’gøre en forskel’. Havde
det været politisk korrekt, så havde det
nok været noget med at redde den bolsje-
stribede Sortehavs-vandgople og bruge
sindssygt mange ressourcer herpå, men
det var altså ikke det, som var mit ærinde.
Jeg kom derned som den første danske fri-
villige og for at vise ægte broderskab med
disse – i mine øjne – helte, der gør en ind-
sats, der er til at føle på, fordi man ved
hver eneste migrant, der sendes tilbage
eller formenes adgang til Europa, samtidig
forhindrer en potentiel voldtægt, et tyveri,
en voldshandling, et terrorangreb eller
anden kriminalitet samtidig med, at man
sparer samfundet betragtelige ressourcer
på socialt underhold m.m.

Konfiskeret rå opium.

Briefing af BNO Shipka patrulje.

Rolf, artiklens forfatter,
med BNO Shipka’s fane.

Tysk politi udsendt af Frontex nær
grænsen til Tyrkiet.

Tilfangetagne grænseoverløbere.
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Grænsepatruljen BNO Shipka blev oprettet
i 2014 af oberst Vladimir Rusev, som også
har stiftet Bulgarian Military Union Vasil
Levski. Under mit ophold i Bulgarien boede
jeg hos obersten og kom til at kende ham
godt og knyttede et broderligt venskab
med ham. Han er en mand, hvor vejen fra
ord til handlinger er ligetil, og hvor ord
bliver holdt.

Navnet Shipka referer til et af de slag, der
fandt sted fra 1876 til 1879. De legendariske
kampe fandt sted i Shipka-passet, hvor
russiske soldater sammen med bulgarske
frivillige slog de osmanniske tyrkere tilbage.
De kæmpede til sidste patron, og selv uden
ammunition kæmpede de videre med sten
og deres døde kammeraters kroppe.

Disse heroiske begivenheder afstedkom
Bulgariens befrielse efter omtrent 500 års
okkupation og undertrykkelse af det da-
værende brutale osmanniske Imperium.
Den tyrkiske besættelse står meget klart i
den bulgarske bevidsthed, derfor véd bul-
garerne godt, hvilken fare de står over for.
De nærer heller ingen illusioner om varig
fred med Tyrkiet, specielt ikke efter at Er-
dogan har udtalt, at han vil have de tabte
områder tilbage, som engang var osman-
niske.

Sådanne udtalelser får det til at løbe koldt
ned ad ryggen på de fleste bulgarere. Dette
forklarer også BNO Shipkas popularitet i
Bulgarien. De har over 25.000 medlemmer
og cirka 8.000 i trøjen, som alle selv har
bekostet deres uniform og udstyr. BNO-
grupperne patruljerer i alle døgnets 24
timer. Organisationen har status af en
NGO og er fuldt lovlig efter den bulgarske
forfatning. Noget lignende kunne vi ønske
os i Danmark.

Invasionen af Europa
Der er megen fokus i medierne på situatio-
nen i Middelhavet, og med rette! Den inva-
sion, der foregår med udgangspunkt i den
islamiske verden og Nordafrika, er en reel
trussel mod vore samfund i hele Europa.
Venstreorienterede såkaldte NGO'er så som
Læger uden grænser, der ved deres hand-
linger nærmest fungerer som færgeservice
og beviseligt samarbejder med menneske-
smuglere, burde for længst være blevet
stoppet og puttet bag lås og slå som følge
af deres kriminelle aktiviteter.

EU's tandløse grænseenhed Frontex burde
i stedet for at samle migranterne op og
droppe dem i Europa sætte dem af i Nord-
afrika og destruere de skibe, der bliver
brugt af menneskesmuglerne. Dette ville
kunne sætte en effektiv stopper for den in-
vasion, der har været i gang i årevis. De
eneste, der gør noget for at forsvare Europas

grænser i Middelhavet, er Generation Iden-
titaires 'Defend Europe', som har chartret
et skib.
Mindre fokus er der på den invasion, der
foregår over land fra Tyrkiet, og som ser
ud til at være velorganiseret og orkestreret
af Tyrkiet på højeste plan. Officielt regi-
strerede migranter ankommer til Bulgarien
via den officielle grænse. Næsten alle får
afvist asyl af de bulgarske myndigheder.

Som tidligere beskrevet er de illegale mi-
granter af en helt anden støbning, og alt
tyder på, at de i realiteten er en invasions-
styrke, som skal danne en femte kolonne i
Europa. Migranterne medbringer madvarer,
energidrik, tøj til forholdene, såsom huer
og trøjer, hvor selv prismærkerne sidder
på, smertestillende narkotika, ofte knive
m.m.. Nogen må udlevere alt dette til mi-
granterne, en mindre del kan man formode
finansieres af den tyrkiske mafia, som ofte
bruger migranterne som smuglere.

Uden hjælp fra tyrkiske myndigheder eller
tyrkisk militær vil det være umuligt for mi-
granterne at finde vej i øde og tyndt befol-
kede områder. Nogle BNO Shipka-grupper
har i grænseområder forsøgt med droner
at overvåge de øde steder, hvor de mis-
tænker migranterne for at blive sluset igen-
nem. De tyrkiske grænsevagter har imid-
lertid skudt efter dronerne og skudt nogle
ned, så det er blevet opgivet. Tyrkerne er
heller ikke blege for at overskride grænsen
til bulgarsk territorium for at prøve at se,
hvor stærk bevogtningen er.

Migranterne efterlader sig et sandt svineri:
indpakningspapir, plastik, tomme vand-
flasker og blikdåser med energidrik, tøj-
stykker m.m., alt sammen emballage af
tyrkisk oprindelse. Disse mennesker er alt
andet end dus med naturen, men de har
selvfølgelig heller aldrig set et program
med Poul Thomsen. BNO Shipka-grupperne
ser det også som deres opgave at rydde op
i skovene, og de har alle sorte plastiksække
med og samler alt affald op, som de finder.
Noget bliver brændt på stedet, resten bliver
smidt i affaldscontainere i nærmeste by.

Dette foregår med handsker og sommetider
maske pga. potentiel smittefare. Det giver
ligeledes god mening, at når skoven er
ren, ser man hurtigt de ruter eller egne,
som migranterne benytter. De søger jævnligt
nye ruter alt efter, om de tidligere er blevet
opdaget.

Der bliver ind imellem fundet gennemsigtige
små plastposer med dødningehoveder, hvor
plastposerne er perforerede. Disse brændes

på stedet af BNOerne. En analyse af ind-
holdet har endnu ikke fundet sted, da ingen
tør røre ved dem, endsige tage dem med.

Ubekræftede rygter vil vide, at kvæg fra lo-
kale bønder i området omkring skovene er
blevet sygt med bylder og efterfølgende
slået ned. Jeg spurgte efter fotos af disse
poser og gav udtryk for, at det ville give
mening, at indholdet i poserne blev analy-
seret. Det er mit håb, at de på et tidspunkt
finder ud af at få det gjort. Intet kan efter-
hånden komme bag på én i den lav-inten-
sitets-krig, der føres imod os.

Som frivillig
Det arbejde, som BNO Shipka gør på fri-
villig basis, er af enorm vigtighed i mine
øjne. Og glæden ved at kunne vise dem
støtte og solidaritet blev gengældt, da det
rygtedes, at en Viking var kommet ned for
at give en hånd med.

Andre udlændinge har også hjulpet til der-
nede: italienere, tyskere, franskmænd og
andre. Klimaet er varmt, og det største
ubehag var at rende rundt i skovene i 35
graders varme med sit nordiske korpus.
Vinter er helt sikkert at foretrække.

Invitationen fra oberst Vladimir Rusev er
tydelig nok – har man mod og lyst til at
tage på en anderledes udflugt end lige en
almindelig ferie, er man velkommen. BNO-
erne tager sig godt af én og er stolte over
at blive anerkendt for den indsats, de yder
for at beskytte den europæiske civilisation
mod de invaderende horder af barbarer.
Det luner at tænke på, at der nu er et Dan-
nebrog på 208x275 cm, der befinder sig et
sted dernede hos obersten.

Man får selvfølgelig en basistræning, hvis
man ikke har én i forvejen fra f.eks. sin
værnepligt. Hvis man gerne vil derned, er
det vigtigt, at man er i god form og ingen
helbredsproblemer har. Man skal også
være disciplineret, da det ikke er ufarligt,
selv om bulgarerne tager sig godt af én.

Bulgarien er billigt og ens udgifter ved op-
hold er få. Man får sig nogle gode kamme-
rater, og der er altid én med, der taler en-
gelsk. Samtidig er der bagefter rig mulighed
for en rigtig ferie ved the Golden Beach i
Varna, som er en smuk by.

Man kan skrive til mig på: 
bnoshipkadk@gmail.com

'Viking'

http://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/bulgarian-vigilantes-patrol-turkey-border-
keep-migrants-out-n723481
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For eksempel står der følgende på dansk-
muslim.dk:

Flere vikinger tjente som lejesoldater hos de
enkelte kaliffer. Man har fundet indridset
rune-grafitti både i Haga Sofia-moskeen i
Istanbul, såvel som på gulvet i klippemoskeen
i Palæstina. Vikingernes navn for Istanbul
var "Miklagård."

På islam.dk står der om det samme emne
følgende:

Flere vikinger tjente som lejesoldater hos de
enkelte kaliffer. Man har fundet indridset
rune-skrift i både i Haga Sofia-moskeen i
Istanbul, såvel som på gulvet i klippemoskeen
i Palæstina. Vikingerne der kom til Tyrkiet
og Istanbul, var svenske og kaldte Istanbul
“Miklagård“.

Under alle omstændigheder er de anførte
"oplysninger" ikke i overensstemmelse med
de historiske fakta.

For det første er Hagia Sophia ikke en mo-
ske. Den blev færdigbygget i år 537 - længe
før den såkaldte profet Muhammed så da-
gens lys. Den var den kristne verdens
største katedral, indtil tyrkiske hellige krigere
i 1453 erobrede dens hjemby Konstantino-
pel, førte dens indbyggere bort som slaver
og omdannede Hagia Sophia til moske. 

Desuden sluttede vikingetiden som bekendt
længe før 1453, og den omtale runeskrift
blev derfor ikke indridset i en moske, men
i en kirke, og den kan derfor ikke udlægges
som forbindelse mellem vikinger og den
muslimske verden. For øvrigt fik Konstan-
tinopel først i 1931 navneforandring til
Istanbul.

Endelig skal det anføres, at Hagia Sophia i
dag hverken er kirke eller moske. Den blev
nemlig i 1934 omdannet til et sekulært
museum.

Muslimsk 
historieforfalskning
Forskellige muslimske hjemmesider beretter om de forbindelser,
der i tidens løb har været mellem den danske og den muslimske
verden. De forskellige hjemmesider har øjensynligt lånt fra 
hinanden, for teksterne er næsten enslydende, og det er svært 
at fastslå, hvilken der er den oprindelige.

Runeskriften i Hagia Sofia.

Hagia Sofia, som den så ud, før den blev skændet med bl.a. minareter.

HARRY VINTER
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Cand.jur. JACK KORNBECK

DR bragte en optagelse fra banegården i
enten Budapest eller Wien. En indtil raseri
ophidset migrant holdt et foredrag om men-
neskerettigheder til oplysning for blandt
andet DR’s seere, og han tog både arme
og fingre i brug for at anskueliggøre sit
standpunkt.

Han forklarede, at migranterne ikke forlangte
alverden, og han bredte armene for at vise,
hvor meget, de slet ikke forlangte. De øn-
skede kun meget lidt ”human right”. Pæ-
dagogisk viste han det ved to fingres hjælp.
Så lidt forlangte de, nemlig en ubetinget
ret til ophold på Tysklands territorium.
Dette forlangende var imidlertid alvorligt
ment, det var seeren ikke et øjeblik i tvivl
om.

Det hele var grebet ud af luften; ikke efter
noget synspunkt har man et ubetinget krav
på ophold på Tysklands territorium som
udlænding. Efter den almindelige folkeret
har man alene ret til at opholde sig på
hjemstatens territorium. Det er rigtigt, at
man i henhold til traktatretten kan have en
ret til at opholde sig i Tyskland. Det har
andre EU-borgere som bekendt i henhold
til EU-rettens princip om den frie bevæge-
lighed, men det har intet med menneske-
rettighederne at gøre. Og efter menneske-
rettighedslæren har man heller ikke en så-
dan ret. Skulle den pågældende migrant

endelig være flygtning, har han for resten
heller ikke nogen ret efter flygtningekon-
ventionen, der alene hjemler en ret til at
søge asyl, men ikke nogen ret til automatisk
og ubetinget at få den. Således var mandens
menneskerettighedsforedrag ganske enkelt
hen i vejret.

Dette betegner et foreløbigt lavpunkt i men-
neskerettighedsvanviddet (et lavpunkt, som
det måske bliver svært at underbyde). Det
slutter i manifest usandhed og leksikal
uvidenhed om selve sagsforholdet. Der er
tale om et ekstremt opbud af følelser og et
fuldstændigt fravær af tanker. Men i det
mindste blev det gjort klart, hvad den psy-
kologiske mekanisme er bag den frie fa-
brikation af rettigheder, der er menneske-
rettighedernes. Baggrunden er en psykoin-
fantil forestilling om, at ethvert ønske, som
næres, stifter en automatisk ret til sin egen
opfyldelse. Ønsker man sig noget, så har
man også ret til det. Dette er det forkælede
barns tænkemåde. Dette er mekanismen
bag den frie fabrikation af rettigheder, som
menneskerettighedsideologien for længst
er endt i. På banegården blev en ret hævdet
som et mundsvejr, som mundjournalistik
så at sige videregav. Det blev optaget og
viderebragt af TV og blev derved til fjern-
synsjournalistik. Og dette blev udgivet som
fundament for et retskrav. Ganske vist et
fejlagtigt, et forlorent retskrav, men ikke
desto mindre som et retskrav på indrejse
og ophold i Tyskland. Og det virkede, for
de fik som bekendt lov til at rejse videre i

modstrid med Dublinreglerne! Dér endte
menneskerettighedsideologien. Men hvor
begyndte den?

Det gjorde den med Den amerikanske Uaf-
hængighedserklæring af 1776. Den vigtigste
sætning i denne erklæring er kendt af alle
og enhver, men skal dog alligevel citeres
her:

”Vi anser følgende sandheder for i sig selv
at være indlysende, at alle mennesker er
skabt lige, og at de af deres skaber er
blevet begavet med visse umistelige rettig-
heder: Til disse hører liv, frihed og stræben
efter lykke, og for at sikre disse rettigheder
er statsstyrelser indsat blandt mennesker”.
Formuleringen er i det hele taget proble-
matisk. Led for led lader den sig pille fra
hinanden. Det skal ikke ske her. I stedet
går vi til sætningens tyngdepunkt, det be-
tydningsbærende element, der næppe æn-
ses ved hastig gennemlæsning, idet op-
mærksomheden tages til fange af remsen:
Liv, frihed og så videre. Tyngden, det af-
gørende led, ligger i det uanseelige udtryk:
Visse umistelige rettigheder. Med disse tre
ord etableres der et katalog af rettigheder
af uoverskuelig rækkevidde. Hvor mange
er de i tallet, hvad er deres indhold, og
hvor og hvornår ender dette katalog? Lige
nu må vi konstatere, at enden ikke er i
sigte. Det eneste vi kan fastslå, er, at der
med formuleringen lægges op til en fri og
følelsesbetonet fabrikation af rettigheder
ifølge private ønsker og impulser.

”Visse umisteli  
Det var under migrantkrisen i 201         
som man ville have forsvoret kunn   

Budapest - banegård med migranter 2015.
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Rettighedsfabrikationen kan gå i gang, og
den kan blive endeløst ved. Alt, simpelthen
alt kan henføres til visse umistelige rettig-
heder. Og det er lige præcis, hvad der er
sket. Det tilsyneladende tilforladelige udtryk:
Visse umistelige rettigheder er reelt et ilde
varsel. Herefter sker der det, at frie diskus-
sioner, journalistik og private indbildninger
bliver kilden til nye rettigheders opståen!

Menneskerettighedsideologien præsenterer
sig som en ny og samtidig evig orden, der
efter ordlyden altid har været gældende,
idet den ligefrem er gudgiven. Dette trods
den påviselige kendsgerning, at den aldrig
har kunnet sætte sig igennem noget sted
før dens formulering i uafhængighedser-
klæringen (og altså dermed tidligere ikke
har været gældende!), hvilket den dag i
dag volder dens teoretikere og apologeter
store problemer. Uafhængighedserklærin-
gen har karakter af et revolutionært skrift,
og den vinder genklang ikke kun i Amerika,
men også i Europa (ganske særligt i Fran-
krig). Et revolutionært skrift er nødvendigvis
en nyhed, men samtidig udtaler den evige,
selvindlysende sandheder, og det er virkelig
meget besynderligt, at man først skulle
have fået øje på dem så sent som 1776. En
selvindlysende sandhed som den, at 2 og
2 er 4, har dog været selvindlysende siden
titalsystemets opfindelse.

Temmelig forlorent paraderes denne ideologi
som en egentlig retsorden, og i vor tid går
den i konkurrence med national ret, med

det formål at tilføje denne skader, idet den
foregiver at repræsentere en højere moralsk
orden end national ret. Den angriber den
retsorden, der er blevet til ifølge national-
staternes historiske liv, og den angriber
suverænitetstanken. Og dens ødelæggende
virkning standser ikke her, for den udfolder
på den almindelig folkerets område meget
foruroligende virkninger. Her bringer den
princippet om ikke-indblanding i andre
staters indre anliggender i fare. Bevæbnet
med menneskerettighedsideologien inter-
venerer man endog militært, idet man
påstår menneskerettighederne overtrådt.
Således bliver denne ideologi et farligt
våben mod ikke-indblandingsprincippet,
der har frelst flere mennesker fra at om-
komme ved krigens hånd, end menneske-
rettighedsideologien nogensinde kommer
til at gøre det.

Det, vi står overfor her, er ikke nogen ny
retsorden – hvad der foreligger, er en verden
af forlorne rettigheder, der ikke lever op til
den egentlige retsordens kendemærker.
Det vigtigste kendetegn ved en ret eller
rettighed er det, at den kan gøres gældende
ved domstolene. Herom består der ingen
uenighed overhovedet. I England udtrykkes
det i slagordet: ”No remedy, no right”, der
kan oversættes: Intet retsmiddel, ingen ret.
Det er klart, at menneskerettighederne som
formuleret i Uafhængighedserklæringen
overhovedet ikke kan gøres gældende for
nogen domstol på jord. Heller ikke over for
en amerikansk domstol! Uafhængigheds-

erklæringen har en vis sakral status i USA,
men den er ikke en del af den amerikanske
forfatning, og end ikke en amerikansk dom-
mer gider høre på en sagsøger, der støtter
sit krav på retten ”til at stræbe efter lykke”.

Og disse rettigheder præsenterer man som
universelle, skønt det er en demonstrativ
usandhed, at de er det! Massevis af lande
ganske enkelt blæser på dem under natlige
forhør og retsmøder i dagslys. Efter det
sædvanlige gældebegreb kan de ikke siges
at eksistere i retlig forstand. Herefter skulle
menneskerettighedsideologien falde ifølge
sædvanlig juridisk betragtningsmåde. Men
det gør de mærkværdigvis ikke. Man fandt
en udvej. Krænkelsessynspunktet! Men-
neskerettighedsideologien vokser i kraft af
krænkelse af den. Dette er nærmest mor-
somt. Normalt tager en retsregel til i styrke
i takt med, at domstolene lægger den til
grund. Lige omvendt med menneskerettig-
hederne. De vokser i styrke i takt med, at
de krænkes!

For den, der står på et nationalt og demo-
kratisk grundlag, er det fuldstændigt ufor-
ståeligt, hvad vi skal med dem, eftersom
der ikke findes nogen retsposition, der ikke
lige så godt eller bedre kan tilvejebringes
gennem national ret. 

 ge rettigheder”
     15, at man fik noget at se og høre,
     ne finde sted.

Den amerikanske Uafhængighedserklæring af 1776.
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Et andet eksempel: 2)

Ud med dem!
BT har talt med en tidligere lærerinde 
på Nord-vest Privatskole, der har skrevet et manuskript, 
som hun havde tænkt sig skulle udgives på 
JP/ Politikens Forlag, men som forlaget aldrig udgav.1)

1) http://www.bt.dk/politik/skraemmende-indblik-bag-de-lukkede-
doere-paa-muslimsk-friskole-vi-pisser-paa-det

2) http://www.uriasposten.net/archives/85700 

”‘I har undertrykt os i 
generationer, men nu er det jeres
tur til at lide,” lyder en af kommen-
tarerne, og en dreng går helt tæt på
mig og spørger: 

”Hvorfor skyder I ikke 
Kurt Westergaard? 
Godt, at han lever som en hund!” 
”Vi pisser på det danske kors!”

Fra et elevdigt (5.-6-klasse): 

”AK sidder i klassen med det rim i
kassen.

Så er det bare med at passe på,
inden han flækker din tå.

Når han møder et danskersvin 
gør han ham til grin, 
brækker hans ben, 
og danskeren samler sine tænder 
med sine to brækkede hænder.

Vi stikker ham ned som en 
forbandet ged, og hvis det er 
sådan, det skal vær’, 
henter vi vores gevær 
og skyder den danske hær” 

Vi siger: 
Afsted hjem med den slags afskum 
– gerne med faldskærm!
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Folkeopdragelse 
til Vestens afvikling

Denne bog rummer mange gode sammen-
ligninger og metaforer. En hovedpointe i
den er at demonstrere, at kulturmarxisterne
og islamisterne i det væsentlige forfølger
samme mål. Fælles er først og fremmest
det negative at få den europæiske civilisation
ned med nakken. Kom en person fra be-
gyndelsen af det 20. århundrede til nutiden
og så sæd og skik i et moderne europæisk
land eller USA, ville det være næsten umu-
ligt at kende, primært pga. kulturmarxismens
indflydelse, men demografisk især i stor-
byerne også i høj grad pga. islam.

Med citater af ledende islamister, fx Sayyid
Qutb og Abul A’la Mawdudi, vises det ud-
førligt, hvordan deres mentalitet og retorik
er helt identisk med Vestens egne marxisters:
”Islam er en revolutionær ideologi og en
revolutionær praksis, der sigter mod totalt
at ødelægge verdens sociale orden og gen-
opbygge den forfra...” og lignende bravader,
man også kunne høre udtalt af studenter-
oprørerne, der siden formede vore samfund
indefra.  

Hverken islamister eller marxister respekterer
grænser, og de tror på evig kamp og ønsker
om nødvendigt med magt at indføre et uto-
pisk politisk-økonomisk system for at styre
befolkningen via skriftlærde, om det så er
lærde i Marx’ eller Muhammeds tekster.

De allierede nymarxister og jihadister er
ikke mindst gået sammen om at ændre
sproget, velkendt fra udtryk såsom islamo-
fobi. Mayer gennemgår grundigt historien
om dette udtryks tilblivelse via venstre-
fløjs-tænketanken Runnymede Trust. Des-
uden den tvivlsomme historie bag politisk
korrekte ikoner såsom Martin Luther King
og Rigoberta Menchu, hvor virkeligheden
var meget langt fra det billede, de selv og
deres støtter tegnede af dem. Sådanne skik-
kelser og taktik er nu også modeller for

”moderate muslimer”. Fake news af højeste
karat, men de fleste kulturelt selvhadende
vesterlændinge hopper villigt på spøgen
igen og igen. Det samme er tilfældet med
”global opvarmning”, hvor Mayer gennemgår
”Climagate”, da ledende forskeres aftaler
om fup og svindel med data blev offentlig-
gjort af en hacker, men komedien fortsætter
ret uanfægtet. Også på vejen mod islami-
seringen er mottoet igen som hos 60’ernes
oprørere: ”Sagen er ALDRIG sagen, sagen
er ALTID revolutionen.”

De elektroniske medier spiller en fatal rolle
ved deres evige gentagelser og særlig ved
at virke gennem analogier i stedet for
løbende saglige rationelt-sammenhængende
analyser. (Meget kan bringes til at ”ligne”
Hitler, men er det Hitler?). Indflydelsen fra
bedøvende/fordummende moderne masse-
medier, der styres af dem, Mayer kalder
”transformationalister” (som vil forvandle
Vesten grundlæggende), kan ikke overvur-
deres. ”5000 tilgængelige kanaler, men
stadig ikke noget, der er værd at se”... Ikke
mindst propaganderes der for en ændring
af Vestens demografi ved masseimport af
folk udefra, som nymarxisterne håber vil
fungere som et proletariat til styrkelse af
venstrefløjen, men de fremmede har dog
også deres egne planer... Men ”min fjendes
fjende er min ven”, er det vigtigste rationale
for marxist-jihadist-alliancen. Forskellen

mellem organisk udviklet forandring og
den forandring, der påtvinges, er central
for Mayer, og der er netop langtfra nogen
uundgåelig naturlov bag de vigtigste af de
omkalfatringer af vidt forskellig art, vestlige
samfund har undergået gennem nu mange
årtier.

At det traditionelle Vesten er blevet angrebet
på så mange områder, får Mayer til at
lancere en ”gruppevoldtægts-teori om pro-
gressiv social krigsførelse”, hvor samfunds-
omvæltere angriber på én gang mod mange
institutioner og dermed svækker og truer
med helt at løbe de i forvejen svage, post-
kristne og pacifistiske europæiske folk over
ende. Ikke mindst fremhæver Mayer ”law-
fare”, en god engelsk parallel til ”warfare”,
altså juridisk krigsførelse, der jo nu hersker
i selv de mest respekterede og magtfulde
internationale fora.

Mayer giver et rammende Cicero-citat: ”En
nation kan overleve sine tåber, og tilmed
sine ambitiøse. Men den kan ikke overleve
forræderi indefra... Forræderen bevæger sig
frit rundt blandt dem, der er inden for
porten, hans udspekulerede hvisken lyder
ivrigt gennem gaderne, den høres i selve
regeringskorridorerne. Thi forræderen frem-
står ikke som forræder, han taler med en
accent velkendt af hans ofre, og han har
deres ansigt og deres argumenter... Han
skaber forrådnelse i en nations sjæl.”

Det er en meget mistrøstig konklusion, der
nås frem til, nemlig en gentagelse af noget
lignende det 20. århundredes værste totali-
tære regimer (Hitlers, Stalins, Maos), hvor
dissidenter i ”bedste fald” bringes til gen-
opdragelseslejre, eller sættes i togvogne
mod lejre af værre type. Det følger dog sna-
rere af oplægget, at nutidens magthavere
egentlig slet ikke behøver at tage de brutale
metoder i brug, for folkene i Vesten er alle-
rede hypnotiserede eller bedøvede i en
sådan grad af generationers kulturmarxisme,
at operationen med at fjerne alle livsvigtige
organer og transplantere dem til muslimerne
kan gennemføres uden de store protester.

Peter Neerup Buhl

W. August Mayer:
Islamic Jihad, Cultural Marxism and
the Transformation of the West
PipeLineMedia, 2016. 209 sider.



INDSIGT

INDSIGT UDSYN 2017 · NR. 3 · EFTERÅR16

Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi.
Nej, selv til kampen vi os rejser,
vor folkeret forlanger vi!

Det er forhold, vi kan nikke genkendende til i Den Danske For-
ening. "Eliten", som magthaverne fejlagtigt benævnes (elite be-
tyder de bedste), har kun hån og foragt til overs for det usle pro-
letariat af tabere, som ikke fatter globaliseringens og islams for-
træffeligheder. Hvis vi vil forsvare vore liv, er vi nødt til selv at
rejse os, ligesom den socialistiske bevægelses pionerer gjorde
det tilbage i 1870'erne og årene derefter.

"Vi knuges under stat og love,
vi flås af skatters skarpe klo."

Nej, de ord er ikke skrevet af Mogens Glistrup. De udgør de to
første linjer i tredje vers af Internationale, som siden 1871 har
været den socialistiske bevægelses fremmeste kampsang.

Af årsager, som man kan gisne om, er verset ikke medtaget i
Arbejdersangbogen, som Arbejdernes Oplysningsforbund har
udgivet.

Det er til gengæld 2. vers, som også fortjener at blive nævnt:

Den socialistiske bevægelse har tabt pusten siden de kommunistiske regimers kollaps
i Østeuropa for snart 30 år siden. Tilbage er en udefinerbar "venstrefløj", 
som "kæmper" mod indbildt racisme og klimaforandringer.
Tilbage fra de dage, da socialisme var baseret på klassekamp og Karl Marx' analyse,
har vi en rig sangskat, som stadig taler til os den dag i dag.
Her følger nogle smagsprøver fra den sangskat, som er på vej i glemmebogen.

Den røde sangskat

HARRY VINTER
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Den samme hån og foragt for samfundets dårligst stillede
finder vi også omtalt i Socialisternes March fra 1872:

Snart dages det brødre, det lysner i øst,
til arbejdet fremad i kor!
Man håner den fattiges eneste trøst:
Vor ret til at leve på jord.

Da vi nåede frem til 1930'erne havde den revisionistiske
arbejderbevægelse skabt betydelige resultater i Danmark.
Det fornemmer man, når man lytter til "Danmark for
Folket", som Oskar Hansen skrev i 1934. 

Danmark for folket -
det klinger og gror,
det er de stærke,
de sejrende ord.
Hver den, de virker med ævne og ånd,
og hver og en, der skaber med den barkede hånd, 
hver den, der ærligt i arbejdets flid
vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Ovenpå dette vers kunne mangen en kulturradikal utvivl-
somt fristes til at påstå, at der skal være plads til alle og
enhver og hvem som helst, - ligesom mangen en kulturra-
dikal har misbrugt Grundtvigs ord "til et folk de alle høre,
som sig regner selv dertil", - idet de bekvemt har udeladt
de efterfølgende ord: "har for modersmålet øre, har for
fædrelandet ild".

I sidste vers af Danmark for Folket slås det fast, at der
skal kæmpes mod dem, som truer den frihed, som vort
folk bygger på:

Danmark for folket -
det klinger fra nord
plads for os alle
ved samfundets bord.
Kamp imod dem, der vil storme og slå
de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på.
Plads for hver tanke, som levende gror,
det er vor stærke tone i det store verdenskor.
Plads for os alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Det såkaldte ungdomsoprør i 1968 blev startskud til en
opblomstring af "det nye venstre", som ikke var mere ny,
end at DKP kom til at spille en ledende rolle i mange af de
aktiviteter, som fulgte.
Sangerne Arne Würgler og Benny Holst satte musik til
blandt andet digte af Jesper Jensen. F.eks. "Sang om at
sige ja":

Sålænge de kan få dig til 
at spille deres spil
sålænge gør du altid det
de helst vil ha’ dig til
Sålænge de kan få dig til 
at frygte for at dø
sålænge er det altid dem
der høster dine frø

Den dag vi siger ja til
vor egen værdighed
den dag er vi en trussel mod
den vold de kalder fred
Den dag vi siger ja til
vor egen lyse drøm
vil alle gode kræfter ku’
forenes i en strøm

"Den dag vi siger ja til vor egen værdighed. Den dag er vi en trussel mod
den vold, de kalder fred". De ord beskriver levende den situation, vi står i.
Det forlanges af os, at vi skal opføre os, så vi ikke kommer til at fornærme
muslimerne. Det er den vold, de kalder fred.

Røde Mor sang med indfølelse om arbejderes hårde arbejdsliv, faktisk i
overensstemmelse med traditionen fra Jeppe Aakjærs Jens Vejmand:

Hvad kan man høre efter så mange år blandt maskiner?
Og hvad kan man høre, når ustandseligt maskinerne hviner?
Musik fra en koncert, hvor man aldrig gik,
Klapsalver, som man aldrig fik.

Det er en noget anderledes beskrivelse end den omtale af "white trash",
man præsenteres for i dagbladet Politiken og tilsvarende organer for den
højeste oplysning.

I 1971 skrev Ebbe Kløvedal Reich "Skipper Klements morgensang", som
kom til at symbolisere den venstrenationale modstand mod medlemskabet
af EF (senere EU). Første vers har denne ordlyd:

Skærm jeres hus med grav og planke,
hvæs jeres leer snittende blanke,
frygt ikke Rantzaus sorte hær.
Silke skal vige for vadmelsklæ'r.
Bønder og tømrer, jyske knejte
nu skal vi sejre i grevens fejde.

Udskift "Rantzaus" med islams, "Silke" med ondskab, "vadmelsklæ'r"
med menneskeværd og "grevens" med frihedens. Så har vi en sang, som
kan bruges i den kamp, vi står overfor i dag.
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Europæisk civilisation 
imod vestlige værdier

Julian Langness: 
FISTFIGHTS WITH MUSLIMS
IN EUROPE:
One Man’s Journey 
Through Modernity
E.S. Linden Co., 2016. 105 sider.

En ung amerikaner med norske rødder
rejser først til Norge, så til andre europæiske
lande for at finde sit kulturelle ophav, men
forundres først og efterhånden chokeres
over den herskende mentalitet og islami-
seringens omfang. Denne glimrende bog
er hans rejseberetning, centralt står de
gange, hvor han kom i håndgemæng med
muslimer i europæiske storbyer. Bogen er
desuden spækket med mere generelle over-
vejelser om, hvorfor ”udviklingen” er gået
så galt, men forfatterens egne fysiske kon-
frontationer forbliver det vigtigste, fordi
konklusionen er, at det netop er de moderne
europæeres konfliktskyhed og frygt for den
direkte konfrontation, der får dem til at
give plads og lade muslimerne dominere.
Langness ser selv, hvordan pensionister
chikaneres på gaden af muslimer, mens
voksne mænd bare viger udenom med
sænket blik, og han føler afsky for denne
mangel på mandighed, der er Europas
akilleshæl.

Julian Langness (der i øvrigt er redaktør
af europeancivilwar.com) afviser de her-
skende metoder til at håndtere masseind-
vandringen, som på en eller anden måde
altid henviser til økonomiske faktorer, samt
de gængse forklaringsmodeller på tilstanden
i den islamiske verden. Indføres blot vestlig
markedsøkonomi og demokrati, eller op-
hører vestlig udbytning, bliver muslimerne
”ligesom os”, lyder det blandt de tonean-
givende. Dette er dog for Langness ikke
engang noget attråværdigt, og han henviser
desuden til, at islamiske aktivister oftest
selv har haft erfaring med det moderne
forbrugersamfund og bevidst har afvist
dets værdier til fordel for islams 1400-årige
tradition – hvilket europæerne dog også
har (havde).

Det er ikke noget paradoks at mene, at
muslimer er Europas pest, og samtidig
agte dem for deres stammetroskab og

standhaftighed. Trods Langness’ slåskampe
med muslimer respekterer han dem for
deres vilje til at forsvare deres ære, og han
føler sig tættere på dem end på de fleste
europæere i mentalitet. Men det er euro-
pæerne, der er hans stamme, og Europa,
der er hans historiske område, så i stedet
for at blive konvertit ender han uundgåeligt
på den europæiske side af fronten. Af bo-
gens sider fremstår meget klart den indsigt,
at det er den rent fysiske konfrontation på
gadeniveau, der bliver vort kontinents af-
gørende prøve. ”Debatten” trækker bare
pinen ud. Se blot vor herskende danske
indvandringsdebat, der nærmest er blevet
en teologisk islamdebat, som dyrker illu-
sionen om en kristen renæssance, der vil
kunne indoptage også de fremmede, og
ud fra religiøse dogmer pænt afskyr ”stam-
mementaliteten”. Det er dog dén, der uund-
gåeligt vækkes og må tyes til i folkevan-

dringstider, og ikke kun fordi muslimerne
generelt aldrig kunne drømme om at blive
vantro eller indrette sig under en dekadence,
som de - for tit med rette - foragter. De kris-
t-t-elige afviser at gøre kampen mod islam
til en kamp mod de konkrete muslimer på
gaden i samme grad, som de forveksler
det faktum, at mennesker har rødder, med
racisme. Kampen bliver dog kun sekundært
en abstrakt mellem verdensreligioner, pri-
mært en fysisk mand mod mand.

Og det er netop mandighedens forsvinden,
Langness mest begræder. Europæiske for-
ældre opfordrer nærmest til eller trækker
kun på skuldrene ad deres døtres promi-
skuitet, eller i hvert fald undgår man i vid
udstrækning af konfliktskyhed at forsvare
overgreb på egen stammes kvinder og
børn (som i Rotherham). Langness hylder
de naturligt mandige instinkter til at samle
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sig i kampgrupper mod fjender og forsvare
frænder og landet. Disse mandige instinkter
er ikke immoralske, men amoralske. De
indskriver sig i et andet paradigme end
det i dag herskende, hvor det gælder om at
være en ”god mand” efter den moderne
værdiskala. Det tiltrængte er derimod at
blive ”god til at være mand”, hvilket er
noget helt andet – og (indtil moderne euro-
pæisk mentalitet) universelt for menneske-
arten. Europæerne opfører sig efter Lang-
ness’ mening som ”voldsramte hustruer”
med et selvhad, hvor ethvert overgreb fra
de fremmede vendes til selvkritik – mod
europæisk kolonialisme, racisme og dis-
krimination. Selvrespekten og det selvføl-
gelige instinkt til at stå op for éns egne er
noget nær døde.

Europas død har længe været varslet af to-
lerancens blege smil og en direkte anti-vi-

rilitets-kult, som sætter kønsløshed på en
piedestal. Det er ikke tilfældigt, at Sverige
ligger i spidsen med at kriminalisere ma-
skulinitet, der grundlæggende ses som en
trussel mod og negation af moderne ”vest-
lige værdier”. Disses tomhed slog Langness,
da han besøgte Amsterdam, angiveligt den
kreative progressivitets hovedstad, men
konkret en rådden frugt af værdinihilismen,
med en hedonisme, forbrugermentalitet og
ligegyldighed over for alt andet end til-
fredsstillelsen af det kære ”jeg”, der overgår
de udskældte sider af den forhadte ameri-
kanske kapitalisme, som dog i det mindste
stadig appellelerer til en form for heroisk
præstation og afsavn. Amsterdam præges
af modernitetens logiske konsekvens, stof-
misbrugeren og de tomme blikke fikseret
på ”gadgets”.

Langness citerer Senecas ord: ”Ingen mand
er mere ulykkelig end ham, der aldrig står
over for modgang, for han får aldrig chancen
for at bevise sit værd.” Vor tids europæiske
blødagtighed skyldes naturligvis, at der
har været materielle vilkår, som muliggjorde
dens fremvækst, men dén æra kan meget
vel snart være forbi. Det begræder Langness
ikke. Han ser ingen løsning i eftergiven-
hedspolitik, integration og ikke engang
indvandringsstop, fordi muslimernes andel
i Europa allerede er for stor. Generel de-
portation vil derimod redde europæisk ci-
vilisation. Selvfølgelig vil også dén forårsage
store konflikter, men netop derved også
vække den ægte europæiske civilisation
af dens lange slumren, noget helt andet
end det moderne forbrugs- og rettigsheds-
orienterede tagselvbord. 

Peter Neerup Buhl 

Læserkommentar:
I sidste nummer af INDSIGT UDSYN har Nicolai Sennels et spændende
indlæg med 10 tips, som jeg gerne vil knytte nogle bemærkninger til. 
Det drejer sig om Tips nr. 4, 6 og 7.

Koranen kræver: Sura 9.39: Hvis I ikke ud-
vandrer, vil Han straffe jer med en smertelig
straf og vil i jeres sted vælge et andet folk,
og I vil sandelig ikke gøre Ham skade. Og
Allah har magt over alle ting”.

Videre fra Koranen: Sura 8.74: ”Og de,
som kom til at tro (på Allah) og udvandrede
og anstrengte sig i kampen på Allahs
vegne, og de, som gav husly og hjælp,
disse er i sandhed de troende, for dem er
der tilgivelse og rigtig forsørgelse”. Vi ser
her, at sluserne får deres løn i himlen. Slu-
serne er ikke forbrydere.

Opgive jihad: Al Azhar Universitetet 
”The Fourth Conference” 1972: ”Det er
ulovligt at opgive jihad og gå ind på fred
og svaghed, med mindre det at opgive
jihad for en stund er for at samle nye
kræfter, såfremt muslimerne er svage og
fjenderne stærke”.

Koranen foreskriver udvandringen som en
pligt. Derfor nytter det ikke noget at oprette
opsamlingssteder i nærområder, altså i
muslimske lande. Et ophold i lejre på stedet
giver ikke point i Allahs bogholderi. Tvært
imod. Muslimen bliver straffet. At undlade
flugten er at afvise Allahs lov. Surs 8.56:
”De værste skabninger for Allah er dem,
der afviser Ham (kufr) og ikke vil tro”.

I Jyllands Posten d. 27. januar 1999 kan
man blandt andet læse: ”Efter mere end
fem måneders fængsling blev tre somaliere
i går løsladt fra Sandholmlejrens fæng-
selsafdeling. De har fået afslag på asyl i
Danmark og skulle udvises til Somaliland.
De kan imidlertid ikke tvinges hjem, fordi
landets regering kun vil acceptere flygtninge,
der vender frivilligt tilbage.”

Somalilands regering har dog flere gange
understreget, at den gerne vil modtage so-
maliere, der rejser hjem frivilligt.

… Saudi Arabien har lukket for import af
slagtedyr fra Somaliland. Så længe im-
port-forbuddet står ved magt, kan området
ikke modtage flere af de mange tusinde
flygtninge, der stadig befinder sig i Vesten
og i lejre i nabolandene.

Er der ellers noget, vi kan gøre? Ja, vi kan
gøre som Ungarn – opstille et rabieshegn!
Vildfarne flygtninge kan indlogeres i pas-
sende nødvendige containere. I Ungarn
har de ikke samme forhold som ungarerne.
Muslimske migranter bør vide, at de kan
møde modstand, når de rejser i krig på Al-
lahs bud.

Jeg tror, at Nicolai Sennels er mere diplo-
matisk, end jeg er.

Hans Peter Rasmussen
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Folkefest for Frihed 2017

"EU, det er Europas udryddelse. Med Eu-
ropas udryddelse udryddes også den men-
neskelighed, der er menneskelig, fordi den
er bundet til eksistensen og historien."

Søren Krarup, 
tidligere medlem 
af folketinget:

"Forleden deltog jeg i en paneldiskussion
på TV, hvor der var en masse snak om at
bekæmpe terrorisme; og jeg sagde: Hør nu
her! Vi kæmper ikke mod terrorisme. Vi
kæmper for at blive fri for islamisk lov." 

Clara Lopez, 
vicepræsident for en 
konservativ tænketank,
tidligere CIA-medarbejder:

"Vi må stoppe masseindvandringen, og vi
må have gang i repatriering, hvilket inde-
bærer, at folk, som ikke ønsker at være en
del af vor kultur, vender tilbage til, hvor de
hører hjemme."

Robert Timm, 
ledende medlem af 
"Identitaire" bevægelsen
i Tyskland:

"Resultatet er, at kvinders intelligens går
ned generation for generation i Europa, og
det sænker selvfølgelig også landenes IQ-
gennemsnit. Og jeg vil advare nogen mod
at bringe den viden videre." 

Helmuth Nyborg, 
professor:

"Vi er udsat for infiltration og kulturel krigs-
førelse. Derfor har vi danskere brug for
identitet; at være stolte over at være danskere.
Vi har brug for at komme tilbage til traditioner
og familierelationer." 

Morten Storm, 
tidligere PET-agent:

Årets 
Folkefest for Frihed, 
som blev afholdt 
den 24. juni, bød på 
ikke mindre end syv
fremragende talere. 
Vi bringer et kort 
udpluk fra hver af de 
pågældendes taler.
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Kære ven,

Jeg véd ikke, om vi kan tage din henvendelse som udtryk for, at
du tilbyder at lave selvstændige, interessante indlæg til hjemme-
siden? 

Hvis alt fortsætter i samme takt som hidtil, vil muslimerne komme
i flertal omkring 2060 her i landet. Alt andet lige vil du eller dine
børn altså til den tid kunne søge arbejde på det nærmeste imam-
kontor. For der vil - som i Mellemøsten - næppe være meget andet
arbejde at få. 

Situationen er altså ikke en sådan, at du bare kan sætte dig
tilbage i stolen efter at have rådgivet os om, hvad vi skal skrive for
at få offentligheden til at forstå situationens alvor. 

Den Danske Forening drives af frivillig, ubetalt arbejdskraft,
hvoraf nogle i løbet af de sidste 30 år bogstaveligt talt har slidt sig
ihjel – eller været nær ved det - for at stoppe udviklingen i retning
af det lige nævnte scenarium. 

Vores hjemmeside er under disse omstændigheder ikke noget
center for underholdning i konkurrence med TV’s fjolle- mad- og
marskandiserudsendelser. Den er derimod et sted, hvor man bl.a.
kan holde sig orienteret om væsentlige nyheder og oplysninger,
som vore frivillige filtrerer frem fra et – i dag heldigvis - stort antal
indenlandske og udenlandske kilder. Den giver dermed vore
læsere mulighed for at koncentrere sig om det centrale i mængden
af mere eller mindre lødigt stof, der vælter ud over offentligheden
fra alle kanter. Ofte vinklet på vor hjemmeside på en måde, kilden
ikke har turdet eller formået at bruge, for at nyheden kan forstås i
sit rette perspektiv. 

Jævnlig har vi i øvrigt oplevet, at vi var de første herhjemme til at
bringe en væsentlig nyhed, som så er rullet videre i mainstream-
medierne – naturligvis uden at de har krediteret os.

De større, selvstændige ting kommer i vort papirtrykte blad, som
jeg formoder, du støtter gennem et abonnement. Derved bidrager
du jo også til at videreføre foreningens vidensbank, som bl.a.
bruges af politikere, der i den ser en kilde til viden om anliggender,
der er underbelyst eller slet ikke belyst andetsteds.

Du har vel selv læst ”Facts om Indvandringen”, som også ligger
på hjemmesiden? 

Med venlig hilsen,
Ole Hasselbalch

En henvendelse 
til sekretariatet:
”Dagligt læser I nyheder, og det værste om
muslimer lægger I på hjemmesiden. 
Hvordan bliver man klogere af at læse Jeres
hjemmeside? Sjældent skriver én fra jer en
selvstændig artikel.”

"Vi er sammen her i dag, fordi vi er enige
om, at der mildt sagt må gøres noget, hvis
Europa skal forblive vores Europa."

John Christian Nord, 
valgmenighedspræst: 

"Mogens Camre havde de højeste poster
inden for rækkevidde. Han forlod denne
sikre havn, fordi han fandt, at virkeligheden
var anderledes, end han som socialdemo-
kratisk politiker havde lov til at mene, og
fordi han mente, at denne virkelighedsfor-
nægtelse truede det danske samfunds ek-
sistens." 

Ole Hasselbalch, 
professor:
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Sharialov for ikke-muslimer

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 retsfor-
ståelse. 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. 
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konto nr. 4547551
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www.danmarksfonden.info

Bogen er på 75 sider og tilbydes af Den Danske Forening til en pris af
75 kr. frit tilsendt. To bøger i samme bestilling tilsendes for 99 kr.
Bestil bogen ved indsættelse af beløbet på Reg.nr. 4317 konto 4547551,
eller kontakt sekretariatet på tlf. nr. 23 42 77 33 eller via e-mail: 
danskeren@danskeren.dk.

BOGTILBUDHELS DRØM
Den første bog i 700 år, 
der er skrevet med runer
Teksten står med runer på venstresiderne 
og med latinske bogstaver på højresiderne.

Bogen, som er på 97 sider, er skrevet i en særlig sprogstil, hvis formål
dels er at forlene teksten med autenticitet (at bringe læseren tættere på
nordisk oldtid og middelalder), dels at opnå en bestemt æstetik, dels at
skabe den rette eventyrlige, magiske, mytiske, hedenoldske atmosfære.
Forfatteren, Loránd-Levente Pálfi, er lingvistiker og leksikograf.

Hels drøm kan købes gennem DDF og tilsendes frit 
ved indsættelse af 149 kr. på foreningens konto: 
Reg.nr. 4317 konto 4547551.
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Telefonsekretariat:
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CVR-nr. 31242339
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Tomas Kierstein 
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tkierstein@msn.com

Harry Vinter (næstformand)
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Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch
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ole.hasselbalch@mail.dk

Korrekturlæser:
Peder Valdemar Hjuler

Kontingent - abonnement - 2017
Årskontingentet for et medlemskab er 200 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn.
Årskontingentet for et abonnement er 250 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn.
For medlemmer bosat uden for Danmark er prisen 250 kr. Gebyr ved bankoverførsel 50 kr.

Kontingentet følger kalenderåret. Opsigelse skal ske tre mdr. før kalenderårets udløb. 
Vi beder om, at beløbet sendes til os i årets første kvartal; det koster penge at skulle rykke.
Udenlandske medlemmer og abonnenter kan betale via deres lokale bank med opgivelse af Danske Banks  
SWIFT-adresse som er: SWIFT-BIC: DABADKKK og IBAN-nr. IBAN-nr. som er: DK48 3000 0004 547551.

Testamenter
Foreningen får stadig testamentariske gaver. Men testamenter af meget svingende juridisk kvalitet koster den
penge! For eksempel er foreningen gået glip af en million kr. i kraft af, at den sagfører, der udfærdigede testa-
mentet, begik en teknisk fejl.
Vi opfordrer derfor dem, der ønsker at betænke foreningen, til at lade testamentet gennemse af foreningens
juridiske rådgiver: 

Ole Hasselbalch, Skolebakken 5, 3050 Humlebæk (kan kontaktes på mobil 21 64 75 70).

Indmeldelse i Den Danske Forening - bestilling af abonnement - 2017
Kontakt foreningens regnskabsfører Thomas Andreasen tlf. 23 42 77 33 
- eller mail til: danskeren@danskeren.dk

Hvad er Indsigt Udsyn
Debatten om udlændingepolitikken foregår ofte ud fra forkerte forudsætninger mht. de faktiske forhold 
og på grundlag af skævvredne eller falske argumenter. Den Danske Forening har siden 1987 søgt at rette op
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Driftsbidrag
De 200 kr. dækker ikke meget andet end porto og trykomkostninger til bladet. Forudsætningen for, at vi kan løse
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Med venlig hilsen
Styrelsen



INDSIGT UDSYN 2017 · NR. 3 · EFTERÅR24

OM UDVIKLINGEN I DET DANSKE SAMFUND   ·   SEPT. 2017    

INDSIGT:

ANMELDELSE:
FOLKE-
OPDRAGELSE
TIL VESTENS
AFVIKLING

BOGTILBUD:
HELS DRØM
Den første bog i 700 år, 
der er skrevet med runer.
Teksten står med runer 
på venstresiderne 
og med latinske 
bogstaver 
på højresiderne.

BESTIL
ABONNEM

ENT PÅ

INDSIGT
UDSYN

4 MAGAS
INER 

ÅRLIGT
KR. 250,- 

INCL. 
PORTO

DANSKEREN
2017INDSIGT

UDSYN

Bestilling af abonnement og bøger:
danskeren@danskeren.dk · Sekretariatet: 23 42 77 33

ANMELDELSE:
EUROPÆISK
CIVILISATION
IMOD VESTLIGE
VÆRDIER

FOLKEFEST
FOR FRIHED

2017


