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Den   ukorrekte AvisDen   ukorrekte AvisDen   ukorrekte AvisDen   ukorrekte Avis    
 

Avisen, der stikker ud, 
når andre stikker af 

 
DUA nr. 84 Oktober, 2010 

 
Satire Ironi Alvor  Humor 

 

 
 
            Kan vi rumme islam i landet?! 
 

 
         Det syn bliver hyppigere og hyppigere i alle dele af verden, hvor der bor 

          et  muhamedansk mindretal 
 
 
”Sådan er de ikke alle!” Men hvad kan vi bruge det til, når først hovedbanegården ligger i 
grus? 
 
 

Den muhamedanske verden er fuld af had! 
 
 
DF vil stramme op på udlændingepolitikken og kræve mere af indvandrerne, men 

hvad skal det nytte, så længe islam florerer i landet. Det kommer bare til at koste 

flere og flere penge, jo mere vi strammer op på en umulig integration. 
Det eneste, der batter er at drive islam ud af landet. 
 

Mon Muhammed 

har kendt 

djævelen? 



 2 

Leder 
   Der er en falskhed og forløjethed i dette 
land. Vi kalder os frie, men vi er bundet på 
mund og ånd. Når vi åbner munden om noget, 
der vedrører islam, lyder der et hylekor be-
stående af frelste mennesker, der ud over at 
være frelste også går verbalt – og nogle gange 
fysisk til angreb på dem, der vover at have en 
mening, der går mod det vedtagne korrekte. 
Vi kan såmænd blive antastet for at sige sand-
heden, for det er ikke et spørgsmål om sandt 
eller falsk, men om det fornærmer nogen. Det 
er langt ude men desværre alvor. Vi har be-
væget os inden for i totalitærstatens rammer, 
og vi er ikke længere et frit folk. Og selv om 
vi kan åbne munden om sandheder, der ikke 
direkte fornærmer nogen, så lægger folk bånd 
på sig selv, fordi de aldrig ved, hvilke dan-
skere, der begynder at overfuse dem, når de 
siger noget, der ikke er i overensstemmelse 
med den ensrettede holdning til fremmed-
politikken. 
   Obama siger: Vi er ikke i krig med Islam! 
Hvad er vi så? Islam lægger låg på vores fri-
hed, og tvinger os til tavshed. Måske er vi 
ikke i krig med islam, men islam er i krig med 
os, og vi er tvunget ind i den krig, for hvorfor 
skal vi finde os i at få stækket vore vinger? 
   Der er kun én vej frem, og det er at sige, 
hvad man mener. Det kan godt være, at det 
provokerer muhamedanerne, og hvad så? Er 
det ikke os, der bor i dette land? 
 
 

 

 En undskyldning for vores ytringsfrihed? 
   Vi accepterer som sagt ikke islam i Dan-
mark, og her skal det understreges, at vi i den-
ne sammenhæng ikke taler om mennesker. 
   Mennesker fra enhver kultur er sådan, som 
kulturen har programmeret dem, og af den 
grund er vi ikke ens. Det er naturens orden: 
VI ER IKKE ENS! 
   Hermed være ikke sagt, at nogle er bedre 
end andre. Alle kulturer har deres ret, men de 
svinger ikke nødvendigvis alle sammen på 
samme frekvens, og når de er hinanden mod-
stridende, så giver det ingen mening at for-
søge at integrere den ene kultur i den anden. 
Det skal gå galt, og det går galt. Vent og se. 
Vi står kun ved begyndelsen. 
Redaktøren 

 
*** 

 
Fra Spydpigen 
   29 ud af 31 byrådsmedlemmer i Århus gik 
ind for et såkaldt islamisk kulturcenter 
i Braband. 
   Jeg føler mig hensat til en eller anden skoles 
sinkeklasse, hvor man ikke har læst på lektien 
og ikke har fattet emnet. For anden forklaring 
kan der jo ikke være!Jeg må med bekymring 
erkende, at byggeriets islamiske bagmænd er 
langt klogere! 
   Hvad angår islams kultur, består den så at 
sige udelukkende af islams politik og stagne-
rede tankeverden og et umådeligt antal anal-
fabeter. Og det, der ikke er  at finde i islam, er 
ikke værd at røre ved, hverken Mozart eller 
Beethoven og er derfor forbudt. Med viden-
skaben forholder det sig ligesådan etc., etc.  
   SF´eren Thomas Medom jubler over ”kul-
turcentret”. Mon hans børn og børnebørn også 
vil være så begejstrede? Folkene på den ibe-
riske halvø  kæmpede i 700 år for at genvinde 
land og frihed. 
   Erobrermoskéen i Århus får et spir, som 
muselmændene forsikrer ikke skal bruges til 
bønneudråb. Hvad er forsikringer værd, når 
det gælder islam? Ikke en døjt! Man kan læse 
i de ”hellige” islamiske skrifter, hvordan man 

Vi respekterer 

ytringsfriheden, 

men vi vil  have en 

undskyldning. 
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skal narre os vantro. I deres såkaldte religion 
er det fuldt ud moralsk i orden at bryde aftaler  
og lyve, når bare det gælder deres gud, Allahs 
sag. 
   Taler jeg nu i samme ”hårde tone” ligesom 
den eneste nøgterne i byrådet, Lars Skov, som 
åbenbart vidste hvad han talte om i modsæt-
ning til alle de lallende udtalelser i  forsam-
lingen fra en fremmed magts medløbere.   
   Er det ”hetz” at fortælle sandheden? At på-
pege bagsiden af medaljen? Som vi jo trods 
alt selv kan se daglig på gader og stræder.  
  

*** 
  

Danske tilstande 
Åse Clausen Bjerg 
  
   Hvor længe skal vi finde os i overgreb fra 
fremmede. Nu hører vi minsandten, at frem-
mede sætter ild til bygninger, fordi de ikke 
kan få lov til at beholde deres bederum, og 
hvad værre er: De mener, at de er i deres gode 
ret, fordi de ikke får deres budskab igennem. 
De chikanerer folk, så de må flytte. Er der da 
ikke en ende på den galimatias? For et par år 
siden blev en præst chikaneret væk fra  sin 
embedsbolig i Tingbjerg og i København blev 
madudbringning til ældre forhindret – bare for 
at tage nogle eksempler, for vi kan blive ved. 
Vi kan ikke fortsætte på denne måde. Det tror 
jeg de fleste danskere kan være enige i. Men 
det, der undrer, er, at så få protesterer. Hvis 
denne galskab skal have en ende, så skal alle 
protestere på den ene eller den anden måde. 
Det er ikke nok med at sætte et kryds ved 
folketingsvalget, for de fleste folketingsmed-
lemmer ser ikke noget problem i, at almin-
delige mennesker ikke længere kan færdes 
trygt på gaden i deres eget land. De lever i en 
parentes, selvom mange af dem sætter deres 
børn i private skoler, og dermed indikerer, at 
de i det mindste i en vis udstrækning er be-
vidste om forholdene, men de betaler sig fra 
ubehagelighederne og lader de almindelige 
danskere i stikken. 
   Vi kan ikke bruge de etablerede partier, for 
de fleste vil ikke det bedste for danskerne. De 

lader hånt om danskernes trængsler i deres 
forgudede multikulturelle samfund, som de 
for mange år siden lovede, aldrig skulle blive 
indført. De løj med andre ord. 
   Integrationen er en fiasko, og det er de al-
mindelige danskere, der betaler gildet. Det 
kan vi ikke blive ved med, men de fleste ved 
ikke, hvor de skal gå hen med deres fru-
strationer, og det må være en opgave for os, 
med de ”ukorrekte” meninger at samle alle, 
der har samme observans under samme ban-
ner. Folk er bange for at blive kaldt racister, 
men hvad betyder det? Racismebegrebet er så 
udvandet, at vi kun kan grine af dem, der 
fortsat tager det alvorligt. Nej, lad os være 
ligeglade med den ondskabsfulde magtelite og 
finde sammen på et landsdækkende plan. Det 
må være det næste skridt. 
 
 
Hadets ikon? 

 
Vi minder blot om et møde i Trykkefrihedsselska-
bet, hvor den gode Seidenfaden kom for at skælde 
tilhørerne ud,  hvorefter han forlod salen. 
 
 
 

Platugle 
 

Og jeg vil slet ikke 

diskutere, for jeg 
er ikke så barnlig 

som Jer. 

Hvorfor har vi det 
ikke som i Sverige? 

Der tillader de da 

ikke et Trykkefri-

hedsselskab. 
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Er du muslim? 
Du er med sikkerhed muslim, hvis  
 
du tørrer dig bag i med hænderne  

men anser bacon for urent. 
Eller hvis du fremstiller heroin  

men mener, at øl er umoralsk. 
Eller hvis du har flere koner  

end tænder.  
Eller hvis du har  en maskinpistol til 1500 
dollars eller et raketaffyringsapparat til 5000 
dollars 
 men ikke har råd til sko. 
Eller hvis din undertrøje findes i to udgaver 

en som sikkerheds vest, en an-
den som selvmordsvest. 

Eller hvis du anser fjernsyn for farlig 
 men har håndgranater i lommen. 
Eller hvis du anser små piger for sex-objekter 

men anser voksne utildækkede 
kvinder for ludere. 

. 
 
 

 
 Er det en muhamedaner? 

 
 
 

Platugle 

Ytringsfriheden 
Marian Nielsen 
 
   De siger, vi har ytringsfrihed, men denne 
frihed  har fået trange kår. Den eksisterer på 
papiret, men når talen er om islam, så er sagen 
en anden. Det hjælper jo ikke noget at have 
frihed til at tale, når vi trues til tavshed, eller 
rettere må lægge bånd på os selv m.h.t., hvad 
vi siger.  
 
 

 
 
 
 
  Under krigen kunne man heller ikke tale frit, 
Folk skulle passe på, at deres udsagn om visse 
forhold ikke ramte de forkerte ører, for så 
kunne der falde brænde ned. Værnemagten 
tålte som islam ingen kritik. Men dengang 
kunne folk stå sammen, og de sagde indbyr-
des, hvad der passede dem. Der var dog også 
dengang stikkere blandt danskerne. Danskere 
angav hinanden, og det kunne være farligt at 
udtale sig.  I dag er det også danskere, der an-
giver hinanden, men det er jo langt værre: De  
har det som levebrød. De er statslønnede for 
at arbejde bl.a. i Dokumentations- og Rådgiv-
ningscenteret om Racediskrimination 
   Her angiver man de danskere, som man me-
ner har fornærmet fjenden, muhamedanerne. 
Det er danskere mod danskere til fordel for 
dem, som kalder sig fjender af os. Vi defi-
neres som fjender af Allah, fordi vi ikke an-
tager troen på ham.  

Jeg sagde 

bare 

sandheden! 

De fremmede 

kan jo berige os 

med megen 

kultur. 
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   Hvis man så kunne lade muhamedanerne 
selv angive dem, som de bliver fornærmet af.    
   Men det værste er, at vi overhovedet har et 
så-dant center. En sådant statsfinansieret stik-
kercenral hører ikke hjemme i et land, der 
kalder sig demokratisk og bryster sig af at 
have ytringsfrihed. 
 

 
 

*** 
 
Brevsprækken 

 
   Her i Århus har byrådet ”smidt håndklædet i 
ringen” og bøjer sig i støvet for muslimerne 
anført af en naiv borgmester, så nu står en 
moske klar til at blive bygget. De bliver aldrig 
klogere! Byrådet med borgmesteren vil også 
bruge millioner af kroner i Gellerup-planen til 
fornyelser, og de vil have flere danskere til at 
flytte derud, men det er dødsdømt fra starten. 
 
BBBB  
  Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt om 
volden mod Sverigesdemokraterne: 
 "Jeg vil gerne påpege, at de, der lever på at 
oppiske en "vi-og-de"-tænkning og en hade-
fuld måde at se på relationer mellem men-
nesker, ikke skal blive overraskede, når den 
slags sker". 
  Med "den slags" hentydede han til overfaldet 
på en ung SD'er, der fik ridset et hagekors i 
panden. 
 Det var en naturlig reaktion, mener Reinfeldt 
og Co. 
 
BBBB    

Man har åbenbart forladt den diplomatisk-
neutrale intetsigende floskel: "Det er yderst 
uacceptabelt". 
   Nu har Reinfeldt så bekræftet, hvad man 
nok kunde regne ud: at regimet er med på 

noderne! (med på volden mod de forkerte 
meningers ophavsmænd). 
 
BBBB    

   Der er vold og hærværk i alle ghettoer, og 
danskere tør ikke gå ud om aftenen. Nu er bæ-
geret altså fuldt. Hvor længe skal vi blive 
ved? Det ender galt. Det kan ikke andet. 
 
BBBB    

   Det var en utrolig tilsvining af Sverigesde-
mokraterne, som langt overgår tilsviningen af  
Dansk Folkeparti. Det er utroligt, at sven-
skerne tolererer det. Hvor længe vil sven-
skerne krybe endnu? 
 
BBBB    

   Jeg tror ikke, at venstrefløjen i alminde-
lighed havde regnet med den udvikling, som 
er kommet. Jeg tror ikke, at de inderst inde 
ønsker, at Danmark skal overtages af islam. 
Jeg tror ikke, at de har været forberedte på, 
hvad islam bringer med sig. Og dog – de 
kunne jo godt tidligere støtte et totalitært re-
gime med vold og tortur. Det anfægtede dem 
ikke, så hvorfor ikke islam? 
   Jeg spekulerer til stadighed over, hvad der 
foregår i deres hoveder. 
  

*** 
 

Demokratiet i en multi-pære-
vælling 
Åse Clausen Bjerg 
 
Bragt i Nordjyske Stiftstidende 
   Den er rivende gal overalt i den vestlige 
verden. Magteliten i landene sætter den politi-
ske dagsorden. Ytringsfriheden er knækket. 
Den findes kun på papir. I praksis fungerer 
den ikke længere, for muhamedanere sætter 
grænser for, hvad vi må sige og ikke sige. Og 
det er ikke det værste. Det værste er, at der er 
danskere, der hjælper dem med det. 
   Fordi der er sat snævre grænser for ytrings-
friheden, kommer man let til at overskride 
grænserne og udsætter sig selv for at blive 

Fortiden 

vender tilbage. 
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kaldt racist. Man risikerer både bøde og fæng-
selsstraf for at benytte sig af sin grundlovs-
sikrede ret til at ytre sig. 
   Vi bryster os altså af, at vi har fri forsam-
lingsret og frihed til at tale, som vi vil, men 
friheden for begge dele gælder kun i teorien. I 
praksis fungerer det anderledes. 
   Med hensyn til forsamlingsret kan vi for-
samle os, så meget vi vil, men de moderne 
brunskjorter kommer og laver ballade og  for-
styrrer og ødelægger ethvert møde, som de 
anser for upassende. De har bestemt, hvad der 
er korrekt og ukorrekt, og det, som efter deres 
mening er ukorrekt, tyranniseres væk med 
vold og trusler. Det kan de komme godt fra, 
for hvis vi er så heldige, at politiet kommer, 
kan vi få hjælp til at blive eskorteret væk i 
sikkerhed, men mødet er ødelagt, og  ikke et 
hår krummes på brunskjorternes hoved. 
 
 

 
                       Brunskjorte. 
 
 
   Hvis man har glemt, hvad brunskjorter er,  
så er brunskjorter, efter det tyske Braunhem-

den,  en betegnelse på medlemmerne i den 
tyske nationalsocialistiske stormtroppeafde-
ling, Sturmabteilung (SA), som var en vol-
delig organisation før anden verdenskrig. 
Brunskjorter er genopstået og betegnes i dag 
”de unge” eller ”aktivister”, men går også un-
der betegnelsen anti-fascister og antiracister. 
De er selv både fascister og racister. Deres 
metoder svarer til SA i Hitlers Tyskland, men 
de færreste danskere ved, hvordan demo-
kratisk anmeldte demonstrationer eller ganske 
almindelige demokratiske møder ødelægges, 
således at vi, der har en efter deres mening 
forkert opfattelse, skal holde møder i hemme-
lighed. Det hører ingen steder hjemme i et 

land, der kalder sig demokratisk, men det 
fortsætter, fordi hverken politi eller justits-
ministeriet har tænkt sig at gøre noget ved det. 
Deres optræden anerkendes i demokratiets 
navn. Også de har ret til at demonstrere og 
lave moddemonstrationer, men de har ikke 
lov til at forhindre andre i demonstrationer 
eller møder, men det er reelt det, der sker, og 
politiet  sætter kikkerten for det blinde øje.    
   Deres optræden kan forhindres med grund-
loven, som siger, at. foreninger, der virker ved 
eller søger at nå deres mål ved vold, an-
stiftelse af vold eller lignende strafbar påvirk-
ning af anderledes tænkende, bliver at opløse 
ved dom. Men den paragraf lukker politikerne 
øjnene for, og brunskjorternes aktiviteter, 
vold og trusler kommer ikke ud i medierne. 
Derfor ved folk ikke noget om dem. 
   Med hensyn til ytringsfriheden sætter mu-
hamedanerne grænsen, men danskere hjælper 
dem gerne med racismeanklager, og vi må jo 
sige som Glistrup: Enten er man racist eller 
også er man landsforræder.  
 
 

 
 
 
   De danskere, der anklager andre danskere 
for at ytre sig ifølge deres ret til ytringsfrihed, 
må vi betegne som landsforrædere, eller i 
bedste fald som folkeforrædere. Kan man 
tænke sig noget mere ynkeligt end, at dan-
skere stikker danskere for at tilfredsstille en 
invasionsmagt, som selv siger, at den vil til-
intetgøre Vesten og Vestens værdier? 
   Disse folkeforrædere er danskere. Vi har 
altså at gøre med en gruppe af mennesker, der 
gerne sætter deres landsmænd i fængsel, fordi 

Vi kommer 

tilbage! 
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disse vil forsvare deres fædreland. Det er søl-
le, men sådan er det. Det er de vilkår, vi med 
den ukorrekte mening har, og så er spørgs-
målet: Hvor er demokratiet blevet af? Hvem 
forsvarer det? Hvad gør politikerne? Hvad gør 
den brede befolkning? 
   Demokratiet er i fare for at forsvinde. Der er 
brug for, at alle deltager i kampen for at vær-
ne om de danske værdier, demokratiet og y-
tringsfriheden. 
 

*** 

 
 

*** 
 
Tragisk og skammelig behandling 
av kosovo-serbere 
 
Amund Garfors 
 

Ja, det var en svært trist dag for Norge 
den dagen de tok i bruk Gestapos metoder for 
å få kosovo-serbere ut av dette landet. Politiet 
i Vadsø slo til midt på svarte natta, når folk 
sover veldig tungt og er lett å forvirre. Dette 
var ikke rettsstaten Norge verdig! Fy og atter 
fy. Småunger som blir revet ut av sine senger 
av politifolk som splitter familiene. Der de 
kjører dem i hu og hast av gårde til Kirkenes 
– hvor flyet til Beograd venter. Og jeg forstår 
Ordfører Svein Dragnes i Vadsø svært så 
godt, når han er både forbanna og skuffet over 
våre politiske myndigheter i Oslo. De som 
bruker slike sjofle metoder, og som hører 
nazitiden til… 
   La det være helt klart at asylsøkere uten 
lovlig opphold skal ut av Norge! Men å sende 
disse menneskene nedover til Serbia, et land 
som de ikke kjenner, fordi deres land er 
Kosovo – det er helt uakseptabelt! For i 
Kosovo er de hatet og uønsket av muslimene, 
disse kosovo-albanerne som nå eier deres 

gamle land. Utrolig nok, så var Norge nemlig 
det første land i verden til å anerkjenne denne 
røverstaten! Kun en liten enklave er serbisk, 
men der er det på langt nær trygt. Dersom det 
var noen som burde fått opphold på huma-
nitært grunnlag, så var det vel akkurat disse 
stakkars kosovo-serberne. Og som er blitt 
jaget ut av sitt eget land. Er det så vanskelig å 
forstå at kosovo-serberne er fra Kosovo, og 
ikke fra Serbia? Og i Kosovo kan de ikke 
lenger bo! Denne staten er gitt til albanerne 
som har presset seg inn der, lik muslimer som 
presser seg inn i dagens Norge. De få serberne 
som bor i dagens Kosovo lever i livsfare! 
Skoleunger må eskorteres til skolen, og gamle 
folk blir trakassert og får sine hus påtent av 
mobben. Og nå sender vi disse stakkars 
menneskene ”hjem” til et annet land hvor de 
aldri har bodd. Ja vi, sammen med resten av 
Europa, vi var med på å gi bort deres land til 
muslimene! For ei skam! 
 
 
Her kommer freden!!! 

 
Muhammed med sværd. Islam er sværdets religion. 
 
 
   Og hvem var det som hjalp disse bandittene 
i Kosovo til å overta serbernes vugge, Koso-
vo? Jo, det var amerikanske bombefly og NA-
TO-soldater, og selvfølgelig med Norge som 
medspiller. Ikke minst disse venstrekreftene 
som var helt rabiate for at Serbia skulle bom-
bes og Milosewic fjernes. Ja, det er vel den 
dårlige samvittigheten til både Jan Peder 
Egenæs i Amnesty, og ikke minst kommuni-
sten Petter Eide i Norsk Folkehjelp som slår 
inn, der de begge nå går ut og støtter denne 

Bekæmp de 

vantro til 

hedenskaben 

ikke findes 

mere. 

Besættelses-

tropperne   

marcherer! 
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tragiske aksjonen av velintegrerte kosovo-
serbere i Vadsø. Dessverre ser det ut som 
disse kosovo-serberne har både feil hudfarge, 
feil religion og feil arbeidsmoral. For dette 
var folk som alle var i jobb, som ikke hentet 
sin lønn hos NAV, som ikke  dreiv med 
kriminalitet, og som aldeles ikke måtte be til 
Allah fem ganger om dagen. Ja, for da, da 
hadde de fått blitt her! Vær sikker! 
   Dersom vi skal sende ut asylsøkere uten 
lovlig opphold, da synes jeg våre servile 
myndigheter burde begynne med de tusenvis 
av kosovoalbanerne som Bondevik, Spon-
heim, Dørum og Enoksen i sin tid hentet inn 
til Norge. Der de bløffet oss som vanlig om at 
disse bare skulle være her en kortere tid. For 
når krigen på Balkan var over, da skulle de 
tilbake. Og det er over 10 år siden det ble 
sagt… Men nå driver en hel del av disse ”vel-
integrerte” sammen med somaliere og fyller 
Oslo med narkotika, eller driver alle andre 
typer av kriminalitet. 
   At Kosovo-serberne ikke vil bli forfulgt i 
Serbia tror jeg nok stemmer. Men at Serbia 
med alle sine egne problemer har kapasitet til 
å gi disse menneskene en ny start i livet, det 
tviler jeg sterkt på. Hovedsaken her gjelder 
både det prinsipielle og det reelle angående 
utsendelsen av disse asylsøkerne. Det prinsi-
pielle ligger i det faktum at Norge anser lan-
det Serbia som kosovo-serbernes hjemland. 
Uansett hvor lenge de har bodd i Kosovo. 
Men det blir FEIL! Det er også et prinsipp 
som kan gi uante konsekvenser, dersom vi 
anvender dette som presedens for andre land i 
framtidas konflikter. 
   Så til den reelle eller praktiske siden ved 
saken: Disse kosovo-serberne, og hvor de fle-
ste hadde barn, de har vist seg å være villig til 
å klare seg sjøl, der de levde av eget arbeid, 
samt at de ble svært fort integrert i lokal-
samfunnet i Vadsø. Men dette teller ifølge de 
gjeldene regler for oppholdstillatelse intet! 
.... 
 

*** 
 
 

Sendt over internettet 
 
http://www.uriasposten.net/?p=17934 

 

Bus 5A mod Nørrebro, onsdag d. 16. 
september 2010, sidst på eftermiddagen 
Jeg kan intet finde i medierne, så den slags 
episoder er åbenbart hverdag. 
Øjenvidneberetning tilsendt Uriasposten.  

   Omtrent 15 indvandrerdrenge i alderen 10 
til 25 år stiger på Bus 5A i retning mod Nør-
rebro. Inden for mindre end 30 sekunder er 
der en råben og skrigen, trampen i gulvet og 
hamren på ruderne bagest i bussen. Hertil 
kommer arabiske slagsange indeholdende or-
dene ’Alahu Akbar’. En af de yngste drenge 
bemærker ”vi vil altid være de stærkeste og 
de sejeste”, hvortil en af de ældre drenge gri-
nende siger ”det er sgu selvtillid, mand”. Fem 
minutter senere er bussen nået til Nørreport, 
hvor de unge stiger af. For bussen kører ikke 
længere som følge af omfattende hærværk; fi-
re knuste ruder samt brug af nødhammeren på 
andet inventar. Hverken chaufføren eller bus-
sens danske passagerer greb ind, og bortset 
fra overvågningskameraerne er der næppe no-
gen der har set noget, dersom politiet skulle 
finde på at spørge. 

 

 
 

*** 
 

Og vi finder os 

ikke længere i at 

blive hundset 

med. 
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Elvirasdatter 
   I har vel så meget humanisme i Jer, at I kan 

se, at bombemanden Lors Doukajev ikke kun-

ne andet end at sprænge en bombe, så meget 

som han har gået igennem. At miste sit ben 

som 10-årig er skam en alvorlig sag, som  

danner grundlaget for et had i en tidlig alder. 

Han må naturligvis hade, og det had må 

naturligvis gå ud over nogen – så brede skul-

dre har vi da. 

   Man må da kunne forstå, at manden har 

haft store psykiske traumer. Tænk at have 

mistet sit ben som barn. Han er offer for rus-

siske aggressioner, og det er klart, at han har 

oparbejdet et had, som skal ud, og hvorfor 

skulle det ikke være i Danmark, så vi kan 

hjælpe ham.  

   I stedet for at straffe ham vil det være på sin 

plads, at han fik lidt støtte og opbakning i 

livet, så han kan komme i gang med en for-

nuftig tilværelse. Danmark bør som det hu-

mane land, det er, strække en humanistisk 

hånd ud til ham og hjælpe ham med at komme 

videre i sit liv. 

   Hvor meget, han har lidt, kan ingen vel fo-

restille sig, så vær derfor human og hjælp 
ham i stedet for at fordømme ham. Verden har 

ikke brug for fordømmelser. Det er respekten 

om hvert enkelt menneske, der bærer verden 

frem i en humanistisk retning.  

   Skam Jer, hvis I stemmer  på Dansk Folke-

parti! De vil kun det onde. 

 

*** 
 
Det svenske valg 
   Sverigesdemokraterne angribes fysisk kor-
porligt i Sverige, fordi de har nogle forkerte 
meninger, og statsministeren bakker volds-
mændene op. Det må man finde sig i, siger 
han, når man siger ”vi” og ”de”. Her kommer 
et åbent brev til en lederskribent: 
 
 Öppet brev till ledarskribenten 17/9 i 
den kristliga tidningen ”Världen idag”, Maria 
Andersson. 
  Efter en objektiv inledning mot det osym-
patiska våldet i svensk politik skriver du: 

”Drivkraften för dem som ägnar sig åt 
angrepp på vårt rättssamhälle, är att de delar 
upp människor i ”vi” och ”dom”, där andras 
åsikter och rättigheter kan ignoreras,”  
   Hur var det med statsminister Olof Palme? 
Han uttryckte samma åsikt på partikongressen 
1978 om också med en lite annorlunda 
formulering: ”Det får inte finnas vi och de - 
det finns bara vi”. 
    Hör nu här. Maria: Vi är alla uppdelade och 
själv delar vi också upp våra medmänniskor, 
till exempel vid val, där vi ställer grupper mot 
varandra, de rödgröna mot alliansen. ”Mot-
bjudande” säjer du. Vet du vad? Du är en 
hycklare! 
   Ditt skriveri tar utgångspunkt i en helig 
dogm, skapt av politiker i sökandet efter de 
visas sten: ”jämställdhet och lika värde”, heter 
den.  Dessa ord har stor betydning i retoriken. 
Retorik är kärnan i politik och skall riva folk 
med sig, ganska oavhängigt av, om orden i 
verkligheten har plats för något innehåll. Titta 
på franska revolutionens mantra: ”Frihet, 
Likhet och Broderskap”. Var for sig har orden 
ett innehåll, men satt ihop är det rent ut sagt 
något strunt: har du Likhet, har du inte Frihet 
etc.  
   Vi människor har - i övrigt liksom grupper 
av andra djurarter - inte ”lika värde”, har 
aldrig haft det och får det aldrig (om inte man 
kloner individer). Det säjer sig själv och syns 
tydligt överallt.  
Valet är enkelt, skriver du till slut. Ja, det 
tycker jag med. Det finns gott och ont i denna 
världen.  
Att välja emellan. 
   Valet står mellan fortsatt islamisering (ge-
nom en ont och barbarisk ideologi med de 
mest brutala tankarna och strafflagar) och - 
motstånd! 
Muhammedanerna är offra för den gruppens 
ideologi, de är fött in i. 
 Med vänlig hälsning Gertrud Galster  
 

 

Pas på det 

muhamedanske 

Sverige! 
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Det svenske valg igen 
   Hvorfor interessere sig for valget i Sverige? 
Ganske enkelt fordi vi ikke vil have et mu-
hamedansk land i ryggen. Sverige er ved at 
blive overtaget af muhamedanerne og det med 
de fleste politikeres gode vilje. Ganske vist 
har vi mange problemer selv, men vi kan ikke 
bare se til, at Sverige bliver islamisk. Det er 
alvor!  
   De, der er imod indvandringen i Sverige, 
hetzes som i en diktaturstat og  angribes både 
fysisk og verbalt. Det gør vi også i Danmark, 
men selvom der heller ikke her er måde med 
galskaben, så er der dog langt til svenske 
tilstande. Vi kan altid afbryde broen, sagde 
Pia Kjærsgaard engang, og det kan måske 
blive nødvendigt i fremtiden. 
   Sverige har ikke brug for uro, siger svenske 
politikere, Sverige har brug for en stabil re-
gering. Mage til vås! Det er alle landes re-
geringers ønske, men politik er politik, og en-
gang imellem – eller måske ofte – hænder det, 
at man ikke er enige, og sådan er demo-
kratiet. Man må acceptere andre meninger, 
men Sverige er mere end noget andet vestligt 
land på vej ud i diktaturstatens mangel på ånd. 
 
 

 
Valgurnen står mellem de tilforordnede 
 
   Det svenske valgsystem rummer mange mu-
ligheder for valgsvindel. Selvom det er så pri-
mitivt, så er det alligevel kompliceret. En 
fremmed i Rosengård afleverede sit valgkort, 
men den tilforordnede fandt ham ikke på sin  

liste. Han viste sit ID-kort, og den valgtil-
forordnede læste hans cpr-nummer op og 
spurgte: Jamen hvor gammel er du? Han sva-
rede ikke. Men så fik han at vide, at han 
skulle gå et andet sted hen, hvor han kunne 
stemme. Hvordan skal det mon forstås?  
   For at skjule, hvem man stemmer på, så ta-
ger nogle 3-4 forskellige valgsedler, som gæl-
der tilsvarende 3-4 forskellige partier. De skal 
kun bruge den ene, og resten kasseres. Papir-
kurven med kasserede stemmesedler tømmes 
med jævne mellemrum. Hvilket papirspild! 
 
    

 
Kasserede stemmesedler. 
  
 
  Nu viser det sig jf. Berlingske tidende 20. 
september 2010, at det lille islamkritiske par-
ti, Skånepartiet, som ikke fik stemmer nok til 
valget, måske fik nogle stemmer fra indvan-
drere, og man kan jo undre sig over, hvor man 
ved det fra, men iflg. Samtale med Skåne-
partiets formand har vi fået at vide, at de til-
forordnede står og ser, hvilke valgsedler, der 
tages, og hvis der kommer en somalisk kvin-
de, som tager en valgseddel fra Skåne-partiets 
bunke, spørger han hende, hvad hun vil stem-
me på, og så svarer hun måske ”socialde-
mokraterne”, og så viser han hende, hvilken 
seddel hun skal tage.  
    Det er katastrofalt, at folk, der ikke kan 
sproget og måske ikke kan læse, har lov til at 
stemme, men det er endnu mere katastrofalt, 
at tilforordnede kan blande sig i stemmeaf-
givningen. 
  Valgpropagandaen var særdeles beskidt.  
   . 
 

Der var ingen, 

der så os! 

Når stemmesedlerne ligger 

i urnen, er der ingen mere, 
der kan se, hvem der 

stemte på hvad. 
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Fredens religion 
   Vi glemmer alt for hurtigt. Terrorister er 
kun få, siger de, men hvis vi kigger ud over 
verden, så er der utallige terror-aktioner 
begået af muhamedanere i islams navn. 
 
   Her kommer nogle eksempler, sendt fra 
Amerika. Vi har sikkert ikke hørt om dem alle 
i den danske presse. De er formentlig enten 
forbigået eller bagatelliseret. 
 
Folkemord på armeniere. 
Ambom massacre. 
Skolen i Beslan. 
World Trade Center. 
Angreb på Pentagon. 
Malcolm Kerr, Pres. American University, 
kidnappet og myrdet.  
Paul Johnson, kidnappet og halshugget. 
Pan Am. Fly 109 bombet. 
Orly lufthavn bombet. 
Istanbul lufthavn bombet. 
Mordforsøg på pave Johannes Paul II. 
3 fly kapret og sprunget i luften.  
Bombning af Planet Hollywood Cape Town.  
Bombning af La Belle Natklub i Berlin. 
AK-47 angreb på CIA ansatte i Virginia.  
Metro bombes i Paris (to gange).  
US ambassade bombet i Peru.  
Russisk lejlighedskompleks bombet.   
Tunesisk synagoge bombet.  
Bombning i Dagestan. 
USA´s konsulat  Karachi angribes.  
Bombning af Mariott Hotel in Jakarta .  
Austalske ambassade bombes i Jakarta.  
Britisk konsulat bombes i  Istanbul. 
Folkemord I Sudan.  
USA´s ambassade i Kenya & Tanzania 
angrebet.  
 
Nicholas Berg, kidnappet og halshugget  
Bali natklub bombet.  
Moskvas undergrund bombet. 
Dobbelt bombning af russiske  ruteflyvere.  
Mordet på Theo van Gogh.   
Kidnapning af hundreder af civile og 
halshugning af snesevis af mennesker i 
Philipinerne.   

Luxor angreb.  
Forsøg på angreb på den egyptiske præsident 
Mubarak.  
Lt. Col. W. Higgins kidnappet og myrdet. 
Angreb på USA’s ambassade i Beirut (to 
gange). 
Angreb på den franske ambassade i  Beirut. 
Kapring TWA fly 847. 
Bombning af jødisk kulturcenter i Buenos 
Aires.  
Angreb på operahus i Moskva og 
gidseltagning.  
Bombning og selvmordsangreb i  Tashkent og 
Boukhara.   
Angreb på marine kaserne i  Beirut.   
Angreb på egyptisk ambassade i Pakistan.  
Angreb på boliger i Dhahran.  
Tusinder af halshugninger i Algeriet.  
Tog bombet i Madrid. 
Selvmordsbombninger  i Irak og Israel. 
Margaret Hussan kidnappet og myrdet. 
Daniel Pearl kidnappet og halshugget. 
Halshugning af bundne og forsvarsløse 
modstandere. 
Massakre på torv i Sarajevo. 
Moderne slavehandel i Afrika. 
Nedslagtning i Somnath. 
Mord på tusinder og ødelæggelse af Afghansk 
kultur. 
Plus hundreder af andre angreb og bombnin-
ger samt voldtægter og mord….. 
Hertil kommer nedbrænding af danske og 
norske ambassader samt angreb på hotel i 
Mombay. 
 
  Det må vi leve med, siger de. 

 
   Men hvorfor skal vi leve med det? Det vil vi ikke! 
    Derfor skal islam ud af landet. 

I har 

selvfølgelig 

ytringsfrihed. 
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*** 

Serbiske flyktninger 

Bjarne Dahl 

  De utsendte serberne fra Vadsø betegnes 
i nyhetsmeldingene som ”kosovoserbere”. Det 
skulle tyde på at de er serbere som hadde sine 
hjem i Kosovo, en serbisk provins i hundrer 
av år. Som kjent økte den målbevisste befolk-
ningsveksten i den opprinnelige minoriteten 
av muslimer, og førte til den historisk første 
”intifada”, deretter til væpnet oppstand. Det er 
et mønster vi kjenner igjen, den moderne 
form for muslimsk invasjon og okkupasjon av 
europeisk jord. 
 
 

 
        ”Den gyldne stjerne bæver”. 
 
 
 
   Da den serbiske regjeringen grep inn, først 
med politi, og da volden eskalerte, med re-
gulære hæravdelinger, grep det såkalte ” Ver-
denssamfunnet inn på opprørernes side, og 
tvang frem opprettelsen av en muslimsk stats-
dannelse i Europa. Potentatene i FN-bygnin-

gen syntes vel ikke verden har nok muslimske 
fallittbo.  Skammelig nok var Norge med på 
dette overgrepet, som bl.a. innebar massiv 
bombing av Serbias hovedstad. De militære 
overgrepene har vært fulgt opp av politisk 
utpressing og økonomisk blokade: Siden Ser-
bia naturlig nok vegrer seg for å anerkjenne 
voldtekten, har EU, FN og øvrige sammen-
svorne fortsatt å gni salt inn i åpne sår i et 
land og et folk som har gjennomgått alle ten-
kelige voldshandlinger og undertrykkelse i sin 
historie. 
   Jeg er innbitt motstander av andre folke-
slags rett til opphold i vårt land, men dersom 
de serberne det her gjelder er fordrevne fra 
Ko-sovo, mennesker som ikke vil leve omgitt 
av og prisgitt hatefulle muslimer, vil jeg gjøre 
et unntak. Norge, eller mer presist regjeringen 
Bondevik, har medansvar for fordrivelsen og 
okkupasjonen av deres hjemland. La dem få 
opphold i Norge til verdens samvittighet våk-
ner, Kosovo blir tilbakeført, og muslimene i 
provinsen blir sendt over grensen til Albania, 
landet de kom fra. 
 

*** 
 
Det hjælper jo ikke noget, at DF vil kræve, at 
indvandrere skal have optjent 7 år på ar-
bejdsmarkedet for at få del i den danske vel-
færd. Det handler ikke om økonomi pri-mært. 
Det handler om islam.  
Se www.værnomdk.dk radio og tv. 
 

 
*** 

 
Uddannelsesniveauet 
  I den vestlige verden er Danmark  raslet ned 
på en 17. plads med hensyn til uddannelser. 
Der er ikke længere så mange, der tager en 
ungdomsuddannelse, og der kan naturligvis 
være mange årsager til det, men det må gi-
vetvis spille en rolle, at 50 % af unge ind-
vandrere, der forlader folkeskolen, er funktio-
nelle analfabeter, og mange – også danskere - 
tager en studentereksamen uden at kunne 
stave de  mest enkle ord. Det er vores skole-

”sig 

månen 

langsomt 

hæver.” 

Inden 

hovedbanegår-

den ligger i 

ruiner. 
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system, der er noget galt med, eftersom den 
skolesøgende ungdom næppe kan være så me-
get mindre begavet end for et par generationer 
siden.  
 

 
    
 
   Det har formentlig også en betydning, at 
børn nu om dage køres til og fra skole og efter 
skoletiden er anbragt i børnehave. De mødes 
ikke spontant med andre børn på vej til og fra 
skole og efter skoletid, hvor vi i gamle dage 
fandt sammen og legede vore egne selvop-
fundne lege, som styrkede fantasien. I dag får 
børnene serveret det hele på et sølvfad. Der er 
ikke meget overladt til fantasien. Legene sty-
res formentlig af pædagogerne i børnehaven. 
   Vi sang også mere og dyrkede mere sport, 
hvad der gavner vores udvikling. Den del af 
skolegangen er en saga blot. Lektier er et fy-
ord og uden lektier får børn ikke mulighed for 
at lære at løse problemer.  
   Vi var overladt til os selv, og det gjorde os 
selvstændige. 
   Nutidens pædagogik har slået fejl, og det er 
nutidens børn og unge, der betaler prisen. Det 
er formentlig medvirkende årsag til ringe til-
slutning til uddannelse. De unge har ikke lært 
at annamme et bogligt stof, fordi alt har været 
ligegyldigt. Kvaliteten af vores skolegang er 
dalet. 
Det er synd for Danmark! 
 

*** 
 

Terror i Danmark 

   På pressens spørgsmål til danskerne, om de 
frygter terroren, svarer de fleste, at de ikke er 
bange, og strengt taget er vel ingen af os 
direkte bange, men terroren slår til en dag, og 
så er der nogen, der bliver ramt. 
   Muhamedanerne er båret af hævn, en hævn-
følelse, som ikke har nogen ende, før end 
hævnen er fuldbragt, og derfor ved vi, hvad 
der venter os. Vi har et årvågent PET, men 
terroristerne bliver også dygtigere og dygti-
gere, og en skønne dag kommer de bag om 
vores teknologi. Hvis ikke muhamedanerne er 
dygtige til andet, så er de  dygtige til at snyde 
fjenden. De er durkdrevne  ud over enhver be-
skrivelse. Terrortruslen vil altid hænge over 
os, og den er vi nødt til at tage alvorligt.  
   Danskerne tager det hele med ro. Det er 
som om, det ikke vedrører dem, men måske 
skal der netop en terrorbombe til, for at de 
kan få øjnene op. 
    
 
Den islamiske hævn 

 
Hvor længe endnu vil man være tolerant? 
 
 
Afghanistan 
   De danske soldater skifter strategi. Nu skal 
de ikke længere jage talebanere. Nu skal de 
beskytte civilbefolkningen, men ved de over-
hovedet, om der er forskel på civilbefolknin-
gen og taleban? I tiden for opiumshøsten er 
der ingen angreb på de danske soldater, for da 
har alle travlt med at høste, også taleban, og 
tror man mon taleban lever for sig selv i ør-
kenen uden familie? Mon ikke også de har 
familie blandt civilbefolkningen? Det er en 

Der er stadig 

rigelig plads 

til bogstaver. 

I bad selv 

om det! 

Friheden har 

en pris! 
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farlig strategi. I den del af verden kan man 
ikke stole på nogen, heller ikke civilbe-
folkningen. Man kan aldrig stole på en med 
muhamedansk baggrund. 
 

*** 
Æren i islam 
   For ca. 10 år siden oplyste vi vidt og bredt 
om æresdrab, men ingen ville høre, og ingen 
ville tro det. D. 21 september 2010 blev fæno-
menet omtalt på DR1, og det fremgik, at pro-
blemet er stort og stadig stiger, og for første 
gang oplyste man om problemets omfang, 
men ikke et ord om islam. Ikke et ord om, 
hvor stor en rolle  æren spiller i det islamiske 
samfund, at det er islams fundament, og at det 
er kvinderne, der er ansvarlige for familiens 
og samfundets ære, og at de kan slås ihjel, 
hvis de forsømmer æren. 
   Hos os er æren noget, man gør sig fortjent 
til.  I islam er man så at sige født ind i æren, 
som skal opretholdes for enhver pris. 
   Denne æreskultur støder sammen med vor 
opfattelse af liv og død. Vi slår ikke vore børn 
ihjel for at opretholde vores ære, men det fak-
tum, at muhamedanerne praktiserer æresdrab, 
burde få alle danskere til at stille spørgsmål 
ved det rimelige i at huse islam i Danmark. 
 

*** 
 
Fremmed arbejdskraft 
   Birthe Rønn Hornbech mener, at vi skal im-
portere veluddannede mennesker, som kan bi-
drage til udviklingen i Danmark, men hvor vil 
hun få den arbejdskraft fra? Har de enkelte 
lande ikke selv brug for deres uddannede 
mennesker? Hvis hun tænker på mennesker 
fra den tredje verden, så har denne del af ver-
den hårdt brug for de få veluddannede, de har. 
Det er grundlaget for, at de kan udvikle sig og 
komme videre. At stjæle deres arbejdskraft er 
lige så fælt som at stjæle guld og elfenben, 
som vi har fordømt for mange år siden. Det er 
omvendt kolonisering. Hvornår fordømmer vi 
tyveri af arbejdskraft? 
 
 

 
  
 
  Dertil kommer, at vi ikke har kontrol med 
uddannelserne i den tredje verden. Noget ty-
der på, at deres uddannelser ikke har samme 
kvalitet som hos os. Beretninger fra hospita-
lerne viser ofte, at de fremmedes uddannelser 
ofte er for ringe, og der er set eksempler på, at 
man har ansat personale, der har ”glemt” de-
res eksamenspapirer, som de ikke fik med, da 
de flygtede ”over hals og hoved”. Deres ar-
bejde har ofte givet anledning til at formode, 
at de aldrig har haft et eksamensbevis. 
   En veluddannet mand fra Mellemøsten ud-
talte, at han ikke ville lade sig behandle af en 
læge fra denne del af verden, medmindre der 
stod en dansk læge ved siden af. 
 

*** 
 
TV2 afslørede d. 22 sept., at der har været 
fusk med hjemmehjælpen i Vollsmose i O-
dense, og det blev fremstillet, som om det var 
hjemmehjælperne, der fuskede, men ved at  
”læse mellem linjerne”, kunne man få det ud 
af det, at der var brugt flere timer på flere 
klienter, som  ikke var berettiget til hjælpen. 
Hvem har tilladt denne ekstra hjælp? Ikke et 
ord om det. Det kan kun være de ”medfø-
lende” visitatorer, som kommunen sender ud 
for at bedømme, hvor mange timer en borger 
har ret til.  

*** 
 

Er der nogen 

tandlæger og 

civilingeniører i 

sigte? 
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Den evindelige bandekrig 
   Diskussionen er igen blusset op, idet der 
skydes mod rockerborge, siger man, men så 
siger man også, at det ikke har direkte noget 
med rockerne at gøre men nogle grupperinger, 
der er relateret til rockermiljøet, og jo mere 
der tales, jo mindre har det med rockere at 
gøre.  
   Det står klart, at man gerne vil fokusere på 
rockerne og flytte fokus væk fra indvandrer-
ne. Når der er tale om indvandrernes skyde-
rier, nedtones emnet. 
   Nu har man sigtet rockeren, Brian Sandberg 
for mordforsøg,  og selvom det godt kan være 
sandt, at Brian er skyldig, så får vi ikke hans 
version. Der er ingen interview med ham, 
hvilket gør pressens fremstilling utroværdig. 
 

*** 
Lappeløsninger 
   Dansk Folkeparti vil sende to politibiler til 
uroplagede områder i Ghettoerne, men på den 
måde accepterer de jo, at forholdene er, som 
de er. Vi ser jo helst, at disse stenkastende 
voldspersoner udvises af Danmark. DF´s for-
slag kommer kun til at koste flere penge. Vi 
opnår ikke noget ved at sende flere patrul-
jevogne til stedet. Det kan lægge en dæmper 
på urostifterne i øjeblikket, men de bliver ikke 
bedre mennesker af den grund. Tvært imod 
kan de finde på at hævne sig, da hævnen er en 
vigtig bestanddel af islam. 
Værn om Danmark 

 
*** 

 
http://jp.dk/indland/article2189904.ece 
Ghettoer hærges af brande 
Offentliggjort i JP 21.09.10   
   Fire gange om ugen sætter brandstiftere ild 
til børneinstitutioner, containere, biler eller 
knallerter i en af de danske ghettoer.  
 

   Derudover sættes der ild til mange skoler, 
og spørgsmålet er, hvor længe vi skal blive 
ved med at finde os i det. Det er som om at 
myndighederne siger: ”Nå”, og mere sker der 
ikke. Man kender formentlig ikke gernings-
mændene, men siden det sker i ghettoområder 
kan vi jo gisne om, hvilken befolkningsgrup-
pe, der er tale om. Det er stadig et stort 
spørgsmål, om vi skal blive ved med at huse 
disse mennesker her. Det værste, de ved, er en 
hjemsendelse. Derfor bør vi effektuere flere 
hjemsendelser for dem, der fanges i krimi-
nalitet – om ikke for andet, så for at statuere 
et eksempel. Det kunne måske virke præven-
tivt. Vi skal ikke under nogen omstændighe-
der godtage, at det sker. 
   Men vi mangler et oprør fra neden. Hvor 
meget skal der til, før end folket rejser sig? 
 

*** 
 
Fra ABC-nyheder i Norge 
Organisasjoner framfor stat: - Men hvem 
vokter vokterne?  
Globalisering:  
  Utenrikspolitikken blir privatisert 
Regjeringen mister makt. Stortinget er 
marginalisert. Firmaer og organisasjoner 
overtar mer av utenrikspolitikken.  

 
 
 
 
 

Sladretasken 

 
 

*** 
 

 
 
 

Det gjorde de også 

under sidste 
verdenskrig. Mon 

tingene gentager sig? 
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Vi plejer at gå ud og fejre, hver gang der er sket noget positivt i  politik, for det sker så sjæl-
dent.  Der skete noget positivt, da Sverigesdemokraterne kom ind. Altså går vi ud og spiser. 
 
 
 

 
 

 
                                     Værn om vore danske traditioner. 

 

                       Platugle             
 
Redaktion 
Åse Clausen Bjerg Redaktør 
Elin Landler                       Medarbejder                           
 
 
 
 

 
www.denukorrekteavis.dk 

Skål og til lykke! 

S.O.S! 

Pia Kjærdgaards  

harske parfume 

har nået Sverige. 

 

Og I spiser 

forhåbentlig 

flæskesteg!!! 


