
 

 

I JP 1/11 undskylder David Trads over for Gade Jensen sine nazi-beskyldninger imod ham.  

Naturligvis kommer undskyldningen først efter, at Trads’ adfærd hverken lod sig skjule eller 

bortforklare længere.  

Hvad der ikke fremgår, er, at den ekstreme venstrefløj med halehæng i medieverdenen har et 

velorganiseret arbejde i gang for at få hængt folk ud for at tilhøre en ”ekstrem højrefløj” og det, der 

er værre. Det sker bl.a. med brug af rygtekampagner og konstruerede, men attraktive ”historier” 

bygget på forfalsket og stjålet, evt. hacket og derefter manipulereret materiale.  

Lige så lidt fremgår det, at stort set alle midler - til og med regulære mordforsøg - er blevet anvendt 

mod dem, der er udnævnt til højreekstremister og nazister i dette fantasiunivers. Den typiske 

anledning er, at de pågældende har modsat sig den indvandringspolitik, Folketinget kom ind på i 

1980-erne, og hvis ødelæggende konsekvenser for samfundet man i dag skal være blind for ikke at 

se. 

Som formand gennem ti år for Den Danske Forening – vistnok den eneste forening, der offentligt 

har opnået PET’s stempel på ikke at være hverken racistisk, nazistisk eller højreekstremistisk (PET-

kommissionens rapport af 2009 s. 154 ff) – har jeg på tætteste hold oplevet de skandaløse tilstande. 

F.eks. har jeg set en af stifterne af Folkebevægelsen mod Nazisme, jødiske medlemmer, veteraner 

fra Frihedskampen, herunder tidligere KZ-fanger, ja endog en muslimsk imam, der holdt foredrag 

for foreningen, hængt ud som nazister. Dette er sket såvel direkte som i veltilrettelagte 

rygtekampagner. Jeg har også oplevet hærværk og personoverfald på ”nazister” af denne 

beskaffenhed. Og jeg har oplevet passivitet fra politiets side i disse ”politiske” sammenhænge, selv 

når der forelå åbenlyse lovsovertrædelser.  

Desværre er svineriet gang på gang blevet understøttet af medierne. Ikke blot er offentligheden 

således gang på gang blevet forholdt faktaoplysning om, hvad der egentlig er foregået, og er i stedet 

blevet fodret med manipulerende ”reportager”. Ja, jeg har endog set venstrefløjsekstremister og 

velkendte grænsepsykopater anvendt som sandhedsvidner, f.eks. præsenteret over for den 

godtroende offentlighed som sagkyndige ”eksperter i højreekstremisme”.  

Havde journalisterne i stedet taget på sig at afsløre, hvad der sker bag kulissen, således som det nu 

er kommet frem i Gade Jensen-sagen, og som det har været velkendt for os andre i over 20 år, var 

det hurtigt holdt op. 

Så der er en del mennesker ud over Gade Jensen, der venter på en undskyldning.  

 

Ole Hasselbalch 
 
 

 

 


