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Men et sted derude er der dog en virkelighed,
som er altings prøve, og her går kurven i alt
væsentlighed kun én vej.
For at bekæmpe voldskriminelle i nattelivet
kriminaliseres lystﬁskere med kniv. For at
markere stram udlændingepolitik udsendes
en ukrainer, mens jihadister vender ”hjem”
til et Danmark med omsorg og jobtilbud.
Man giver asyl og ulandshjælp, for så ”har
man da gjort noget”, selv om det kun
skader i det store billede. Ligesom man
indfører ”sparepærer”, der forurener mere
(og lyser mindre) end de gamle. Der er
mange paralleller. Politisk korrekt skal aﬀaldet sorteres ved kilden – blot for at samles
igen i én stor bunke på lossepladsen. Danskere skal ”spare på vandet” – selv om vi
her i landet kun bruger få procent af det
tilgængelige ferskvand – vandmangel er
kun et problem i f.eks. Mellemøsten, som
vi skal lære at lide med. Vi skal opdrages,
selv når det ikke nytter eller tilmed skader.

En stadig større del af politikken er der
intet i normal forstand sagligt rationale
bag. Terror ”bekæmpes” ved at visitere
pensionister i lufthavnen og komme shampoo i små poser før ﬂyturen, og ved at
sende soldater til lande, hvor der snart er
færre muslimer end her. Arbejdsløse sendes
på kurser, der ikke giver arbejde, børn skal
bruge besværlige bilsæder, der ikke er sikrere end seler, og stadig ﬂere tager piller
uden at være syge.

Den mentalt forstyrrede statsminister Kampmann sagde det allerede for et halvt århundrede siden: Det dybere motiv til at
åbne for indvandringen var ikke arbejdskraft,
som kunne klares på anden måde, men at
opdrage danskerne til at tolerere fremmede
fra den store verden...

Men et sted derude er der dog en virkelighed, som er altings prøve, og her går kurven
i alt væsentligt kun én vej i symbolpolitikkens tidsalder.

Men her er pointen: Patienterne føler, de
får det bedre, børnesæder giver følelse af
”tryghed”, de arbejdsløse skal føle sig
”bedre rustet” til arbejdsmarkedet osv. Alt
handler efterhånden om at skabe illusioner
ved at ”gøre noget” og derpå bilde sig selv
og hinanden ind, at det nytter.

Peter Neerup Buhl
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Danskeren 2015 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
bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet
for 250 kr. om året.
Eftertryk tilladt med tydelig
kildeangivelse.
Bladet (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.
DANSKEREN 2015
udkommer 4 gange årligt
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Mit navn er Paul Weston,
og jeg er racist
Jeg ved, at jeg er racist, for det har jeg fået
at vide af en hel del mennesker: Det yderste
venstre, Labourpartiet, de konservative, de
liberale og endda BBC, så derfor må jeg jo
være racist. Hvorfor er det nu, at jeg bliver
kaldt racist? Det gør jeg, fordi jeg ønsker
at bevare mit lands kultur og mit lands
indbyggere. Det er grunden til, at jeg i vort
moderne samfund bliver beskyldt for at
være racist. Alt dette er opfundet af de
venstreorienterede. Hvis man for 30-40 år
siden blev kaldt racist, måtte man have
givet udtryk for, at man faktisk ikke kunne
lide fremmede. Jeg har intet imod fremmede.
Det, jeg har noget imod, er, at mit land,
min kultur og mit folk oplever, at vi for øjeblikket ligger under for en forfærdelig
trussel. England er et meget lille land, som
har åbnet dørene for en massiv indvandring
fra den tredie verden, og vi er blevet totalt
overløbet. Vore skoler kan ikke klare det,
vore hospitaler kan ikke klare det, der er
mange andre instanser, der ikke kan klare
det, og vort velfærdssystem er ved at bryde
sammen.
Forsvar for de engelske værdier
Så når jeg vil forsvare det, som jeg er
vokset op i: Mit land, min britiske kultur,
min arv og vor historie, så bliver jeg i dag
i alles øjne anset som værende racist. Men
er det rigtigt? Da jeg har fået det fortalt af
så mange mennesker, så må det vel være
rigtigt, jeg er måske også islamofob. En
fobi er en irrationel frygt for noget. Jeg har
ingen irrationel frygt for Islam, men hvis vi
betragter verden i dag, så ser vi, at der i
Syrien er dræbt næsten 100.000 mennesker.
Sunnimuslimer dræber Shiamuslimer og
omvendt. Jeg ser på lande som Indonesien,
Egypten, Filippinerne og Kina. Overalt,
hvor man ser hen, er der problemer med
Islam. Muslimerne optræder fuldstændig
barbariske, og hvis jeg skal bestyrke folks
mening om mig, så tør jeg sige det, er
Islam en helt igennem barbarisk, politisk
og religiøs ideologi.
Det er ikke alle, der enige med mig, De
stærkt venstreorienterede vil sige, at man
ikke må kritisere Islam, for Islam er en religion, og der er lavet love, der forbyder
kritik af Islam, så man kan blive dømt for
religionshad, men Islam er ikke bare en religion, det er også en politisk ideologi, og
det er vi nødt til at råbe ud til hele verden.
Gad vide, om jeg må sige, at jeg f.eks. er
imod stening til døden for utroskab, og at
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Fra en video med den
engelske politiker
Paul Weston, som er
en af talerne på årets
Mosbjerg Folkefest
Dansk oversættelse:
Erik Troldhuus

de homoseksuelle skal hænges fra kraner.
Jeg mener, at det er ondt og brutalt, og at
de folk, der udøver dette, har sat sig helt
uden for al sund fornuft, men det må jeg
ikke sige. Så jeg er ikke bare racist, men
også opvikler til religionshad, - men det er
nu heller ikke rigtigt.
Store problemer
Vi har uhyre problemer her i landet, og de
går ikke væk af sig selv. De bliver kun
værre og værre. Vi er et folk i demograﬁsk
tilbagegang, og Islam bliver større og større.
Jeg forudser, at om nogle år vil det resultere
i en fuldbyrdet borgerkrig i dette land, og
at det, der sker i Syrien i dag, også vil
kunne ske i vort land i 2040, i hvert fald inden 2050, og jeg ønsker ikke, at England
skal føres ind i en sådan krig, så derfor fordømmer jeg Islam som værende en tilbagestående, brutal, politisk og religiøs ideologi, og til helvede med, hvad folk mener
om det, for hvis vi ikke gør noget, så vil vi
blive impliceret i noget, som de ﬂeste folk
overhovedet ikke kan forestille sig ville
kunne ﬁnde sted i England. Babyer får hovedet hugget af i de syriske byer. Noget
lignende vil kunne ﬁnde sted i Surbiton og
endog i Eaton Square. Det er sikkert umuligt
for de ﬂeste at tro på det, men det vil ske.
Det vil simpelthen ske. Så vi er nødt til at
afsløre det, som det er, ved at opbygge et
forsvar. Problemet med et sådant forsvar
er, at vi alle vil blive beskyldt for at være
racister. Jeg er normalt ikke racist, men
jeg bliver kaldt racist, når jeg er indstillet
på at opbygge et forsvar for at redde mit
land og min kultur.
Vi er alle racister
Lad os sige ja til, at vi er frygtelige racister
alle sammen og lad os afsløre en ideologi,
som er den allerværste, den mest primitive,
bagstræberiske og voldsomme ideologi,

som helt bevidst er blevet importeret til
vort land af de venstreorienterede. Af folk
som Tony Blair, der gjorde det bevidst for
at underminere mit land og min kultur.
Han gjorde det med vilje og siger ovenikøbet,
at vi ikke har ret til at argumentere imod
det. Men det vil jeg sige Dem Mr. Blair:
”De afviste og opsagde landsforræderloven,
så snart De kom til magten. Jeg mener, at
De selv begik landsforræderi, Mr. Blair.
Jeg mener, at De begik landforræderi, da
De sagde, at vi skulle importere folk fra
den tredie verden, blot for at De kunne
irritere højreﬂøjen med udbredelsen af immigranternes forskelligheder. For mig er
det landsforræderi. Deres allervigtigste
pligt er at skabe og fastholde de bedste
forhold for folk i dette land. Det, at De
straks begyndte med at underminere og
underkaste os alle, er en kriminel handling.
Det gør ikke noget, at De ændrede loven,
for den kan bringes tilbage, og en skønne
dag Mr. Blair, så vil De blive anklaget for
forræderi sammen med resten af Deres ministerium samt hver eneste højtplacerede
Labourpolitiker, som tillod denne kriminelle
handling, og jeg vil bare lige sige Dem
noget. Det har ingen betydning, at De muligvis vil kunne anklage mig for racisme
eller religionshad. Den slags tror jeg ikke
på. Det eneste, jeg tror på, er forsvaret af
mit land, forsvaret af min kultur og forsvaret
af mit folk, og alt andet kan gå ad helvede
til!”
Jeg er racist! Paul Weston er leder af frihedspartiet: Liberty GB. Et politisk parti, der
kæmper for bevarelse af de engelske grundværdier, engelsk kultur, arv, tale- og trykkefrihed. Partiet kæmper mod masseindvandring
fra især muslimske lande. Liberty-partiet vil
arbejde på at bringe Britannien tilbage til
det, det var engang med tryghed og omsorg
for alle de oprindelige indbyggere.

FOLKEMØDE
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Befolkningsperspektivet
med sikre konsekvenser
under indvandringsæraen
Ny projektion med sikre konsekvenser:
Specielt om indvandringen fra muslimsk dominerede lande.
Pr. 1. januar 2015 var her oﬃcielt bosat
657.473 indvandrere og efterkommere. Når
antallet af udenlandske statsborgere bosat
her lægges sammen med antallet, der har
opnået dansk statsborgerskab siden 1980,
bliver summen i alt 641.064. Vil det sige,
at indvandrere og efterkommere har fået
bragt netto 16.409 børn til verden på 35 år
(minus de døde naturligvis)? Det er i gennemsnit netto 469 børnefødsler pr. år. I
Tårnby var der oﬃcielt 5.082 indvandrere
og efterkommere bosat pr. 1. januar 2015.
Antallet af nulårige blandt indvandrere og
efterkommere i Tårnby på samme dato var
34 ifølge Danmarks Statistik. Dette svarer
til en fødselsrate på 6,7 promille (= 34/5.048
= 0,0067). For den samlede befolkning i
Danmark oplyser Danmarks Statistik (DS),
at den samlede fødselsrate var 10,1 promille
i 2014.

Danmarks Statistik - rod i tal og begreber
Antallet af immigranter og deres børn i
Danmark kan i en matematisk retromodel
estimeres til mellem 749.000 og 866.000
pr. 1. januar 2015. Når denne estimatimering
udføres, er det fordi de oﬃcielle optællinger
ikke stemmer. Især er der problemer med
tilregningen af immigranternes børn, der
fødes her i landet. En stor del af børnene
medtælles, som var de børn af danskere.
Derfor rekonstrueres befolknings-udviklin-
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gen siden 1980 ved at gøre brug af Alsagerskolens, FN’s, OECD’s, Verdensbankens og CIA's Factbooks oplysninger om
de totale fødselsrater i oprindelseslandene.
Hertil kommer det oﬃcielle folketal i Danmark, nettoindvandringen i årene og de
forudsatte oﬃcielle fælles totale fødselsog dødsrater her i landet ligeledes år for år
1980-2015.

Pr. 1. januar 2015 var der i Danmark bosat
eksempelvis 6.534, der angiveligt har udenlandsk statsborgerskab, selvom DS hævder
disse individer angiveligt er af dansk herkomst; i 1980 var det tilsvarende antal
10.713. Jeg mener DS forveksler begrebet
herkomst med begrebet fødested. Herkomst
står ifølge nudansk ordbog for ”der, hvor
man stammer fra, afstamning”. Det indbærer,
at disse udenlandske statsborgere har forældre med udenlandsk oprindelse, og derfor
er de ikke af dansk herkomst, medmindre
det måtte dreje sig om danskere, der har
opnået andet statsborgerskab end dansk,
men fortsat er bosat her.
Procentandelen af immigranter fra muslimsk
dominerede oprindelseslande og områder
er steget fra ca. 33 til ca. 60 pct. i perioden
1980-2015. Både fordelingen af nettoindvandringen på oprindelseslande og de indvandredes fødselshyppighed har eﬀekt på
denne udvikling. Procent-andelen af udenlandske oprindelser med IQ mindre end
90 voksede fra 39 til 60 pct. fra 1980 til
2015 og fortsætter stødt til 66 i 2059 og 70
pct. i 2072.

INDSIGT

I øvrigt benævnes immigrant- eller oprindelseslandene af DS misvisende indvandringslande i Statistikbanken ved indvandringen, men samme lande mere logisk
benævnes udvandringslande ved udvandringen:
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/d
efault.asp?W= 1366
Et indvandringsland er efter vor opfattelse
landet, som immigranterne indvandrer til.
Vi ser også, at ”herkomst”, som foruden at
blive forvekslet med ”fødested” hos Danmarks
Statistik også ligestilles med ”oprindelser”
og sættes med dansk oprindelse op mod begreberne ”indvandrere” og ”efterkommere”,
der ikke afgrænser noget fastlagtom”oprindelse”:
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/d
efault.asp?w=1366.
Nudansk ordbog oplyser at oprindelse er
begyndelse til noget, det som noget stammer
fra.
Siden 2010 er den årlige indvandring blevet
øget fra 17-18.000 til hen ved det dobbelte
antal nye foruden børnene født af immigranterne her i landet. De seneste tre år
har den gennemsnitlige tilstrømning oﬃcielt
været netto 31.545 pr. år, hvoraf ca. 55 pct.
stammer fra muslimsk dominerede
lande/områder og ca. 28 pct. fra nation/område repræsenterende et IQ-gennemsnit på
under 90.
Hvis denne gennemsnitlige tilstrømning
fortsætter, kan vi se på fremtidsperspektivet:
I bladet Danskeren nr. 1 i 1992 bragtes en
prognose, der for året 2021 meldte 872.855
fremmede og tilsvarende i 2026 1.074.292
fremmede i Danmark stammende fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika,
Israel, Japan, Australien og New Zealand.
Prognose fra november 2003 viste 926.200
fremmede immigranter og deres børn i år
2020:
http://www.lilliput-information.com/economics/prog/progno.html

I juli 2008 forventede jeg en tilvækstrate
fra fødsler på 3 pct. pr. år og 1.277.000
ikke-vestlige i året 2020:
https://danmark.wordpress.com/2008/09/22/
fremskrivning-af-antallet-af-ikke-vestlige-idanmark-i-aar-2020/

tivet. For de europæiske såkaldte velfærdsstater kan fødselsrater vælges til 8, 9 eller
10, uden det har nogen signiﬁkant eﬀekt
på de resultater, der er i fokus, nu da rådata
om antal fødsler blandt de udenlandske
oprindelser ikke oﬃcielt oplyses.

Da indvandringen nu går raskere end forudsat i de tre foregående prognoser, men
tilvækstraten fra fødsler samlet er lidt under
3 pct. pr. år rundes 1 mio. immigranter og
deres børn efter projektionens estimering i
slutningen af 2018, og immigranterne og
deres børn vil under denne forudsætning
være i ﬂertal i 2058, om 43 år, hvor immigranterne fra muslimsk dominerede lande
og områder vil udgøre 58 pct. af alle immigranter og deres børn og 30 pct. af befolkningen. I 2072 63 pct. af alle udenlandske
oprindelser og 41 pct. af befolkningen.

Det er en kendsgerning, at med en intelligenskvotient under IQ 90 er de pågældende
ikke-egnede til hverken arbejdsmarkedet
eller uddannelse i Vesten. I 1980 stammede
39 pct. af det samlede antal indvandrere
og deres børn fra lande/områder, hvor den
gennemsnitlige IQ var under 90. I begyndelsen af 2015 udgør denne andel 60 pct.
Og det svarer præcis til, hvad vi ser i virkeligheden mht. egnetheden.

Tilvækstraten er fødselsraten minus dødsraten med enheden antal pr. 100, pr. 1000
eller pr. 10.000 i befolkningen eller delbefolkningen pr. år. Udvælges blandt de udenlandske oprindelser gennemsnitlige fødselsrater, der er større end 3 pct. pr. år,
drejer det sig om oprindelser i Afrika, Mellemøsten og Sydvestasien. Blandt disse
har den gennemsnitlige tilvækstrate, der
er bestemt af de enkelt rater i de enkelte
oprindelseslande/grupper og lande/gruppe
størrelsernes repræsentation som immigranter i Danmark, været lige omkring 44
pr. 1000 pr. år siden 1980. Med dødsrater
på fra 12 til 9 1980-2015 giver årlige totale
tilvækstrater på fra 32 til 35 pr. 1000 svarende 3,2 til 3,5 pct. pr. år. Indvandrer der
et øget antal fra de højfertile områder, så
stiger den samlede gennemsnitlige fødselsrate i gruppen af indvandrere og deres
børn.
Fødselsraterne mindre end 30 har et gennemsnit på fra 14,8 til 15,2 siden 1980. Det
faktum, at der er en forskel på en faktor 34 til gennemsnittet for fødselsraterne større
end 30 er helt afgørende, også for perspek-

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændig anerkendt i United Kingdom og USA,
hvorimod eliten på det europæiske fastland
kun meget nødtvunget anerkender begrebet,
der trodser den herskende lighedsideologi,
og der gøres sjældent eller aldrig brug
heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt
ved ansættelsessamtaler i private virksomheder.

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data
godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ her-
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under og også højere end individer med
højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.
Se nærmere herom og om egnetheden i
diagram 17 og 18 side 19 og 20 under førstkommende link.
Men andelen 60 pct. af de udenlandske
oprindelser under IQ 90 i 2015 vil være
stadigt stigende. I 2072 vil der være mere
end 68 pct. eller mere end 2 ud af 3, der
ikke er egnede til hverken arbejdsmarkedet
eller uddannelse. Præcis den samme udvikling vil vi se i f.eks. Norge, Tyskland og
Storbritannien, som er blevet analyseret
demograﬁsk igennem for samme udviklingsretning:
http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf
I Danmark forbrugtes mindst 30 pct. af
velfærdsposterne til immigrant/efterkommerformålet i 2010. I 2072 viser projektionen,
at IQ-gennemsnittet for indvandrere og efterkommere vil være 86,3. Det betyder ca.
63 pct. af de udenlandske oprindelsers
samlede antal 6,1 mill. (3,83 mio. eller 39
pct. af folketallet) i 2072 forventes forsørget
af den oﬀentlige velfærd. Dvs. 3,83 mill. af
udenlandsk herkomst på velfærd eller 39
pct. af folketallet foruden de danskere, der
lever på velfærd i et land uden nogen vækstudsigter. Men IQ for landet som helhed

når IQ 92 allerede i 2058, hvor 2/3 af de
udenlandske oprindelser er i kategorien
uegnede til arbejdsmarked og uddannelse
i Vesten. Da IQ-gennemsnittet for landet
som helhed er IQ 90,6 i 2072, kan vi også
sige, at lidt mere end halvdelen af folketallet
skal forsørges af den anden halvdel. Efter
2010-udgiftsniveauet betød det, at mindst
30 pct. af velfærdsudgifterne forbrugtes på
immigranter og efterkommere. 225,7 mia.
ud af 752 velfærdsmilliarder, da vi forudsatte
de udgjorde 11 pct. af folketallet. I 2010
forbrugtes 214,2 mia. kr. til pensioner pga.
alderdom og 128 mia. kr. på sygdom ud af
det samme velfærdsbudget på 752 mia. kr.
Allerede i 2010 afholdtes 354,4 mia. kr. i
sociale ydelser, der ikke skyldtes alderdom.
Medmindre Danmark ved et usandsynligt særtilfælde rammer en voldsom realvækst eller en guldåre i de kommende 57
år, hvad der ikke er nogen udsigt til, da
er mulighederne opbrugte ad de gængse
veje, og regnskabet hænger utvetydigt ikke
sammen.
Velfærds-vækstøkonomi-modellens sammenhæng under indvandringsæraen er der
redegjort for i et let tilgængeligt sprog på:
https://transeurabia.wordpress.com/2015/04/
10/okonomisk-vaekst-under-indvandringsaeraen/
eller som pdf-ﬁle: http://www.lilliput-information.com/vaekst og indvandring.pdf

Med mere end ﬁre gange ﬂere immigranter
og efterkommere at forsørge i UK og med
6-7 gange ﬂere i Tyskland vil vi herefter
økonomisere med analyseressourcerne.
Endog i Norge fjernes egnetheden. Jeg må
gå ud fra, at ændringer sker senest når
”ﬁnansruinen indtræﬀer”.
Uanset hvor meget bestræbelserne rettes
mod at få egnede immigranter til Europa,
vil udviklingen blive ”vundet af” velfærdskonsumenterne, fordi netop de højfertile
områder i Afrika, Mellemøsten og Sydvestasien repræsenterer de gennemsnitlige
IQ-værdier henholdsvis langt under og under IQ 90. Fødselstilbøjeligheden er hen
ved ﬁre gange højere i det centrale Afrika
sammenlignet med den gennemsnitlige
fødselstilbøjelighed i den vestlige, såkaldte
velfærdsstat. Hertil kommer det europæiske
aldrings-problem, der samtidig gradvist
kun forstærkes fremover og også den internationale konkurrence, der har sendt
Europa på vågeblus uden andre udsigter
end falsk nominalvækst (byggende på pengeudstedelse) med resultaterne mere stilstand og større statsgæld.
J. E. Vig, 6. april 2015

Ekstra Bladet

Ekstra Bladet citerede 10.01.15
Mette Frederiksen for ordene "Vi er i krig"
Nu citeres justitsministeren for præcis det
samme og tilføjer: ”Med det angreb, vi har
set i Paris nu....er der ikke plads til at være
naive mere”.
Det er en tilståelsessag. Politikerne har
været naive, og det er de heldigvis ikke
mere, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
Og det skal man naturligvis ikke.
For 20 år siden afholdt DDF et kursus for
unge. En journalist fra Ekstra Bladet havde
møvet sig ind på kurset og kunne ”afsløre”
de skumle ting, der foregik. Blandt andet
kunne han med fryd og rædsel citere mig
for at sige til de unge, at vi er i krig.
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Politikerne tillader stadig fjendens soldater
at opholde sig i Danmark. De bruger vore
skattekroner til at ﬁnansiere fjendtlige
organisationer. De gør, hvad de kan for at
rekruttere fjender til hæren, hjemmeværnet
og politiet. De åbner grænserne for horder
af nye fjendtlige styrker.

Og hvorfor? Den naive begrundelse er, at
vi jo ikke kan vide, at de alle sammen er
fjender. Ansvarlige politikere ville vende
argumentet om og sige, at vi ved, at en
stor del af dem er fjender, og at vi derfor
ikke tager chancer.
Allerede for 30 år siden, da 3000 gale, potentielle mordere løb rundt i vore gader og
krævede Salman Rhusdie myrdet, skulle
de have fattet, at Danmark er i krig.
Håbet om, at en løsning på problemet kan
komme fra Christiansborg, er desværre
forsvindende lille.
Henrik W. Søndergaard

UDSYN

Ak, Värmland, du sköna
Forleden ﬁk jeg sendt et avisudklip fra Värmland. Beboere smides ud for
at give plads til asylsøgende, stod der i Värmland Folkblad 18. maj 2015
Her er historien:
X køber et større hus, som hidtil kun har
haft relativt få beboere i reelle lejligheder.
Han siger dem op og èt af to: Enten sælger
han huset eller lejer det ud til markedets
enorme overpris til det hårdt trængte Migrationsverk, som skal løse statens dilemma
og ﬁnde boliger til asylansøgere, koste
hvad det vil. Der er i det nævnte hus plads
til 144 ”ﬂygtninge”, der jo skal bo anderledes
primitivt end de hidtidige svenske lejere.
Allerede fra første dag vil der blive vanskeligheder: Asylsøgerne kommer fra en helt
anden kultur, som ikke går i hak med den
svenske. Misfornøjelsen hos svenskerne
eller hos begge parter melder sig omgående.
Naboer og genboer indser, at ud over
daglige fortrædeligheder vil priserne for
deres egne huse falde betydeligt. Mon ikke
det var bedre, at også de solgte til Migrationsverket, inden det bliver værre? - Jo,
salget vil begynde og tage til. Den svenske
stat er IKKE på deres side. Den har internationale forpligtelser. Snart er hele landsbyen blevet til en afrikansk landsby, hvor
svenskere ikke trives.

Et lidt større hus uden for Torsby består af
ﬂere lejligheder, som er udlejet til en snes
svenskere, men den 15. maj ﬁk de besøg
af den ny ejer af ejendommen. Han havde
opsigelseskontrakter med i lommen og forklarede, at han ville sælge huset til ”Migrationsverket”, og de kunne gerne få lidt
penge, hvis de ville være rare at ﬂytte
hurtigt. Der kunne blive plads til 144 - ethundredeogﬁreogfyrre - asylboende. Indvandrervæsenet er kommet i klemme overalt
i Sverige, fordi regeringen så ﬂot har slået
ud med armene og tilbudt alverdens fremmede at komme til Sverige, for der er plads
nok. ”Åbn jeres hjerter!” formanede den
tidligere statsminister Reinfeldt sine undersåtter. Hans egen tipoldefar var ind-

vandret som tryllekunstner, og Sverige var
2000 km langt med rigelig plads! Boliger?
Arbejde? - Nja. - men det ordner sig vel?
Det er Migrationverkets ansvar.
Värmlands Folkblad bragte også en artikel,
der belyste sagen juridisk: ”De har rätt att
bo kvar” (Nåh, så må de nok generes til at
ﬂytte!).
Kære læser, tænk lige sagen igennem. Det
er den nemmeste opskrift på, hvordan
svenskere underkastes fremmed åg. Lejere
kan du altid komme af med. Vil de ikke
ﬂytte, kan man genere dem så meget, at
de gør det.

En del svenskere har naturligvis (med
tanke på fædrelandets vé og vel og deres
rare naboer kviet sig ved at sælge til Migrationsværket), men de må også tænke
på deres egen familie og de penge, de
kan redde. Er de landsforrædere, når de
tager imod disse fremmede fra Migrationsverket, hvis egentlige opgave - (som hverken
almindelige svenskere eller asylsøgere har
forstået) - består i at overtage svenskernes
huse og hjem?
En enkelt opgave for en femte-kolonnevirksomhed under dække af humanismens
barmhjertighed, udtænkt af uendeligt
rige ﬁnansmænd, der siger, de vil styre
verden.
Er vi på vej ind i sidste
afgørende fase?
Den svenske blog Avpixlat opgiver statistiktal på befolkningsudviklingen i nærmeste fremtid i Sverige, som bekræfter,
hvad jeg skrev om overtagelse af svensk
territorium.
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Partiet
Det danske Folketing
Vi er vidende om, at et ﬂertal af det danske folk
vender sig mod den fortsatte masseindvandring.
Vi er også vidende om, at det vil
Partiet Det danske Folketing blæse på.
Vi bilder os ind, at vi regeres af et parti
eller den koalition af dem, der for tiden har
regeringsmagten, mens de øvrige partier
formodes at udgøre oppositionen, hvis opgave det er at modsige og modarbejde regeringen. For tiden regeres vi af en regeringskoalition, der med et sjældent præcist
slagord er blevet døbt løftebrudsregeringen.
Oppositionen er ikke blevet døbt noget
som helst. Det hænger sammen med, at
den ikke ﬁndes. Der er ganske enkelt ingen
opposition. Der er kun de vekslende ﬂertals
forsamling, Folketinget, hvor man uden
synderligt besvær laver forlig snart til den
ene, snart til den anden side. At man på
skift er kandidat til forligspartner, har intet
med opposition at gøre. Og den kamp om,
hvem der næste gang skal have regeringsmagten har meget lidt at sige, hvis kampen
blot er en kamp om den nøgne magt, magt
for magtens egen skyld. Hvor den politiske
vilje blot er en vilje til at fortsætte ad det
samme spor, blot med et andet hold ombord,
så er det et tegn på, at en egentlig opposition
ikke ﬁndes. Intet røber vort nuværende
parlamentariske system som dette fravær
af en eﬀektiv opposition. Evindeligt er der
kun spørgsmål om et mere eller mindre
(eksempelvis ﬂere eller færre udlændinge),
aldrig skilles vandene af livsvigtige spørgsmål (eksempelvis et klart ja eller nej til humanistiske angrebskrige mod lande, der
aldrig har gjort Danmark noget ondt), aldrig.
Vi har partivæsenet at takke for dette, de
folketingspartier, der ifølge et politisk købmandsskab ﬂytter et par decimaler fra den
ene til den anden side i forligspolitikkens
regnestykke og i øvrigt i fællesskab sørger
for, at der ingen væsentlige ændringer sker
i dette land. Derfor er der såre god mening
i under ét at kalde samtlige politiske partier
i Danmark for partiet Det danske Folketing.
Der står ikke et ord i Grundloven om de
politiske partier (det gør der til gengæld i
valgloven). Der er derfor så meget mere
grund til at hæfte sig ved dem og tage dem
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i øjesyn. De har træk af både foreningsliv
og erhvervsliv. Man kan som bekendt melde
sig ind i dem og betale kontingent til dem.
Det giver stemmeret i forbindelse med kandidatopstilling. Et vist element af velgørenhed gør sig også gældende. Man kan
faktisk arbejde gratis for dem, ligesom man
kan det for en genbrugsbutik. Det er der
faktisk mange der gør. Det er en smule
morsomt i betragtning af partivæsenets
forretningsaspekt. Det er af meget betragteligt omfang. Faktisk er det hovedsagen.
Det er her de politiske partiers karakter af
ﬁrmaer bliver klar.
De har regnskaber. De har udgifter og indtægter akkurat som ethvert andet ﬁrma.
De har ansatte, enten som folketingsmedlemmer eller i heldigste fald tillige som ministre. Det, der hedder bonusordninger i
industri- og ﬁnansbranchen, kaldes her for
”ben”. Og så er der den såkaldte partistøtte
fra enkeltﬁrmaer, erhvervs- og fagorganisationer, og den må der helst ikke tales
om og slet ikke granskes i. Det er partiet
Det danske Folketing enige om. Det er fast
parlamentarisk praksis. Og det er fast journalistisk praksis aldrig så meget som at
antyde, at sådanne støttebeløb skulle have
noget med forsøg på korruption at gøre.
Hvor industrien i høj grad udbyder tarvelige
og hurtigt udskiftelige varer, der udbyder
de politiske partier tarvelige og hurtigt udskiftelige idéer. Den store lighed mellem
dem bør ikke komme bag på nogen, for
begge drives med håndgribelig fordel for
øje, nemlig at fastholde og udbygge markedsstillingen (fremgang i omsætning eller
mandater).
Ordet levebrødspolitiker har alle dage haft
en ilde klang, men det er gået hen og blevet meget værre (og det siges nu i undersøgelser over troværdighed, at politikere
og journalister kæmper om sidstepladsen).
Tidligere lod det sig endda høre, at en
mand var politiker, men det er vist anderledes nu om stunder. Noget må derfor være

sket i mellemtiden, der har nedsat levebrødspolitik og dansk parlamentarisme i
alment omdømme. Det er der også. Der er
sket det, at tidligere tiders interessepolitik
blev aﬂøst af ideologisk politik. Dette sker
i 1966, hvor valgresultatet giver SF en afgørende indﬂydelse på folketingspolitikken.
Indtil da var politik en nøgtern varetagelse
af håndgribelige interesser. Der var også
dengang undtagelser (Det radikale Vestre
og DKP), men i hovedsagen og i bred almindelighed var rigsdagspolitikken interessepolitik, Vestre varetog landbrugets interesser, mens Socialdemokratiet tog sig
af arbejderstandens. Det var og blev hovedsagen. Det er en meget ærlig sag således
at varetage interesser, der tydeligvis er til
samfundets bedste. Og det har en højst
gavnlig virkning, nemlig den, at interesserne
ikke sådan lader sig skifte ud. Anderledes
med ideologierne. De ideologiske positioner
kan man udskifte – det sker gerne med
henvisning til ”vore værdier”, - det lader
sig ikke gøre med interesserne! Kan en
mand kun bevare sin løn og sit ansættelsesforhold ved at gå 10% ned i løn, så er
hans interesser gået for nær, og hvis han
ikke er tilgængelig for ideologisk propaganda, så vil han heller ikke nå til noget
andet resultat. Arbejderstandens nøgterne
interesse i at fastholde og udbygge dens
jordiske lod lader sig ikke lyve af bordet,
medmindre man tager sin tilﬂugt til ideologiske bortforklaringer. Det kan ske derved,
at internationalismen skulle være en af
vore ”værdier” (og ingen aner, hvor mange
mennesker her i landet, der bekender sig
til den), og at humanismen skulle være en
anden af dem, og at både det arbejdende
folk og hele folket derfor må underordne
både standsinteressen og den nationale
interesse under disse to ideologiske lygtemænd og i den forbindelse både acceptere
en reel utøjlet indrejse, der truer løn- og arbejdsvilkår i dette land, og bære angrebskrigens byrder og de uoverskuelige risici,
som dette indebærer. Således blev vor interesse i at have vort land for os selv og

Partiet Det danske Folketing
leve fredsommeligt med ethvert andet land,
der aldrig har gjort Danmark noget ondt,
simpelthen gjort til skamme af ideologien
med menneskerettighedsideologien, som
det yderste (og mest forløjede), propagandamiddel. Og således gik det til, at det arbejdende folk i dette land ikke længere
kan kæmpe eﬀektivt for dets standsinteresser.
I Danmark er menneskerettigheder noget,
som man først og fremmest bruger til at
generere danskere med. På den måde er
det godtgjort, at danskere ikke er mennesker.
Vi er bare de håbløse indfødte, som man
kan byde hvad som helst. Det danske folk
bliver behandlet som en ﬂok muldyr, som
man kan pålægge en hvilken som helst
byrde og påføre en hvilken som helst risiko.
Og hvem forvalter disse utålelige byrder
og disse meningsløse risici? Det gør partiet
Det danske Folketing!
Derved kommer dette lands mest grundlæggende modsætningsforhold for dagen.
Det er det autentiske modsætningsforhold
mellem det danske folk og partiet Det
danske Folketing. Dette er en meget alvorlig
sag, og vi må nu træde varsomt.

”I Danmark er
menneskerettigheder noget,
som man først og fremmest
bruger til at genere
danskerne med”
Vi er vidende om, at et ﬂertal af det danske
folk vender sig mod den fortsatte masseindvandring. Vi er også vidende om, at
det vil partiet Det danske Folketing blæse
på, idet denne politik fortsætter. Vi er vidende om, at der i hvert fald for Irak-

krigens vedkommende bestod og stadig
består et fast ﬂertal mod Danmarks deltagelse i den og meget muligt imod folkeretsstridige angrebskrige overhovedet. Vi
er også vidende om, at partiet Det danske
Folketing fuldstændigt uanfægtet fortsætter
hermed. Vi har i år gennem en opinionsundersøgelse fået at vide, at over 60% af
de adspurgte ønsker sig lukkede grænser
og pastvang. Vi er vidende om, at det er
partiet Det danske Folketing revnende ligeglad med. Dette parti mener, at det
danske folk skal acceptere princippet om
den frie bevægelighed for kriminalitet og
smitsomme sygdomme. Byrden i den forbindelse er noget, som det danske folk må
leve med.
Hermed er vi fremme ved det penible
spørgsmål, som man kun med frygt og
bæven kan føre i pennen. Spørgsmålet er
dette: Er vi nået så lang i retning af opløsningen af den danske nationalstat og udskiftningen af det danske folk med befolkningen, der bor i Danmark, at den fædrelandskærlige demokrat må sige fra og erklære partiet Det danske Folketing for det
danske folks fjende? Foreløbig besvarer vi
ikke spørgsmålet (frygteligt, som det er),
men ser først på, hvad et bekræftende svar
på spørgsmålet indebærer.
Hvis man virkelig tør besvare det bekræftende, så kommer der en grundlæggende
analyse for dagen. Denne analyse vil sige,
at problemet med de fremmede iblandt os
netop er et problem, og at der ikke er tale
om noget fjendskab (”fremmedhad”, ”Islamofobi” og så videre), idet fjendskabet
ligger et ganske andet sted. Det ligger i
forholdet mellem det danske folk og partiet
Det danske Folketing. Her toner så omsider
det oppositionsforhold frem, som vi før
ledte forgæves efter i landets lovgivende

forsamling. Det danske folk er ganske enkelt partiet Det danske Folketings opposition, dets eneste autentiske opposition.
Stridens æble i dette fjendskab er, at partiet
Det danske Folketing har påført landet dets
værste problem overhovedet i dets historie,
nemlig masseindvandringens problem, hvilket er sket på tværs af det danske folks ønsker og interesser og uden nogensinde at
have spurgt det herom. For de fremmede
lukkede jo ikke sig selv ind, gjorde de vel?
I dag er det naturligvis helt udelukket, at
vi skulle blive spurgt, eftersom partiet Det
danske Folketing udmærket kender svaret
og meget skal have sig frabedt at få et pålæg om at følge folkeviljen.
Herefter går vi tilbage til det alvorlige
spørgsmål selv, altså om vi tør udpege
partiet Det danske Folketing som det danske
folks fjende. En betingelse for et bekræftende
svar er det, at man står på den gamle opfattelses grund og anser værnet for rigets
indre og ydre sikkerhed som den suveræne
statsmagt ubetinget vigtigste opgave, samt
hævder den nationale interesse, som den
interesse i Danmark, der sætter både internationalismen og enhver fremmednational interesse i anden række på det danske
folks eget territorium. Står man på dette
standpunkt, så er den evigt fortsættende
masseindvandring og de folkeretsstridige
angrebskrige af humanistisk tilsnit landets
værste problemer, problemer så alvorlige,
at de sætter ethvert andet politisk problem
fuldstændigt i skyggen. I forhold til løsningen af disse problemer er enhver forhåbning om hjælp fra partiet Det danske
Folketing realitetsløs og fuldstændig hen i
vejret.
Cand.jur. Jack Kornbeck
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”FOR FRIHED”
Nicolai Sennels blev landskendt, da han i vinter stod frem som talsmand
for en dansk udgave af det tyske Pegida. Harry Vinter har sat ham
stævne for at høre nærmere om Nicolai, islam, Pegida og For Frihed.

Nogle af For Frihed’s ildsjæle
Sam fra Iran - Mona fra Somalia - Nicolai fra Danmark - Christian fra Sri Lanka

Nicolai, lad os starte helt
fra begyndelsen.
Havde du en lykkelig barndom?
Ja, meget. Jeg er begavet med en meget
harmonisk familie, som nu i vores voksenliv
er blevet til nære venskaber. Mit barndomsmiljø var venstreorienteret og hippieagtigt. Jeg føler faktisk, at de værdier jeg
har i dag er nogle, jeg med taknemmelighed
har fået fra dette miljø. Værdier som friheden
til at sige stærke eller sure mennesker midt
imod. Om kvinders ligeværd. Og om en
sund skepsis overfor religion. Det er alt
sammen kerneværdier i alt, hvad jeg laver
imod islam, også vores aftendemonstrationer For Frihed om mandagen.
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Af en eller anden grund kaldes værdier,
som engang var venstreorienterede, nu for
højreorienterede. Jeg tror, det er fordi mange
tænker, at islam-kritik har noget med racisme og had at gøre. Men islam er jo ikke
en race. Og alle, der har fulgt mig i debatten
ved, at jeg ikke er drevet af nogen former
for vrede. Vi er ikke hormonfyldte unge
mænd, der leder efter nogen at være sure
på eller kanalisere vores frustrationer imod.
Vi er voksne, afbalancerede mennesker,
der er bekymrede over den indﬂydelse,
islam har på vores samfund. Og vi er nervøse for, at vores politikere og medier ikke
vil tage denne trussel alvorlig, førend der
er lig i gaderne og danskere bliver nødt til
at ﬂygte fra hus og hjem og ﬂytte børnene

fra deres skoler, fordi muslimske shariazoner
har opslugt deres lokalområde. Faktisk er
det jo, hvad vi allerede ser i dag. Fængslerne
bugner af kriminelle muslimer, mens skadestuer, psykologklinikkerne og forsikringsselskaberne tager sig af deres ofre.
Muslimsk aggression imod ikke-muslimer
sker i industriel skala, og det har forandret
hele grundstemningen i vores lande. Og vi
skal handle nu. For næste generation vil
ikke engang vide, hvad vi har tabt. For de
vil være vokset op i en verden, hvor det er
normalt at møde politi bevæbnet med maskinpistoler på vej til børnehaven eller med
nyheden om, at nu er nogle uskyldige mennesker et eller andet sted i Europa dræbt
af jihadister.

INDSIGT

Du valgte at studere psykologi.
Havde du andre studieretninger
under overvejelse?
Nej, faktisk ikke. Jeg har altid tænkt, at
sindet var det vigtigste. Senere har det jo
vist sig at være ret nyttigt. Der har virkelig
været brug for, at nogen kunne forklare
islam og aggressive muslimers adfærd psykologisk. Som psykolog ser jeg alle mennesker som fulde af nyttige potentialer.
Men ting som frygt, vrede og uvidenhed
kan holde disse potentialer godt skjult.
Mennesker opvokset i en kultur, der ikke
giver dem alternativer til islam eller det islamiske verdenssyn, har også disse potentialer. Desværre er de fanget i et totalitært
system, som tvinger dem til at behandle
andre dårligt, og dermed fyldes deres eget
sind og deres eget liv med yderligere smerte.
Den slags bør vække medfølelse og et
ønske om at kunne forandre islam - eller
mindske dens magt.
Det er vigtigt at forstå, at folk opfører sig,
som de har det. Opfører de sig dårligt, så
er det fordi, de har det dårligt. Det betyder
ikke, at man ikke kan være konsekvent og
bruge magt. Men den bagvedliggende motivation vil være medfølelse og et ønske
om at øve mindst muligt nødvendig eller
pædagogisk skade.
Hvordan opstod din interesse
for politik?
Egentligt er jeg ikke særligt interesseret i
politik. Der er for meget taktik og ego i det.
Jeg er interesseret i frihed og i, at mennesker
har det godt. Og her ser jeg islam, som et
særligt stort problem.
Islam er mere politik end religion, og den
fratager sine følgere helt grundlæggende
menneskerettigheder, og får dem til at behandle både hinanden og anderledes tænkende dårligt. Var islam et politisk parti,
var det blevet buhet ud og forbudt for
længe siden. Men fordi muslimer bliver så
let sure og fornærmede, - hvilket i min
optik først og fremmest skyldes dårlig selvtillid, - og fordi deres ideologi er kamuﬂeret
som religion, så er der næsten ingen, der
tør røre den med en ildtang.

mennesker holdes i stramme, religiøse
tøjler i stedet for at være frie til at opdage
og udvikle deres potentialer, vil altid være
forfejlede. Tro skaber ikke videnskabelige
landvindinger, og hvor sharia dominerer,
er der en katastrofal mangel på menneskerettigheder. Resultatet vil være fattige,
ufrie samfund.
Derudover er der selvfølgelig religiøse
magthavere, der ser en fordel i at sprede
islam gennem udvandring. Jeg kan også
meget let forestille mig, at der er kræfter i
EU, som ser en fordel i at ødelægge vores
nationale identitet gennem indvandring fra
fremmede kulturer. En svagere national
identitet gør os nemlig psykologisk modtagelige overfor overnationale identiteter,
så vi mere villigt underkaster os det antidemokratiske styre i Bruxelles. Det kan da
også være, at der er storbanker, som kan
tjene på at låne vores lande penge til at ﬁnansiere velfærd til indvandrere. Nogle af
disse banker har måske også noget at sige
på det politiske plan, og kan dermed påvirke
vores demokrati til at åbne for mere indvandring. Uanset hvad, så er islam hovedproblemet.
På et tidspunkt ville du gøre en
forskel, som det hedder med et
forslidt udtryk?
Jeg tror, det er tydeligt for mange, at vi
ikke kan regne med, at vores politikere og
medier vil tage problemerne med islam alvorligt, førend de er så fremskredne, at
kun brutal, totalitær magt kan redde stumperne. Og hvor meget er der så tilbage, af
det vi prøver at beskytte, hvis vi tvinger os
selv ind i en situation, hvor vi er nødt til at
blive forråede for at overleve?

Hvorfor udvandrer folk
fra den muslimske verden?

I et demokratisk samfund har alle mulighed
for at forme sine børn og børnebørns fremtid. Det tror jeg mange har glemt. Og det
er noget af det, vi med vores aftendemonstrationer gerne vil minde folk om. Her
kan man komme en mandag - eller ﬂere og gå på gaden med åbent ansigt og godt
beskyttet af talstærkt politi. Så er man
med til at give mod og inspiration til sine
medborgere. Samtidigt støtter man ytringsfriheden, og man er med til at vise islamisterne, at vi danskere ikke er bange for
dem. Og så er det selvfølgelig et forsøg på
at råbe vores politikere op.

Det gør de, fordi den ikke fungerer. Kulturer,
hvor tro er vigtigere end viden, og hvor

Jeg ved ikke hvor mange hundrede, der
har gået med os. Der er nye ansigter hver

gang, og de ser alle glade og stolte ud, når
vi kommer tilbage til Axeltorv. Og det kan
jeg godt forstå. Det er en vigtig sag, vi går
for, og folk gør det trods risikoen for terrorangreb, og måske også for at blive kritiseret
af venner og familie for at stå frem som islamkritiske. Jeg synes, det er ﬂot og beundringsværdigt, når folk møder op, og jeg
må sige, at det er dejlige mennesker at gå
tur med. Stemningen er god, og også de
nye mærker hurtigt vores glade humør og
gode sammenhold.
Gik du ene mand i gang med
at organisere et dansk Pegida?
Faktisk var det en Carsten, som tog initiativet
på Facebook. Han sprang dog fra allerede
inden vores første demonstration, og jeg
stod ret alene med det. Heldigvis var der et
par venner, som sprang til og lavede skilte
og vores første banner. Nogle af de folk,
som deltager fast i vores demonstrationer
hjælper også med at printe sange og foldere
og skrive lidt på Facebook. Vi er en lille
håndfuld, som er i jævnlig kontakt omkring
nye idéer osv. Det er dejligt og en stor
hjælp, for der er utroligt meget arbejde forbundet med at skulle afholde demonstrationer hver uge. Jeg er i løbende kontakt
med politiet og kommunale myndigheder
omkring tilladelser. Jeg er i kontakt med
politikere og presse, og der er selvfølgelig
en masse praktiske ting som skilte, banner,
hjemmeside osv.
Dansk Pegida kom godt fra start
midt i vinterkulden?
Ja, det var fantastisk. CNN, BBC, Al Jazeera
og vist de ﬂeste danske nyhedskanaler var
til stede. Hele januar var vi blandt de mest
omdiskuterede i medierne. Siden terrorangrebet i februar har næsten ingen medier
dog kontaktet os. Det er lidt tankevækkende.
Jeg tror det skyldes, at de er bange for, det
skal vise sig, at vi har ret.
Nu laver vi så vores eget TV. En bekendt
ﬁlmer og klipper vores taler og demonstrationer, og vi sender live fra vores demonstrationer. Man kan se med på www.forfrihed.dk. Det er en mulighed for folk, der vil
kigge os an, inden de eventuelt vælger at
møde op en mandag. Og så er det god bevisbyrde overfor de journalister, der hævder,
at vi er konfronterende overfor de ulovlige
moddemonstrationer, der typisk dukker
op. For det er vi på ingen måde. De ﬂeste
af os er midaldrende, ﬂere er endda over
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70. Vi er pæne mennesker, der aldrig kunne
ﬁnde på at råbe op. En ﬂok hr. og fru Jensen'er på Danmarks vel mest meningsfulde
aftengåtur.
Målet er, at vi bliver store, meget store. Jeg
vil helst have, at vi bliver tusinder, som
går hver mandag. Og det skal nok også
ske, for der vil uden tvivl komme ting i
fremtiden, som vil få ﬂere folk til at føle, at
nok er nok. Er man afslappet og demokratisk
af sind, kan man komme med os. Du har
jo selv været der Harry, og ved, hvor afslappede og venlige vi er.
Du blev - jeg havde nær sagt
selvfølgelig - forsøgt stigmatiseret?
Ja, men jeg er ligeglad. Jeg er også blevet
forsøgt fyret, og var det ikke fordi politiet
mødte frem hver mandag, ville jeg sikkert
ikke kunne give dette interview. Sådan er
det at leve i disse tider. Enten dukker man
hovedet, eller også tager man kampen.
Jeg ved godt, at det jeg laver er forbundet
med forskellige risici. Men jeg synes, det
bærer frugt. Vores eksistens bidrager til
den meget vigtige debat omkring ytringsfrihed, indvandring og islam. Og så luner
det selvfølgelig at føle, at jeg ikke er alene
om det. Vi har mange mennesker, som
støtter os på forskellige måder. Og dem,
der går med os om mandagen, løber jo
samme risiko, som jeg selv. Dem ser jeg
som venner og kolleger i vores arbejde.
Volden begynder, når argumenterne
slipper op, siger et kinesisk ordsprog?
Ja, og derfor bliver vi aldrig voldelige. Der
er rigeligt med gode argumenter imod at

lade islam indenfor i et åbent og sårbart
samfund som vores. De bedste af dem er
koranen og Muhammed. Vil man som demokrat bruge magt, må man enten blive
soldat, politimand eller medlem af Hjemmeværnet. Jeg er selv i Hjemmeværnet.
Det synes jeg giver mening. For så er man
på den liste af mennesker, der kan blive
tilkaldt, hvis Danmark igen skulle blive
ramt af terror. Så kan man hjælpe med at
bevare den tryghed, ro og orden, som terroristerne forsøger at ødelægge. Der kræves
kun 24 timers fremmøde årligt, og man får
en masse relevant træning og uddannelse
i både våben, førstehjælp og i, hvordan
man støtter politiet.
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Jeg har tit tænkt på, hvad der karakteriserer de mennesker, som ikke kan holde
mund, men protesterer imod urimeligheder på trods af de øretæver, det giver
at stå frem. Har du som psykolog noget
svar på det?

Ja, vi ville hedde noget, der giver mening
på dansk. Og da det eneste vi er, er for frihed, gav navnet sig selv.

Folk kan være drevet af mange forskellige
ting. Der er jo også islamkritikere, som
helt åbenlyst er racister eller ligefrem nazister. Dem har jeg ingen intentioner om at
lave noget sammen med. Andre er drevet
af vrede. Og så er der mennesker som os,
der er drevet af medfølelse og vores viden
om, hvad islam er, og hvad den kan gøre
ved muslimer og deres omgivelser.

Hvor længe bliver mandagsturene ved?

Måske var det et studie værd?

De har ingen slutdato. Vi er Danmarks
mest progressive kulturtilbud, og det har
jeg tænkt mig, vi skal blive ved med at
være. Set i forhold til, hvor mange mennesker f.eks. Trykkefrihedsselskabet eller
Lars Vilks Kommitéen samler til forskellige
arrangementer i løbet af et kvartal, tror jeg
bestemt, at vi er den største islamkritiske
bevægelse i Danmark. Og jeg kan stærkt
anbefale at prøve at gå med os, hvis ellers
man er enig med os, - og ikke er racist eller
noget andet tåbeligt. Det er måske noget
af det mest meningsfulde og spændende,
man kan være med til i disse tider. Det er
lidt af en manddoms- eller kvindedomsprøve
at gå omgivet af 100 politibetjente med is-

Tja. Måske. Det vigtigste er, at folk gør
noget. Og For Friheds aftendemonstrationer
er vel både den mest ukomplicerede og direkte måde at gøre noget på. Jeg håber, at
se rigtig mange gode danskere på vores
mandage i fremtiden.

Men på et tidspunkt følte du, at en
navneforandring var nødvendig?

PEGIDAdk kom godt fra start trods vinterkulden
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lamkritiske skilte gennem Københavns gader. Også selvom vi forhåbentligt snart
slipper af med de ofte ret uvaskede antifascister, som skråler af os. Drømmer man
om at være frihedskæmper, er det bestemt
det bedste tilbud på markedet.

Harry Vinther

Tak for samtalen, Nicolai

INDSIGT

En advarsel
for 40 år siden
Den 19. januar 1975 bragte Vendsyssel Tidende
nedenstående advarende indlæg af J. Stenberg-Rasmussen

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende
presse- og kulturattache i Paris og dansk
repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:
For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand [1].
Vi talte om rigets almindelige tilstand, og
det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig
grad foruroligende, da han i samtalens løb
udtalte:
“Der går en linje fra bestræbelserne på
at mindske det danske fødselstal mest
muligt ved hjælp af piller, aborter mv.,
over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre
for os vildtfremmede folkeelementer, til
et snigende halvt hemmeligt arbejde her
i folketinget på at gøre det lettere at opnå
dansk indfødsret. Formålet er at skabe
grundlag for en fuldstændig omstyrtelse
af det danske samfund og rive dets rødder
i den historiske fortid over.”
Hvad folketingsmanden dér sagde, ligger
nær op af og bekræftes i ikke ringe grad
af, hvad der allerede længe har kunnet
anes i København. Det er ikke mere entydigt
en dansk, nordisk eller blot europæisk by,

men frembyder et nærmest halvasiatisk
befolkningsbillede, og det er vitterligt, at
de fremmede trods arbejdsløsheden ikke
sendes hjem, men tværtimod bliver ﬂere,
samtidig med, at arbejdsløse danskere i
hundredvis må søge arbejde i udlandet.
Hvor mange fremmede her faktisk er, har
ingen rede på. Myndighederne har for
længst indrømmet, at de ikke mere har
kontrol over dem, og det er umiddelbart
iøjnespringende, at det i sig selv enorme
tal på ca. 60.000, der er seneste oﬃcielle
opgørelse, ligger endog meget langt under
virkeligheden.
Til dette kommer, at folketinget er ved at
gøre det til vane uden oﬀentlig debat, hvert
halve år at give udlændinge i tusindvis
indfødsret efter blot fem-seks års ophold i
landet, og der virkes for at give dem, der
endnu ikke har fået dansk statsborgerskab,
kommunal stemmeret på grundlag af deres
blotte tilstedeværelse.
Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt
som uden at nogen blot få snese kilometer
fra København har anelse om det, er stillet
over for den største folkelige og nationale
fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring
så truende, at det slesvigske problem i
sammenligning aldrig har været andet end

lidt splid i familien. To gange har vi sagt
nej til at få Sydslesvig tilbage med den
begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt
kom under den anden verdenskrig til at
koste adskillige dansksindede livet, men i
dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst
rede til at lade et gigantisk mindretal af historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt
vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun
en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i
landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er
uoprettelig.
Derfor må det danske folk forlange af sine
politikere at blive gjort nøje bekendt med,
hvad det er, der foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og
pligt til at øve direkte indﬂydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden
skal være en folkelig enhed, eller vi og
vore efterkommere herefter skal være en
folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere
herefter skal strides med hjemstavnsretten
i landet med et mindretal på ﬂere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.
[1] Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne
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Nyhedsformidlingen
i Tyskland
Øjensynligt er den journalistiske kaste i Tyskland bange for, hvor stor den
islamkritiske strømning i befolkningen kan vokse sig, hvilket giver sig udslag i
fordrejede beskrivelser af virkeligheden.

Mandagsdemonstrationer i Dresden
Onsdag d. 7. januar, hvor attentaterne fandt
sted i Paris, var hovedhistorien på ZDF –
den ene af to tyske oﬀentligt ﬁnansierede
public service-kanaler – som på alle andre
TV-kanaler verden over dagen igennem de
tragiske mord. Som i Danmark er pressen
i Tyskland med få undtagelser enormt politisk korrekt. Den bliver som regel ikke direkte censureret som i Sverige, idet censur
giver nogle ubehagelige associationer i
Tyskland, men stoﬀet bliver stort set altid
journalistisk vinklet således, at befolkningen

16
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kan opdrages i den rette tidsånd, som
stadig er lettere venstredrejet multi-kulti,
selv om ﬂere ting tyder på, at den slebne
humanistiske ideologi har toppet og er på
retur.
I en vis udstrækning får modstandere af
multi-kulti-kursen taleret i medierne, dog
altid efterfulgt af en bølge af bigot forargelse
og de sædvanlige fordømmelser, hvor de
formastelige direkte eller indirekte påduttes
alle mulige og umulige racistiske motiver.

I ZDF-prime time hin onsdag aften får talsmanden for det muslimske centralråd i
Tyskland naturligvis taleret, hvor det forsikres, at de islamistiske mordere i Paris
naturligvis ikke har noget med islam at
gøre, uagtet, at der kan ﬁndes konkret
belæg for deres misgerninger i koranen,
som i øvrigt i mangt og meget er en modsætningsfyldt bog.
Igen og igen fremføres i medierne, at nogle
få ødelægger det for de mange fredelige

UDSYN

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
muslimer i Vesten. Journalister undgår at
bringe videnskabelige undersøgelser, der
bringer de ”forkerte” resultater, som f.eks.
den undersøgelse, der blev oﬀentliggjort i
december 2013 af Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung, som viste, at
religiøs fundamentalisme er meget udbredt
blandt Europas muslimer, og at fundamentalisme ikke er noget randfænomen blandt
Vesteuropas muslimer, som det ofte hævdes
i medierne. Ifølge undersøgelsen, der er
foretaget af sociolog og migrationsforsker
Ruud Koopmans blandt et repræsentativt
udsnit af muslimske indvandrere i seks
europæiske lande (9.000 adspurgte muslimer med immigrationsbaggrund), mener
to tredjedel af de adspurgte muslimer, at
det er vigtigere at følge koranens og hadithernes forskrifter end lovene i det land,
som de bor i. Tre fjerdedele mener ifølge
undersøgelsen, at der kun er én udlægning
af koranen.
Undersøgelsen blev imidlertid ikke viet
den store mediemæssige opmærksomhed
ved udgivelsen, men resultatet kunne på
den anden side heller ikke komme som
den store overraskelse. Indenrigsministeriet
i delstaten Berlin er tidligere i en undersøgelse kommet frem til, at hele 47% af byens
muslimer foretrak at følge deres religiøse
forskrifter end de tyske love. I tråd hermed
viste en regeringsbestilt undersøgelse i
England i 2008, at hele 40% af muslimske
studerende i Storbritannien ønskede sharia
indført.
Efter solidaritetsmarchen i Paris den 11.
januar spørger TV-værten i en ZDF specialudsendelse formanden for den katolske
kirke i Tyskland: ”Hvad gør vi ved det
rystende høje antal tyskere, som ifølge
opinionsundersøgelser mener, at islam ikke
er forenelig med vore kristne værdier i Vesten?” Den katolske præsts svar var naturligvis en gang intetsigende lirumlarum,

ellers var han heller ikke blevet interviewet
i bedste sendetid.
Også den gamle revolutionære pædoﬁle
68’er, rød-grønt medlem af EU-parlamentet,
Daniel Cohn-Bendit bliver trukket frem og
får mulighed for uimodsagt at lovprise det
multietniske samfunds lyksagligheder og
ved samme lejlighed at sige, at visse muslimers radikalisering skyldes dårlig integration og marginalisering. Er der noget at
sige til, at ﬂere og ﬂere tyskere er blevet
immune over for nyhedsformidlingen?
En public service-kanal, som er betalt af
skatteyderne, er ikke sat i verden for at belære og manipulere. En public servicekanal skal fremstå så objektiv som mulig,
og skal ikke værdibedømme folks synspunkter og meninger. Den skal så sandhedstro som mulig viderekolportere, hvad
der sker i verden og i givet fald veje sol og
vind lige.
Store dele af befolkningens protest imod
den førte fremmedkurs og mediernes fordrejning kan imidlertid ikke undertrykkes,
hvilket Pegida-bevægelsens fremkomst i
oktober i Dresden også var et udtryk for.
At bevægelsen så ikke stod distancen i
længden på grund af interne stridigheder,
er en anden sag. De politisk korrekte medier
hænger mange tyskere ud af halsen, og
rigtigt mange stoler ikke mere på, at de får
en objektiv formidling gennem medierne.
I det lys skal AfD’s (et nykonservativt parti)
succes også ses.
AfD er et kun to år gammelt parti, som allerede er repræsenteret i tre landdage (Sachsen, Thüringen og Brandenburg) og i borgerrepræsentationerne i de to bystater Hamborg og Bremen samt i Europaparlamentet,
hvor de danner fraktion med Dansk Folkeparti. Som eneste parti distancerede det
sig ikke fra Pegida-demonstrationerne, hvil-

ket det også ﬁk mediemæssige hug for,
men partiets øverste lag bestående af velargumenterede akademikere og professorer
med ulastelige CV’er, står fast og har formået på elegant vis at afvise alle de sædvanlige beskyldninger og endda vende
det til egen fordel.
Da ZDF søndag den 18. januar berettede,
at mandagsdemonstrationerne i Dresden
dagen efter var blevet aﬂyst af politiet pga.
konkret mistanke om et attentat imod en
af Pegida-bevægelsens demonstrationsarrangører, blev dette vendt på hovedet ved
et sukkersødt indslag om, hvorledes ﬂygtninge i stigende tal ﬁnder arbejde i tyske
virksomheder, uagtet at der er tale om
yderst få, der har de faglige kvaliﬁkationer,
der skal til, endsige kan klare den sproglige
hurdle.
Øjensynligt er den journalistiske kaste i
Tyskland bange for, hvor stor den islamkritiske strømning i befolkningen kan vokse
sig, hvilket giver sig udslag i fordrejede
beskrivelser af virkeligheden. Virkeligheden
skulle jo nødig forplumre journalisternes
ﬁne humanistiske verdensbillede. Dog blev
der i de elektroniske medier – også de
private sendere – leveret en, efter tyske forhold, rimeligt objektiv dækning af den
tolvte mandagsdemonstration i Dresden
den 12. januar, hvor deltagerantallet skulle
have ligget på omkring 25.000 – naturligvis
efterfulgt af udtalelser med indignerede
borgere fra moddemonstrationen. Her vælges altid sekvenser med afbalancerede
bedsteborgere, mens optagelser af voldeligt
udseende rød-fascister som regel bortredigeres. Modsat ﬁlmes gerne mindre heldige
typer fra Pegida-demonstrationerne. Ja, vi
kender det jo alt for godt fra de danske
medier
Søren Lind Jensen
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Norges
undergangskurs
kom med i 1993, hvor statistikerne spåede,
at ikke-vestlige i 2050 allerhøjst ville udgøre
en femtedel af befolkningen, med tilføjelsen:
”Det er vel ikke særlig realistisk at forestille
sig, at indvandringspolitikken ikke bliver
lagt om længe inden, den har givet sådanne
resultater.” Allerede nu ser det dog langt
værre ud. Det angiveligt urealistiske scenarie
vil med den nuværende udvikling allerede
indtræﬀe i 2022, og i år 2100 vil der være
15 mio. mennesker i Norge med den nuværende indvandringstakt, som er verdens
relativt højeste (en aktuel årlig tilvækst på
55.000). Nordmænd vil da forlængst være
kommet i mindretal. Men ”eliten” taler
tilmed om at liberalisere indvandringen
yderligere. I fjor afviste Arbeiderpartiets
leder Jonas Gahr Støre således enhver
stramning af indvandringspolitikken med
ordene: ”Vi har andre værdier og mål for
Norge.” Og dét på trods af, at 75% af befolkningen (altså endnu ﬂere af de etniske
nordmænd) ifølge opinionsundersøgelser
vil have den ikke-vestlige indvandring
begrænset mest muligt.

Christian Tybring-Gjedde:

Mens orkesteret
fortsetter å spille
(Cappelen Damm, 2014. 299 sider).

Med bogtitlen henviser det norske Fremskrittspartis mest markante indvandringskritiker til Titanic's undergang, hvor underholdningen fortsatte, indtil havet opslugte
de ombordværende. Ligesådan er stemningen i nutidens Norge, der på ﬂere måder
tilmed kan siges at være værre end Sverige,
men den norske ”elite” har blot formået at
få multikulturalismen gennemført med mindre åbenlys politisk korrekt udbasunering
end i nabolandet.
Alene i årene 2005 til 2013 øgedes antallet
af ikke-vestlige i Norge fra 260.458 til
427.586, en stigning på 61 procent. Denne
udvikling overgår langt de tilmed mest dystre perspektiver, som Statistisk Sentralbyrå

18

DANSKEREN 2015 · NR. 2 · SOMMER

Udgifterne til eksperimentet har foreløbig
kun kunnet ﬁnansieres pga. Norges olieformue, men den bliver udtømt inden for
historisk kort tid. Allerede nu disponeres
der til nordmændenes ulempe. TybringGjedde mindes, hvor godt samfundet var
omkring 1970, hvor der var 280.000 oﬀentligt
ansatte i Norge. I dag er der 795.000. Det
har dog ikke ført til mere velfærd eller livslykke i egentlig forstand, tværtimod skæres
der uafbrudt på tidligere indførte goder.
Imens hjælper myndighederne en enlig somalisk mor med seks børn med at bosætte
sig i Norge, til en anslået belastning af det
oﬀentlige budget over deres livsforløb på
63 mio. kr. En ligeledes somalisk mand
med 22 børn ﬁk asyl med 11 af børnene.
De 11 andre børn har han med en anden
kone, som han måtte skilles fra, men dem
kan han nu blive familiesammenført med,
vejledt af den norske udlændingestyrelse.
I 2013 var elever med norsk som modersmål
i mindretal på 58 ud af Oslos 126 børneog ungdomsskoler. Andelen af elever, der
ikke har norsk som modersmål, udgjorde
samlet set 40,7%, og af disse talte 70%
ved skolestart så dårligt norsk, at de måtte
have separat sprogundervisning. Gennem
tyve år er der brugt i alt ca. 110.000.000.000
kroner på diverse integrationstiltag, alene
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i 2013 11,4 mia. kr. Men efter Muhammedkrisen mente ni ud af ti muslimer i Norge,
at det var forkert at trykke karikaturerne,
og 42% af de adspurgte ønskede straf for
krænkende tegninger. Kort sagt er integrationsindsatsen penge ud ad vinduet, og
statsminister Stoltenberg velsignede da
også i 2012 Norge med landets første muslimske kulturminister, hvilket igen tyder
på, at det simpelthen er planen, at norsk
kultur skal blive et stadig mindre element i
Norge fremover. ”Det nye norske vi”, som
ledende norske politikere ynder at sige.
Tybring-Gjedde viser, hvordan disse systematisk benægter eksistensen af en speciﬁk norsk kultur (mens alle de tilvandrede
har en, der skal tages hensyn til). Daværende
statsminister Gro Harlem Brundtland kom
dog i sin nytårstale i 1992 til at hævde, at
det er ”typisk norsk at være god”, hvorved
selvudslettelsen demaskerer sig som en
perverteret form for selvgodhed og overlegenhedsfølelse i anden potens.
Forskelsbehandlingen til nordmænds ulempe kommer bl.a. til udtryk i, at det er en
særlig kvaliﬁkation at være ”ﬂerkulturel”,
hvilket etniske nordmænd aldrig kan avancere til at blive. Tybring-Gjedde pointerer,
at han dog har studeret i udlandet og
besøgt alle kontinenter, så han faktisk har
tilbragt en femtedel af sit liv uden for Norge,
men alligevel vil han altid kun være monokulturel nordmand. De ”ﬂerkulturelle” har
tilmed ofte kun rudimenter af ﬂere kulturer
og burde reelt snarere kaldes kulturløse.
Tybring-Gjedde går altså i høj grad ind for
kulturel udveksling, men ”der er forskel på
at barbere sig og skære hovedet af sig
selv” – forskel på en gradvis og naturlig
kulturel udvikling og en hurtig politisk
styret kulturel revolution.
Tybring-Gjedde vil forsvare det vestlige
frihedssamfund og dets værdier mod islams
førmoderne påvirkning, og han påpeger
absurditeten i den toneangivende påstand
om, at de udskejelser, vi ser i den islamiske
verden, ikke skulle repræsentere ”den ægte
islam”. Reelt påstås det, at al udøvelse af
islam bryder med den såkaldte ægte islam,
ligesom socialisterne altid forsvarede deres
ideal med, at ingen socialistiske lande
havde realiseret den ægte socialisme.
Tybring-Gjedde vil dog dømme ud fra realiteterne, og disse er f.eks., at muslimer i
alt har modtaget ti nobelpriser, deraf fem

fredspriser, mens alene akademikere fra
Trinity College i Cambridge har modtaget
32. Der er kort sagt en intim sammenhæng
mellem samfundspræstationer og dets åndelige grundlag, man ikke troværdigt kan
bortforklare.
Tybring-Gjedde ser også en klar sammenhæng mellem påstandene om menneskeskabte klimaforandringer og det generelle
angreb på Vesten, som indvandringspolitikken er en del af. Denne klimateori ”passer
perfekt ind i et solidarisk verdensbillede,
ikke mindst fordi den rammer landene med
solid økonomi og en veludviklet industri
hårdest. Kampen mod klimagasudslip er
en politisk drømmeopgave for enhver socialist. Opgaven er agtværdig og evigtvarende
samtidig med, at de langsigtede konsekvenser af tiltagene i realiteten aldrig vil
kunne måles. Sådan er vidtløftig socialisme
gerne”.
Det har været meget svært for TybringGjedde at drøfte selve sagen i norske medier,
hvor journalister og modstandere har været
mest optaget af personangreb og forsøg
på at deﬁnere ham på den ene eller den
anden måde, gerne i forbindelse med Breiviks angreb. Et sigende eksempel var, da
Tybring-Gjedde foreslog rollespil på norske
skoler for at lære eleverne om jødernes
skæbne under den tyske besættelse af Norge. Overskriften i avisen Verdens Gang
lød derefter: ”FrP-topp ber muslimer gå
med David-stjerne”... Og da Tybring-Gjedde
skrev, at indvandringen på sigt vil føre til
marginalisering af norsk kultur, kommenterede Arbeiderparti-leder Støre, at den
slags påstande fører til ”normalisering af
det ekstreme”. Skønt det indlysende er de
herskendes projekt, der er ekstremt bag
”normalitetens” facade. Men objektive regnestykker om demograﬁ og økonomi gøres
absurd til udtryk for intolerance, fordomme
og ren egoisme. Tybring-Gjedde påpeger
dog igen og igen, at det er politikken, ikke
indvandrerne, han kritiserer. ”Lige så lidt
som kritik af sundhedspolitikken er kritik
af patienterne, er kritik af indvandringspolitikken ikke kritik af indvandrerne.” Men
Tybring-Gjedde er med sine egne ord blevet
”et hår i den politisk korrekte suppe”, og
det mærker han stadig hver dag.

aktuelle regeringssamarbejde har opgivet
en mere grundlæggende omlægning af
indvandringspolitikken, tilmed mere end
DF herhjemme. Blandt fremskridtsfolkene
i Stortinget stemte kun Tybring-Gjedde
imod den udvandede samarbejdsaftale med
de konservative, og han har truet med helt
at gå fra partiet. Som han skriver: ”Asyl,
indvandring og integration er ikke som en
skat eller afgift, som man kan indføre eller
fjerne, eller et forbud man kan ophæve
eller indføre. Indvandringspolitikken vil,
som jeg har vist tidligere, have konsekvenser
for alle politiske områder i fremtiden.” Og
her er også hans eget partis politik altså
blevet alt for svag en medicin. ”Man tager
ikke hostesaft, når hjertet begynder at
svigte.”
For så vidt som Tybring-Gjedde heller ikke
selv går ind for omfattende repatrieringer,
må man dog også sige, at hans eget program
har en akilleshæl. Han fastslår selv, at for
det nuværende projekt med så mange vildtfremmede i landet skal lykkes, ”må indvandrerne fralægge sig al kulturel og religiøs
praksis, som bryder med vore frihedsværdier”. Det er dog efter alt at dømme lige så
sandsynligt, som at solen i morgen står op
i vest. Den meget besnærende aktuelle
snak om en ”reformation” af islam er et
dissident/elitefænomen, som ikke berører
massen af indvandrerbefolkningerne i Vesten, der tværtimod hærdnes i førmoderne
livssyn. Men uanset hvad, ændrer tilmed
en reformation af islam ikke på, at vore europæiske lande er europæernes hjem og
ikke herberg for alverden. De såkaldte indvandringskritikere vil have sejret ad helvede
til, hvis de mod alle odds får bekæmpet
ekstremismen samtidig med, at europæerne
bliver i mindretal i Europa.

Bogen slutter med udtryk for Tybring-Gjeddes skuﬀelse over sit eget parti, der i det
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Schlachten und Kriege
in und um
Schleswig-Holstein
Omslagbilledet på denne nye, spændende
bog er en fotocollage lavet af billeder fra
stormen på Dybbøl Skanse og Søslaget
ved Helgoland. Man kan indledningsvis
slå fast, at denne nye bog ikke er tænkt
som en hyldest til krigshelte, men tjener
mere som en beskrivelse af de til enhver
tid eksisterende, militære betingelser i Slesvig-Holsten fra Middelalderen til vor tid.
Beskrivelsen er blevet velillustreret med
billeder og landkort. Uanset om landsdelen
har været under dansk eller tysk styre, så
har den, vel nok på grund af dens strategiske
og geograﬁske placering med adgang til
Østersøen, som bro mellem Østersøen og
Nordsøen, og som adskillelse og/eller bindeled mellem to kulturer, været skueplads
for utallige krigshandlinger, både interne
stridigheder og udefra kommende overfald,
og det er netop, hvad forfatteren til denne
bog har lagt vægt på.
Forfatteren lægger ud med at beskrive
slaget ved Bornhøved i år 798 og samme
sted i 1227. Det er vanskeligt at fremhæve
den ene beretning frem for den anden,
men Christian IV's søslag mod svenskerne

Wilhelm Sager:
Schlachten und Kriege in und
um Schleswig-Holstein.
273 sider, format A4, indbundet,
velillustreret, delvis i farver.
Pris: 48 Euro plus porto.
Kan købes direkte hos forfatteren:
Wilhelm Sager,
Jürgensweg 24, D –23795
Bad Segeberg.
E- mail: wsager@ gmx.de
Tlf. 0049 4551- 87657.
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ved Kolberger Heide i juli 1644, hvor han
mistede det ene øje, men reddede livet, er
godt beskrevet. Uvist af hvilken grund betegnede man havområdet mellem Kiel fjord
og Femern med det maleriske navn: Kolberger Heide. Ved den lejlighed afgav Kongen det ﬁlosoﬁske og politiske budskab:
Gott hat mir das Leben gelassen, damit
ich meinen Volk beistehen kann. Lidt senere
samme år, den 13. oktober, endte den danske ﬂåde og Christian IV i endnu et søslag
mod svenskerne, som denne gang havde
fået forstærkning fra hollænderne, hvilket
bevirkede et totalt nederlag til danskerne.
Denne gang fandt slaget sted i Femern
Belt.
Udover beskrivelsen af de mange slag, der
foregik i og omkring Slesvig og Holsten
får læseren af denne bog som en slags bonus også glimrende forklaringer på bl.a.
militærets opbygning, sammensætning og
udrustning, men også om f.eks. Rendsborg
Fæstning, der i hele perioden 1649-1850
blev udbygget med ydre og indre forsvarsværker. Denne fæstning blev igennem ﬂere
hundrede år et ganske markant, militært
holdepunkt indenfor dette geograﬁske område, både som forsvarsværk, tøjhus og
kaserne for de mange tropper, der passerede
gennem landsdelen.
Svenskekrigene
Krigene mod Sverige, og især Den store
nordiske Krig, kom til at spille en stor rolle
i fyrstedømmernes historie. Det var også
under disse krige, at våbenteknologien ændredes fra lunte- og hjullåsbøsser til de
avancerede og mere skudsikre våben med
ﬂintelåsantænding, og i samme periode
blev bajonetten indført til dels som erstatning
for de lange, uhåndterlige piker, hvilket
forfatteren også beskriver. Nyttige skematiske opstillinger og tavler viser de danske

troppers fordeling i landsdelen på forskellige
tidspunkter. F.eks. for årene 1660, 1670,
1700, 1721, hvor de danske tropper var
garnisonerede i bl.a.: Tønning, Kiel, Rendsborg, Glückstadt, Neumünster og Flensborg.
Napoleonskrigene
I perioden fra ca. 1800-1814 var danske
tropper stærkt repræsenterede i SlesvigHolsten for at forsvare landsdelen. Danskernes tilstedeværelse skulle vise sig at
være meget nyttig, da tropper fra både
Sverige, Rusland, Frankrig og Preussen
m.ﬂ., tid efter anden trængte ind over grænsen til især Holsten, hvilket Frederik VI
opfattede som en trussel mod Jylland og
Kongeriget som sådan. Frederik VI satte
stort set alle sine militære kræfter ind og
styrede fra sit hovedkvarter i Kiel de mange
danske tropper i området. Ofte kom det til
skærmydsler både med venner (franskmændene) og fjenderne. Vinterkrigen i hertugdømmerne i 1813 kom til at betyde
meget. Folkeslaget ved Leipzig i oktober
1813, hvor Napoleons tropper led nederlag,
gav naturligvis også Danmark som Frankrigs allierede store problemer. De franske
og danske tropper i Holsten talte da 32.000
mand, som blev trukket tilbage til Lybæk,
hvorfra de skulle forsøge at komme i læ for
fjenden i Rendsborg Fæstning. Det danske
Auxilliærkorps kom til at spille en stor
rolle i årene 1813-1814, hvilket bl.a. beskrives
i slaget ved Sehested, hvor danskerne trods
dårlige odds vandt en ﬁn sejr.
De to slesvigske krige
Krigene 1848-50 og 1864 beskrives i detaljer
og understøttes med mange skemaer og
landkort. Ligeledes omtales den fejlslagne,
danske militærpolitik efter 1852 og Holstens
indtræden i det tyske forbund, hvortil der
blev leveret danske tropper.

Verdenskrigene
Efter en gennemgang af de to verdenskrige,
hvor den første jo ikke havde direkte dansk
deltagelse, men alligevel ramte i tusindvis
af danskere i den okkuperede del af Sønderjylland. Garnisoner og forsvarsstillinger
i Nordslesvig/Sønderjylland kom til at præge landskabet i perioden i 1914-18 og igen
efter den tyske besættelse i 1940-45.
Forfatteren bringer et betydeligt afsnit om
anden verdenskrigs sidste måneder i 1945.
Elb-overgangen og englændernes besættelse af Slesvig-Holsten under deres vej op
imod Jylland er interessant læsning. Mürwik
og Dönitz’ rolle i de allersidste dage inden
kapitulationen er også nævnt, og den efterfølgende tid 1948-53, hvor danske og
norske tropper blev indkaldt til at hjælpe
englænderne med at oprette ro og orden i
landsdelen. Mange danske mænd kan sikkert endnu erindre deres tjeneste ved Den
danske Kommando i Itzehoe. Forfatteren
runder sin omfattende beretning af med
Bundeswehrs indtrædelse i Slesvig-Holsten
med 6. Panzer- Greadierdivision, der med
4.000 mand overtog landsdelen i maj 1958,
- og viser tegninger af de forskellige typer
kampvogne og andre pansrede køretøjer.
Også Luftwaﬀe og den tyske marine ﬁk
betydelige garnisoner i landsdelen og kom
i samarbejde med Danmark og Norge til at
spille en stor rolle under den kolde krig.
Denne bog, der beskriver militæret og kampene i Slesvig- Holsten, fortjener indenfor
dens geograﬁske afgrænsning sammenligning med Otto Vaupells bog om Den
danske Hær gennem Tiderne, og kan, trods
den tyske tekst, som er let forståelig, - på
det varmeste anbefales.
Erik Troldhuus

DANMARK SET UDEFRA

Hvad har overrasket dig mest
ved Danmark?
Det spørgsmål stillede DSB's blad "UD & SE" til
Aimen Ajhani, som er indvandret til Danmark fra Libyen. Han svarede:
"I er et samfund bygget på tillid. I har paller med grøntsager stående
foran Netto uden opsyn. Det ville aldrig ske i Libyen, fordi folk ville
stjæle dem. Og jeg kan kysse min kone midt på gaden, når jeg har

lyst. Det gør man ikke i mit hjemland - det vildeste er at holde i
hånden. Man risikerer at blive anholdt af det islamiske politi."
Kilde: UD & SE, marts 2015
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En journalistisk
henvendelse
Sådan noget må foreningssekretariatet
bruge tiden på.
From: xx DR Danmark
Sent: Saturday, May 16, 2015 7:18 PM
To: Danskeren@Danskeren.dk
Subject: Interview i Aarhus - kan I hjælpe?

Ole Hasselbalch, professor, jur.dr.,
Skolebakken 5, 3050 Humlebæk, DK
Tlf. +45 49 19 15 54 - mob. +45 21 64 75 70
Mail ole.hasselbalch@mail.dk

Kære Den Danske Forening,

Kære xx,

Gad vide, om I kan hjælpe mig?

Vort sekretariat, som består af frivillig arbejdskraft, der i 30 år har knoklet for at
forklare presse, politikere og oﬀentlighed,
hvad foreningen beskæftiger sig med og
hvorfor, har videregivet din henvendelse
til mig. Det er nok sket ud fra en forventning
om, at jeg vil svare i mere besindige vendinger, end sekretariatet er i stand til at
mobilisere ud fra det, du skriver, nemlig, at du gerne vil tale med en fra en forening,
der arbejder for at holde Danmark fri for
udlændinge.

Jeg leder efter en mand/kvinde, som er
engageret i Den Danske Forening (el. lign.
sammenslutning) og har lyst til at fortælle
om sig selv og sine holdninger.
Jeg arbejder hos DR og er i den forbindelse
på et kursus i journalistik. På kurset skal
vi interviewe en person med en interesse.
Og jeg tænkte, det kunne være spændende
at tale med en mand/kvinde, som er engageret i fx Den Danske Forening eller lignende
forening, som arbejder for at begrænse
indvandringen til Danmark og holde Danmark fri for udlændinge.
Jeg er interesseret i at forstå baggrunden
for at engagere sig i sagen og håber, I kan
pege mig i retning af en person, som kunne
være interesseret i at mødes til et interview
og fortælle mig om sit engagement i foreningen.
Interviewet varer ca. 30 minutter og vil
ﬁnde sted i Aarhus-området i løbet af maj.
Artiklen er i udgangspunktet kun til brug
på kurset (og oﬀentliggøres dermed ikke),
men jeg sender naturligvis gerne en kopi
af resultatet.
I er velkomne til at kontakte mig i tilfælde
af spørgsmål: Jeg kan fanges på xx@xx
eller xxxxxx.
Jeg håber, I kan hjælpe og ser frem til at
høre fra jer.
Bedste hilsner,
xx
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Jeg ved godt, at der i det fælles, varme og
indforståede miljø i DR er opbygget en fast
opfattelse af, hvad vi laver, og af verden
som helhed. Jeg er derfor ked at måtte
sige, at denne opfattelse på ingen af de to
punkter er dækkende for virkeligheden,
som du imidlertid vil kunne ﬁnde beskrevet
på foreningens hjemmeside www.dendanskeforening.dk, i dens vedtægter, program
samt i boksen ”fakta” (om indvandringsog ﬂygtningeforhold) i hjemmesidens venstre spalte.
Her vil du bl.a. ﬁnde en beskrivelse af,
hvad situationen er på indvandringsområdet,
som nok er noget af det tætteste, man
kommer på en objektiv oversigt over, hvad
der vides og ikke vides herom. Der er i parentes bemærket brugt mange vitaminer
på at samle disse oplysninger, og der er
hidtil ikke nogen, som har kunnet ﬁnde
fejl i dem.
Naturligvis har man i DR ikke sat sig ind i
dette stof, selv om det burde være stående
grundlag for udsendelsesvirksomheden.
Men det kan vi jo altså ikke gøre for, og vi
kan heller ikke gøre for, at udviklingen

bl.a. ud fra DR’s mangelfulde løsning af
sin informationsopgave er gået i den tragiske
retning, vi har forudsagt i 30 år.
Hvis du ikke vil opleve en interviewperson
fra foreningen enten græde eller eksplodere
over din manglede viden om, hvad vi
beskæftiger os med, må du nok læse lidt
op på lektien først. Det kan du f.eks. gøre
på vor hjemmeside, men også i min bog
”Opgøret med Indvandringspolitikken” –
som en anmelder i øvrigt mente burde
være pligtlæsning på Journalisthøjskolen
- og i Camres, Hedegaards og min bog fra
sidste efterår ”Der var et yndigt land”.
Begge værker bør naturligvis stå på Journalisthøjskolens bibliotek, hvad de dog
nok ikke gør, eftersom de ikke er udgivet
af Flygtningehjælpen, Mellemfolkeligt Samvirke eller et andet lignende foretagende.
Men så kan du jo bestille dem hjem via
biblioteket.
Når du har forberedt dig på den måde, er
det tænkeligt, at du vil opdage, at du ingen
interesse har i et interview med en af os,
fordi vi ikke står for de synspunkter, du refererer os for, og fordi verden i øvrigt ser
anderledes ud, end medarbejderne i DR
mener, hvilken mening en journalist nødvendigvis må tilslutte sig for at kunne være
ansat i denne institution. Men ellers kan
du prøve at kontakte foreningens formand
Tomas Kirstein eller styrelsesmedlem Søren
Lind Jensen, der begge holder til i det
jyske, og som jeg har sat cc på denne mail.
Mvh.
Ole Hasselbalch

MEDLEMSNYT

Indmeldelse i Den Danske Forening - bestilling af abonnement - 2015
Kontakt foreningens regnskabsfører Thomas Andreasen tlf. 86132401
-eller mail til: danskeren@danskeren.dk

Kontingent - abonnement - 2015
Årskontingentet for et medlemskab er 200 kr. Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, DANSKEREN.
Årskontingentet for et abonnement er 250 kr. Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, DANSKEREN.
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.

Driftsbidrag
De 200 kr. dækker ikke meget andet end porto og trykomkostninger til bladet. Forudsætningen for, at vi kan
løse vore øvrige opgaver, er derfor, at nogen betænker os med mere end 200 kr. Vi håber, at mange også i år vil
give os den ekstra håndsrækning, som er en nødvendighed for, at vi kan fortsætte vores informationsvirksomhed. De af Den Danske Forenings medlemmer, der i løbet af året 2015 donerer 500 kr. eller mere til foreningen,
vil i december modtage en julegave.
NB. Støt gratis foreningen ved at gå på det lokale bibliotek og bed om at måtte læse/låne Danskeren.
Med venlig hilsen
Styrelsen

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 testamentet, 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).

D A N M A R K S F O N D E N
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Danmarksfonden af 5. maj 1995 er en kampfond, hvis midler anvendes i overensstemmelse med
Den Danske Forenings formålsbestemmelse til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne
præmisser her i landet. Fonden er opbygget på grundlag af testamentariske og andre gaver.
Bidrag, der mærkes ”Danmarksfonden”, kan indsættes på Den Danske Forenings girokonto.
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