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Umiddelbart kan vi danskere glæde os over,  
at der er kommet forøget fokus på mindretals- 
rettigheder, for danskerne udgør et hastigt 
skrumpende mindretal. Men vil der i fremtiden 
være nogen i Danmark, der interesserer sig for 
mindretalsrettigheder? 
 
Danskerne udgør et hastigt skrumpende  
mindretal af Jordens snart 8.000.000.000 beboere 
– cirka 0,5 promille, og danskerne udgør under  
1 procent af EU’s folketal.

Antallet af danskere toppede 1981. Da var 
vi 5,124 millioner, som næsten alle var et-
niske danskere. Siden er antallet faldet år 
for år, mens Danmarks samlede indbyggertal 
er vokset på grund af indvandring. 
 
Danske kvinder føder i gennemsnit cirka 
1,5 børn, hvorfor hver ny generation bliver 
25% mindre end den foregående. Det er 
derfor rimeligt at antage, at antallet af til-
bageværende danskere efter 40 års fald i 
dag ligger på omkring 4 mio. 
 
Som følge af de få børnefødsler er de 4 
mio. en aldrende befolkning. Langt over 
halvdelen er over 40 år og sætter ikke børn 
i verden. 
 
Danskerne udgør stadig flertallet i det me-
ste af Danmark, men den situation er under 
hastig forandring. 
 
I Tingbjerg Sogn er 80% af indbyggerne 
”af anden etnisk herkomst”. Gellerup og 
Vollsmose følger efter med 70%. I Haralds, 
Brøndby Strand og Husumvold sogne er 
danskerne ligeledes et etnisk mindretal, 
og mange andre steder følger snart efter. 
 

Danskerne er derfor et truet folk – et truet 
indfødt folk, for vi har været her siden isen 
trak sig tilbage efter sidste istid for ca. 
12.000 år siden. Men nu udskiftes vi med 
arabere og afrikanere, som ønsker ”lebens-
raum”. 
 
Desværre er der ikke noget, der tyder på, 
at de indtrængende nærer finere følelser 
for mindretalsrettigheder. Det gør de ikke, 
hvor de kommer fra. 
 
Det er derfor tvivlsomt, om der i fremtiden 
vil være nogen, der vil ulejlige sig med at 
skrive historien om det forsvundne folk, 
danskerne. 
 
Måske bliver det forbudt at omtale de for-
svundne, ligesom det i dag er forbudt at 
omtale armenierne i Tyrkiet. 
 
 

Gymnasieelever. 
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hedder "Barbariet Tur-Retur" og er skrevet 
af Jens Riise Kristensen. Han er en uddannet 
bygningskonstruktør og er ikke gennemsyret 
af den "politisk korrekte" tænkning i vore 
skoler og medier. Hans hobby er historie. 
Han har udgivet en bog om vikingeskibe, 
"Havets Heste", i 1994 og en bog om den 
danske marines galionsfigurer, "Flådens 
Ansigt", i 2002. "Barbariet Tur-Retur" er 
baseret på en beretning skrevet af en is-
landsk præst, Olafur Eigilssen, om et angreb 
på Vestmannaøerne, hvor han og 380 andre 
islændinge blev bortført til Algeriet og solgt 
som slaver. Denne artikel er baseret på 
fortællinger af Hr. Kristensen og af Olafur 
Eigilssen sammen med mine egne kom-
mentarer. 

 
 
 
De vestlige medier har i de senere måneder 
været optaget af Black Lives Matter - både 
her og i USA. Vi er blevet trukket ind i de 
mange hundredår gamle raceproblemer i 
USA og har oplevet en afrikansk indvan-
drerkvinde skælde ud på os i Danmarks 
gader, hvor hun - med foragt for reglen om 
ikke at samles i store grupper - samlede 
flere tusind mennesker i København, mens 
hun tordnede imod den hvide race. Race-
problemer figurerer i de amerikanske medier 
først og fremmest som "bivirkningerne " 
af importen af afrikanske slaver til bl.a. 
USA (og underligt nok IKKE bivirkningerne 
af folkemordet og den etniske udrensning 
af indianerne). Hvide folk er selvfølgelig 
de onde i dette scenarie, de slemme udøvere 
af slaveri. Mange sorte amerikanere har 
endda i flere årtier skiftet navn (til arabiske 
navne) og religion (til islam) for at lægge 
afstand mellem sig selv og de tidligere 
kristne hvide slavehandlere. Den mest be-
rømte af disse er bokseren Mohammed 
Ali, som var blevet døbt Cassius Clay. Da 
muslimer (hovedsageligt araberne og tyr-
kerne) var og er historisk blandt de største 
forbrugere og forhandlere af både hvide, 
brune og sorte slaver, er det trist, at de 
sorte amerikanere ikke har været klare 
over dette, inden de skiftede navn og reli-
gion. At muslimer har ejet hvide europæiske 
slaver, har vore røde medier og skoler slet 
ikke kendt til eller slet ikke villet anerkende 
og tale om - endnu et resultat af og en 
årsag til danskernes historieløshed. Og 
denne historieløshed har nu haft katastrofale 
konsekvenser for vort land. 
 
På trods af den udbredte censur imod hi-
storiske kendsgerninger, som ikke behager 
venstrefløjen, udkom der allerede i 2003 
en bog - udgivet af det modige "Forlaget 
Ørby" - om den "hvide slavehandel". Bogen 

”Med tyrkernes erobring af det By-
zantinske Rige i 1453 blev situationen 
meget alvorlig for Europa” 
 
Efter islams opfindelse i Arabien i 620 slog 
arabiske hære til i bl.a. Palæstina, Egypten, 
Spanien og den nordlige kyst af Afrika. 
Berbere og andre indfødte stammer dér 
blev tvangskonverteret til islam. Med tyr-
kernes erobring af det Byzantinske Rige i 
1453 blev situationen meget alvorlig for 
Europa, ikke mindst fordi tyrkerne forstyr-
rede og blokerede handelsruter i Middelhavet 
og mellem Europa og Østen ved at forlange 
skatter og tage slaver. I det 17. århundrede 
- hvori angrebet på Island fandt sted - 
bestod det tyrkiske Osmanniske Rige af 
Anatolien, Grækenland, Balkan, den vestlige 
kyst af Sortehavet, Syrien, Palæstina, Egyp-
ten og den nordlige kyst af Afrika (undtagen 
Marokko). Europæerne kaldte da Afrikas 
nordlige kyst for "Barbariet", fordi sørøvere 
brugte Nordafrika som deres base og sejlede 
i bevæbnede skibe i Middelhavet. Tyrkerne 
solgte dem tilladelser til at beslaglægge 
europæiske skibe, hærge europæiske kyster 
og stjæle alt, hvad de kunne, både materielt 
og menneskeligt. Disse nordafrikanere blev 
af europæerne kaldt "tyrkere", siden de 
agerede med tilladelse fra tyrkerne. Sørøveri 
var den største indtægtskilde i Algeriet og 
beskæftigede 70 skibe. 
 
I sommeren 1627 sejlede en flåde af 12 sø-
røverskibe ud af Middelhavet og satte kurs 
mod nord. Ved Frankrig delte den sig i to. 
Den ene del sejlede mod England, og den 
anden (4 skibe) sejlede mod Island. Det si-
ges, at en dansker, som havde været slave 
i Algeriet, havde fortalt om et forsvarsløst 
land mod nord, som han kunne føre sørø-
verne til imod løfter om, at han derefter 
ville blive befriet. (Man kunne finde euro-
pæere blandt besætningerne på piratski-
bene, oftest mænd som havde været eller 
var slaver.) Islands eksistens havde sørø-

Mens der konstant er fokus på fortidens  
sorte slaver i USA, er vore egne forfædres  
slaveri i muslimske lande et emne, som  
hverken medierne eller skolevæsenet  
beskæftiger sig med.

Færøsk udgave af  
Barbariet Tur-Retur.

Multikulti-slaveri  
i Middelhavet

Helga Jacobsen
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verne ikke anet noget om uden danskerens 
oplysning. 
 
Da skibene kom til Island, delte de sig i to 
igen. Skibene fra Algeriet sejlede rundt 
om østkysten, mens skibene fra Marokko 
sejlede til Grindavik på Islands sydvestlige 
hjørne. Efter at de havde plyndret et dansk 
skib, som lå i havnen, gik de i land, hvor 
de fangede en kvinde ved navn Gudrun, 
hendes mand, børn, tjenestepige og tre af 
hendes brødre. To af hendes brødre forsøgte 
at gøre modstand, men blev overmandet. I 
Grindavik blev to islændinge dræbt og 15 
taget til fange - sammen med et ukendt 
antal danskere og alt, hvad piraterne kunne 
stjæle. De marokkanske skibe sejlede der-
efter tilbage til Marokko. 
 
De tre skibe fra Algier sejlede langs med 
kysten fra nordøst til sydøst. De fandt ikke 
meget at stjæle, men de holdt en fest i 
kirken, hvor de slagtede, ristede og spiste 
får og kyllinger på kirkegulvet. De tog 110 
islændinge til fange og dræbte 19. Efter at 
have plyndret og sænket et dansk skib sej-
lede de til Vestmannaøerne. Dette angreb 
bliver beskrevet af Olafur. Befolkningen 
på øen Heimaey havde hørt om begiven-
hederne i Grindavik, men de havde ikke 
mange muligheder for at forsvare sig imod 
de 3 grupper af pirater som løb i forskellige 
retninger omkring på øen. I løbet af en 
halv time var de nået til Olafurs præstebolig 
midt på øen. Olafur, hans kone Asta og de-
res tjenestepige blev hurtigt fundet, bundet, 
og ført ned til havnen med deres to små 
børn.  
 
Mange forsøgte at flygte op i fjeldet, men 
blev jagtet "som katten efter mus". Oppe i 
de høje klipper blev nogle, specielt kvinder 
og børn, hentet ned. De, som nægtede at 
komme ned, selv efter geværskud, "skød 
de ihjel, så at nogle styrtede ned ad bjergets 
100 favne (dvs. 200 meter) side, men nogle 
blev siddende der oppe ihjelskudte". En 
præst og salmedigter, Jon Thorsteinsson, 
blev hugget ned, mens han lå på knæ og 
bad til Gud. Der blev formentligt taget 242 
fanger på Heimaey og dræbt 30. En vis 
Bjarne Valdsen "huggede de hovedet af på 
tværs neden under øjnene, hvilket, da hans 
kone så, som gik ved siden af ham, faldt 
hun straks ned i besvimelse over det døde 
legeme med stor skrig, men de tog hende i 
fødderne ligesom et andet dødt ådsel, så 
at fødderne stødte frem ovenfor hovedet, 
men den døde huggede de i stykker, ligesom 
et slagtet får, som bliver hugget i stykker 
til suppe, trak derefter konen således hen 
til de danske huse, og flyttede hende ind 
blandt de andre fanger." Derefter stak de 
ild til alle husene, og brændte deri bl.a. en 
gammel kvinde og et 2 års barn. En gravid 
kvinde flygtede, men blev forfulgt af flere 

mænd. Hun aborterede og døde. Hun og 
barnet "lå der døde hver for sig". En anden 
kvinde blev voldtaget og ført ned til havnen. 
Andre kvinder blev slået ihjel, deres lig 
skamferet med en blottelse af kønsdelene. 
Plyndringen af Heimaey tog kun en dag. 
På skibene blev nogle islændinge pisket, 
hvis de ikke roede hurtigt nok. At piraterne 
ville afsted så hurtigt som muligt, kan skyl-
des deres frygt for at møde engelske krigs-
skibe. Men de behøvede ikke frygte et mø-
de med danske krigsskibe, for uheldigvis 
blev et krigsskib fra Danmark først sendt 
fra København i 1627 efter angrebet. 
 
Olafurs kone var gravid, og efter 11 dage 
til søs fødte hun - under uhygiejniske 
forhold, foran fanger og besætning - en 
lille dreng d. 30. juli. Olafur døbte drengen 
Jon, men denne dreng tilhørte nu "tyrkerne", 

ligesom de andre vantros børn, som regel-
mæssigt blev samlet i, hvad tyrkerne kalder 
"devshirme" - dvs. en slags skat på de 
vantro i det Osmanniske Rige, hvor det, 
der skulle betales med, var børn. (Grækerne 
kaldte denne beskatning, hvor de skulle 
aflevere nogle af deres børn, "paidomaze-
ma".) Pigerne kom i tyrkernes haremmer. 
Drengene, som blev opdraget i militærlejre 
i Tyrkiet, måtte leve i cølibat og blev derefter 
sat ind i tyrkernes frontlinjer, i Janissar- 
tropperne. 
 
Olafur lagde mærke til, at besætningen 
var ret broget.  Han så bl.a. "nordmænd, 
danskere, tyskere, og englændere" - alle 
slaver fra tidligere angreb, som blev tvunget 
til at gøre det farlige arbejde på skibene, 
for hvilket de fik "pisk som løn". Islændin-
gene blev syge af mangel på ernæring, 

Muslimske slavejægere på Heimaey. 

Hvide slavinder.



INDSIGT

INDSIGT UDSYN 2020 · NR. 4  ·  VINTER6

strabadserne og af fortvivlelse. Det tog en 
måned at nå til Nordafrika i midten af au-
gust.  
 
Fangerne blev ført ned til kajen og ind til 
en plads midt i byen. Børn blev flået fra 
deres forældre, mænd fra kvinder. Slaverne 
blev nu fordelt mellem lederne af angrebet, 
ejerne af skibene og sømændene. Mens 
de stod på pladsen, kom folk og så på sla-
vernes hænder og øjne. (De havde muligvis 
ikke set blå øjne før.) Der var regler: den 
lokale repræsentant for den tyrkiske sultan 
i Istanbul (som før hed Konstantinopel) 
skulle også have en del. Den førende kaptajn 
fik 2 slaver. "Kongen" tog hver 8. mand, 
hver 8. kvinde, hver 8. dreng og hver 8. 
pige. Olafur fortæller, at "kongen" tog Ola-
furs 11-årige søn, "som jeg aldrig vil glem-
me, så længe jeg lever". Han så aldrig 
drengen igen. Resten af slaverne blev delt 
i to grupper. Ejerne af skibene tog den ene 
gruppe af de resterende slaver, sømændene 
tog den anden gruppe. Muligvis pga. malaria 
døde 31 af fangerne fra Island. Olafur blev 
også syg, men overlevede.  
  
Olafur, Asta hans kone, og deres 2 små 
børn blev ført til regentens hus, hvor de til-
bragte natten. Næste dag blev de flyttet til 
et nyt hus. Olafur måtte ikke blive der, og 
fik bank, da han forsøgte at sige farvel. 
Han så aldrig sine to små børn igen. Olafur 
lagde mærke til meget i det nye land, som 
han beskrev i sin beretning, bl.a. kameler. 
Han lagde mærke til, at de lokale får ikke 
var kastreret. Han vidste ikke, at brug af 
eunukker - kastrerede slaver (oftest afri-
kanske drenge) - var almindelig i denne 
del af verden. De blev primært brugt som 
vagter i haremmerne.  
 
Olafurs tjenestepige var en køn pige og 
blev hurtigt solgt to gange. En rig mand 
forventede at tjene godt på at sælge hende 
i Jerusalem. Han lovede Olafur "at skaffe 
hende en kristen mand til ægte; thi de 
kristne må ikke have samkvem med tyrker, 
ej heller tyrkerne med de kristne, uden 
deres livs fortabelse". At han ville sælge 
pigen til en kristen, var ganske sikkert en 
løgn. Men Olafur hører her en delvis sand-
hed. Muslimske kvinder må ikke komme 
sammen på nogen måde med ikke-mus-
limske mænd ifølge Sharia, og der følger 
en dødsdom imod kvinden med, hvis dette 
ikke respekteres. Muslimske mænd må 
dog gøre som de har lyst. Muslimske 
kvinder blev ikke sat i haremmer som livs-
varige sex-slaver, og de vantro kvinder, der 
blev tvunget ind i haremmer, blev tvangs-
konverteret til islam. Hvad der skete med 
de vantro slavekvinder, kender vi meget 
lidt til. De blev lukket inde og havde ikke 
mulighed for at kommunikere med omver-
denen eller at skrive om deres liv. 

Olafur fik at vide, at han kunne rejse til 
Danmark og søge løsepenge fra Kong Chri-
stian IV, til at frikøbe sin familie. Christian 
IV havde draget Danmark ind i Tredive- 
årskrigen, som hærgede Europa på det 
tidspunkt, og en rejse igennem Europa var 
meget farlig. Olafur havde ingen penge, 
ekstra tøj, vand eller mad. Han måtte klare 
sig med hjælp fra folk, han mødte på vejen. 
Han blev sat på et skib til Italien og måtte 
dér se, hvordan han kunne komme til Kø-
benhavn. 
 
I Livorno i Italien mødte der ham et trist 
syn: "..100 mænd eller flere gående 2 og 2 
sammen i lænker om i alle gader, som var 
ganske nøgne, undtagen nogle pjalter som 
de havde om livet til a skjule deres blusel, 
med hvilke 2 altid fulgte med fogeder el- 
ler vogtere.." Livorno spillede en hovedrolle 
i slavehandelen i Middelhavet. Her købte 
bl.a. den franske flåde galejslaver til deres 
skibe.  Hvis der ikke var nok afrikanere at 
finde, kunne europæiske slaver bruges. I 
Livorno kunne handelen til løskøb af nor-
diske fanger formidles. 
 
”I Danmark fandt man det ligefrem 
nødvendigt at indføre en tvungen for-
sikringsordning for søfolkene - den 
såkaldte "slavekasse" 
 
Penge blev indsamlet i Norge og Danmark, 
bl.a. gennem kirkerne, til at købe slaver fri. 
På Island var en speciel skat startet til 
samme formål. I Danmark fandt man det 
ligefrem nødvendigt at indføre en tvungen 
forsikringsordning for søfolkene - den så-
kaldte "slavekasse", hvis midler skulle bru-
ges til at frikøbe dem, der blev taget som 
slaver af nordafrikanske "korsarer".  
 
Olafur så sig lidt omkring og fandt til sidst 
et skib, som sejlede gennem Gibraltar-
strædet og op til Holland. Der tog han med 
et andet skib til København i marts 1628. 
Han blev inviteret til middag, fik nyt tøj og 
penge. Men det var ikke let at finde løse-
penge i København på det tidspunkt. Lan-
dets økonomi var i bund pga. krigen. Jylland 
var blevet invaderet af tyske lejetropper og 
blev først befriet i 1629.  
 
Et par måneder senere lykkedes det Olafur 
at komme tilbage til Island. Tre gange blev 
penge sendt for at løskøbe de islandske 
fanger. De første to gange - i 1631 og i 
1633 - forsvandt pengene på vej derned. 
Men i 1635 lykkes det at frikøbe 34 islæn-
dinge sammen med andre skandinaver. 
Asta var mellem disse 34. Hun tilbragte en 
tid i København, inden hun sejlede tilbage 
til Island. Hun blev forenet med Olafur i 
1637. Hun havde da været væk i 10 år. Vi 
har ingen beretning fra Asta om, hvad hun 
oplevede og var udsat for i de 10 år. Hun 

kom tilbage til et forandret land, uden sine 
børn, og med hvilke minder fra sin tid som 
slave véd vi ikke. Man må formode, at hun 
havde født børn i Nordafrika. I islam tilhører 
børn altid fædrene, så Asta ville ikke have 
fået tilladelse til at tage dem med til Is-
land. 
 
Et skøn over, hvordan det gik de tilfange-
tagne islændinge: 
     380   blev taget til fange 
        35    døde af sygdomme og strabadser 
        20   frikøbte sig selv 
        34   blev frikøbt i 1635 
          9    blev frikøbt i 1644 
      282   kom ikke tilbage 
 
Olafur begyndte ikke at skrive sin beretning 
umiddelbart efter sin hjemkomst. Men se-
nere cirkulerede håndskrevne kopier på 
Island. Olafur blev præst igen og døde i 
1639, blot to år efter sin kones hjemkomst. 
Asta levede med Olafurs datter Helga fra 
første ægteskab, som havde formået at 
flygte fra sørøverne. Asta levede 32 år, efter 
at hun kom tilbage til Island og døde i 
1689. Det ville være interessant at vide, 
hvad hendes slægtninge på Island har at 
fortælle om hende, - og om hun formåede 
at tale med nogen dér om sine oplevelser. 
 
Siden piraterne også angreb amerikanske 
skibe i Middelhavet, sendte USA i 1801 
krigsskibe med Marines ombord til Nord-
afrika. (Derfor hører man "to the shores of 
Tripoli" i Marine-hymnen.) Sverige deltog 
også i dette angreb. Den danske konsul i 
Marokko udtalte i 1805, at han følte, at han 
dér var blevet transporteret tilbage til det 
Gamle Testamente. USA sendte igen krigs-
skibe til Nordafrika i 1815. Da krigene imod 
Napoleon endte, blev der gjort en europæisk 
indsats for at stoppe piraterne i Middelhavet. 
I 1816 angreb engelske og hollandske skibe 
Algeriet. I 1830 besatte Frankrig Algeriet. 
Marokko fortsatte med pirateri og løsepen-
geafpresningen indtil 1845. Uden slave-
handelen blev hele området forarmet.  
 
Længe efter det frygtelige angreb på Vest-
mannaøerne, er "Tyrkjarranid" (som an-
grebet hedder på islandsk) ikke kun "et hi-
storisk begreb, der afspejles i stednavne, 
men en levende del af den kollektive erin-
dring, som fortsat kommer til udtryk i et 
mangefold af romaner, teater og film. Selv 
i Danmark siger et mundheld, at Holger 
Danske vågner op, "når tyrkerne vander 
deres heste i Viborg Sø". Man kan nu sige 
"når tyrkerne bygger en moske ved siden 
af Roskilde Domkirke". 
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I forrige nummer af Indsigt Udsyn bragte 
vi et interview med bloggeren Steen Raa-
schou, som blev banket op en tidlig mor-
gen af 5 politibetjente, lagt i håndjern og 
ført til afhøring. Han havde på sin blog 
bragt et link, som henviste til en video 
med voldtægten og halshugningen af en 
danske og en norsk kvinde, som mus-
limske mordere havde lagt på nettet. 
Hans sag kommer for retten i begyndelsen 
af 2021. 
 
Tilbage i marts rejste politiet sigtelser mod 
14 personer for deling af videoen. De sig-
tede var på det tidspunkt i alderen 13-69 
år. Den ældste er altså siden fyldt 71. Flere 
er blevet dømt. Blandt dem to drenge på 16 
og 17 år samt en 18-årig kvinde. Deres 
straffe lød alle på tre måneders betinget 

fængsel, som altså ikke skal afsones, hvis 
de dømte lever op til forskellige krav. Der-
udover er en kvinde ved Retten i Næstved 
også idømt tre måneders betinget fæng-
sel. 
 
Den 5. november blev den 71-årige kvinde 
ført for Retten i Glostrup, som idømte hende 
en betinget dom på 6 måneders fængsel 
for at have formidlet den omtalte video på 
en Facebookside. Den dømte skrev efter-
følgende på Facebook: Jeg var i Glostrup 
Ret i går sigtet for deling af Marokko videoen... 
Dér er indtil videre dømt omkring 10 personer 
for samme forseelse, de blev dømt 3 mdr. be-
tinget fængsel og 80 timers samfundstjene-
ste… Men jeg skulle lige have lidt ekstra og 
har fået den hårdeste straf...6 mdr. betinget 
fængsel og 120 timers samfundstjeneste.’ 

Jagten på dem, der formidler sandheden
Endnu en person, som har formidlet sandheden  
om islams brutalitet, har været for retten.

”Ethvert land har ret til at beskytte sin be-
folkning og egne interesser og skal generelt 
respektere menneskerettighederne inden 
for rammerne af at beskytte egne nationale 
interesser. 
 
I stedet for at spørge mig om, hvorfor de 
vestlige lande lukker deres døre for os, 
burde vi i stedet spørge os selv, hvorfor be-
folkningen i Afghanistan ikke tager bedre 
vare på deres eget land. Hvorfor har de 
myrdet løs på hinanden i mere end 40 år? 
Det sker også i andre lande - eksempelvis 
Pakistan, Egypten, Syrien, Libyen, Irak, 
Yemen og Somalia. 
 
Vi kæmper imod os selv i vores egne lande, 
og så forventer vi, at lande, der arbejder 
hver dag på at skabe fremgang og succes 
og beskytte deres befolkning ved at opret-
holde en god levestandard for dem, at de 
skal lukke os ind for at dele disse goder 
med os, efter at vi har bekriget os selv i 
vores egne lande. 
 
Er du oprørt over at lederne i Tyskland, 
England, Italien og andre europæiske lande 

lukker deres grænser for os for at bevare 
det, de har opnået og skabt igennem mange 
år? Forventer du, at de skal åbne deres 
grænser for os, så vi kan tage til deres 
lande og forlange, at vi vil bevare vores 
egen kultur, som er meget forskellig fra 
den arbejdende etniske befolknings i disse 
lande? 
 
Du forlanger at komme til deres land med 
din egen kultur og anser det for at være in-
diskutabelt, at det skal være sådan. Du 
siger: ”Det er sådan, vi er, og det skal du 
respektere på grund af menneskerettighe-
derne.” 

NEJ, sådan er det ikke, når du kommer til 
et andet land som gæst. Så skal du fuldt 
ud acceptere og respektere landets love, 
normer, værdier, traditioner og kultur. 
 
Du skal efterleve dem fuldstændigt, og 
hvis du ikke er villig til at gøre det, så skal 
du holde dig væk. Forvent ikke af dem, at 
de skal åbne deres døre for dig, så du kan 
komme til deres land og skabe problemer. 
NEJ.” 

Kilde: Memri TV, 4/11 2018 

Egyptens præsident enig  
med Den Danske Forening 

Jo, jo anklageren fik det han krævede, og 
dommeren var ret gavmild med straffen.  
 
 
 
Der var afsat 2 timer til sagen, men der gik 
3½ time før retssagen var overstået. Det var 
jo åbenbart en MEGET alvorlig forbrydelse. 
Jeg kan nævne, at jeg har afgivet dna, fin-
geraftryk og billede til forbryderalbummet, 
da jeg i sin tid blev anholdt en tidlig morgen... 
De næste 2 år skal jeg ikke rode mig ud i fle-
re alvorlige forbrydelser, for så ryger jeg 6 
mdr. bag tremmer, fortalte dommeren mig.... 
 
I dagens Danmark skal man omgås sand-
heden med forsigtighed. 

Udtalelse af præsident  
Abdel Fatah al-Sisi             
bragt på Memri TV.

Præsident Abdel Fatah al-Sis.
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Interviewet varede næsten en time og fylder 
meget som tekst. Vi bringer det derfor i to 
dele - første del nedenfor, anden del i næste 
nummer. 
 
Karsten Lund: Den 23. september udtalte 
indenrigsminister Birte Weiss i morgen-
avisen Jyllands-Posten: ”Det har været af-
stumpende for debatten, at man tidligere 
ikke kunne diskutere flygtningepolitikken.” 
Og for en gangs skyld må jeg erklære mig 
enig med en socialist. 
 
Du lytter til radioprogrammet Saksen, som 
i denne uge vil prøve at finde ud af, hvorfor 
du som borger i dette land skal tage afstand 
fra Den Danske Forening, og hvorfor Den 
Danske Forening har været udsat for løgn, 
fortielse og racisme- og nazismebeskyld-
ninger. Jeg byder velkommen til denne 
uges gæst, som er Den Danske Forenings 
formand, Ole Hasselbalch. Mit navn er 
Karsten Lund. 
 
Lørdag den 2. december 1995 bringer mor-
genavisen Jyllands-Posten følgende citat: 
”En undersøgelse fra Københavns Univer-
sitet viser, at det danske samfund er af-
hængigt af indvandring, hvis befolkningen 
skal bevares i den nuværende størrelse på 
godt 5 mio. mennesker. Stopper indvan-
dringen, vil befolkningstallet inden for de 
næste 50 år falde til 3,2 mio. indbyggere.” 

Ole Hasselbalch, under henvisning til den 
nuværende arbejdsløshed og de lange ven-
telister til hospitalerne. Hvad mener Den 
Danske Forening så om et Danmark med 
3,2 mio. mennesker? 
 
OH: Jeg tror ikke, at man skal vente, at det   
i sig selv vil påvirke arbejdsløsheden, men 
jeg kan ikke se det store problem i et Danmark 
med 3,2 mio. indbyggere. Det har vi haft før 
i historien, og vi har klaret os endda. Men 
forholdet er det, at nu er der begyndt at kom-
me nogle tal frem, som viser, at der vil være 
et helt andet forhold mellem antallet af dan-
skere og udlændinge her i landet i det lange 
løb, som man ikke kan afvise, og så må man 
finde ud af, hvorfor vi har brug for nogle ud-
lændinge. Det er det, det hele kører på. 
 
KL: I Weekendavisen fra den 24. marts 
1995 lufter den socialistiske demokrat Mo-
gens Lykketoft ideen om at fordoble antallet 
af udlændinge i Danmark som rednings-
planke for den såkaldte velfærdsstat. Er 
Den Danske Forening enig i Mogens Lyk-
ketofts betragtninger? 
 
OH: Nej, jeg har set den og véd ikke, hvor 
meget man skal lægge i den. Man kan vel 
sige, at den generation, som Mogens Lykketoft 
repræsenterer, jo har det problem, at de ikke 
har fået børn nok til at dække deres egne 
pensioner ind. I det øjeblik også min genera-
tion går på pension, så vil der være en for-
færdelig masse ældre, som skal have en 
pension, og den pension skal have en værdi, 
og det får den kun, hvis der er nogle unge til 

at lave arbejdet. Og denne generation er 
bange for, at der ikke vil være tilstrækkeligt 
mange unge, og så er man kommet ind på 
den tanke, at så kan man foranstalte en ind-
vandring i stedet for. Der er nogen, der ser 
det som en stor plan. Jeg mener, det var Be-
ring, der skrev en lang artikel herom i Dan-
skeren sidste gang. Jeg ved ikke, hvordan 
man skal anskue det.  
 
KL: Er der noget, der tyder på, at denne 
indvandring – fremmedgørelse af Danmark 
– er planlagt? 
 
OH: Det tør jeg ikke sige noget om. Nogen 
mener, den er planlagt, og dette er nogle af 
de betragtninger, som er blevet brugt som et 
argument for at antage, at den er planlagt. 
 
KL: For nylig kom den såkaldt endelige 
rapport fra den Rådgivende Kommission 
for bekæmpelse af Racisme og Fremmed-
had. Denne kommission er nedsat af Eu-
ropaunionen. Ole Hasselbalch – i korte 
træk, hvad går denne plan ud på? 
 
OH: Man forsøger på baggrund af de begi-
venheder, som har fundet sted i bl.a. Tyskland, 
hvor man har haft en dramatisk udvikling i 
kraft af nogle ekstreme højrebevægelsers 
vækst; der opstiller man sådan et apparat, 
som skal forhindre sådanne bevægelser i at 
vokse. Det kan man så være enig eller uenig 
i, men forholdet er det, at et af midlerne er, at 
man definerer racisme som en slags forbry-
delse, som kan give anledning til indgreb 
over for de påståede racister. Vanskeligheden 

Karsten Lund

For 25 år siden, den 18. december 1995, medvirkede den daværende 
formand for Den Danske Forening - Ole Hasselbalch - i en direkte  
radioudsendelse fra Det åbne Båndværksted i Århus. 
Formålet med udsendelsen var at finde ud af, hvorfor så mange  
som muligt skulle tage afstand fra Den Danske Forening via løgn,  
fortielser og manipulation. 
Interviewet giver et godt billede af, hvad man talte om for 25 år siden. 

Ole Hasselbalch-interview 
første del

Karsten Lunds ”Podcast”. 
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består så i, at hvem bestemmer så, hvem der 
er racister og hvem der skal sættes i fængsel, 
og hvem der skal overvåges i henhold til de 
anbefalinger, den rapport kommer med. Det 
er jo metoder af samme art, som man har 
brugt før, bl.a. i Nazityskland og i Sovjet-
unionen. Man finder et onde, som man defi-
nerer som bekæmpelsesværdigt, så opstiller 
man et stort undertrykkelsesapparat, og 
gradvist ændrer man definitionen, så man 
kan sætte personer, som siger noget, der er 
ubehageligt for magthaverne, i brummen. 
Det er højst betænkeligt, det der foregår.  
 
KL: Et af midlerne, som skal sikre, at den-
ne rapport efterleves, er overvågning. 
 
”Man kan fængsle dem, man definerer 
som racister. Men problemet er: Hvem 
skal bestemme, hvem det er?” 
 
OH: Ikke bare overvågning. Man kan fængsle 
dem, man definerer som racister. Men pro-
blemet er: Hvem skal bestemme, hvem det 
er? Det er deri, det farlige ligger. 
 
KL: Et sidespørgsmål:  
Er der racisme i Europa? 
 
OH: Det har jeg ikke set i Danmark. Der er 
nogen, der postulerer racisme, men det er, 
fordi de giver racisme et andet indhold, end 
den egentlig har. Racisme er opfattelsen af, 
at der skal gøres forskel på folk efter deres 
biologiske oprindelse. Dét er racisme. Det er 
ikke racisme at mene, at Danmark ikke skal 
være indvandringsland, blot fordi der er en 

generation, der har fået for få børn og derfor 
vil have en værdi ud af deres pensioner. Det 
har ikke noget som helst med racisme at 
gøre. 
 
KL: I sensommeren 1995 blev vi danskere 
så vidner til en kampagne, der bærer navnet 
Global Generation. Hvem henvender kam-
pagnen sig til, og hvad er formålet med 
samme? 
 
OH: Sådan som jeg forstår det, er det en 
kampagne, som er lavet for offentlige midler 
med henblik på at opdrage skoleungdommen 
til at vende sig mod det, man kalder racisme 
og fremmedhad. Altså det, der ikke er ret 
meget af i dette land. Meningen er så i virke-
ligheden, at ungdommen skal opdrages til 
at acceptere den udvikling, der er i gang, og 
som indebærer, at meget betydelige frem-
medgrupper slår sig ned her i landet. Det er 
det, der er sigtet med denne kampagne.  
 
KL: Forfatterne angiver, at de har ladet sig 
inspirere af nationalsocialisten Joseph Go-
ebbels. Forfatterne omtaler Goebbels som 
en genial reklamemand. Mener Den Danske 
Forening på den baggrund, at Global Ge-
neration er at sammenligne med nazi-pro-
paganda, blot med omvendt fortegn? 
 
OH: Forholdet er det, at de selv i deres ma-
teriale har sagt, at det er nazi-propaganda-
metoder, de bruger, men i modsat retning. 
Og da må jeg sige, at i et frit og anstændigt 
samfund, som det danske gerne skulle være, 
er det uhørt, at man overhovedet bruger så-

danne metoder. Goebbels’ metoder var jo il-
loyale. Det var løgn, han brugte; det var ma-
nipulation, fortielser osv.  Farvelægning, ap-
pel til folks følelser frem for til deres eftertanke. 
Og det er en skandale, at man investerer of-
fentlige midler i en kampagne, som bygger 
på anvendelse af sådanne metoder. Det kan 
overhovedet kun foregå, fordi folk i alminde-
lighed ikke véd, hvad der foregår. 
 
KL: Har du tal på, hvad sådan en kampagne 
koster? 
 
OH: Jeg har hørt tal på 12 mio. Men jeg skal 
ikke kunne sige, om det er dette eller et andet 
tal, men det er i hvert fald meget betydelige 
beløb. De reklamefolk, som står bag, har la-
vet et kæmpestort arbejde, og reklamefolk er 
dyre at holde i gang, hvortil kommer alt det, 
der sættes i gang ude i landet med henblik 
på at skrue skolebørnenes forstand ind i den 
skabelon, man gerne vil have den til at sid-
de i.  
 
KL: Véd du, hvem der har bevilget penge 
til den kampagne? 
 
OH: Det har Folketinget. 
 
KL: Og véd du, hvem der betaler for den? 
 
OH: Ja, det gør du og jeg, vi allesammen. 
Men jeg tror ikke, børnenes forældre er klare 
over, hvad der foregår, hvor groft det egentlig 
er. Så ville der være opstået et ramaskrig. 
 
 

Ole Hasselbalch  1997. Propaganda fra Global Generation.
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OH: Det kan vi ikke vide noget om, men det 
sandsynlige er, at man ikke har sat sig ind i 
noget som helst, hvad den person angår. 
Altså, det almindelige billede er i dag, at 
hvis en person præsenterer sig som anti-na-
zistisk, anti-racistisk eller anti-fremmedhadsk, 
så tager man det uden videre for gode varer, 
og så kan den pågældende komme ind i var-
men og opnå næsten hvad som helst. Peter 
Seeberg har jo et navn som forfatter, og man 
er jo glad for at få sådan en mand ind i fol-
den, og derfor har man antagelig ikke overvejet 
det nærmere. Jeg vil tro, at Politiets Efterret-
ningstjeneste kender Peter Seebergs fortid, 
men jeg tror ikke, det har været muligt at gø-
re noget gældende i forhold til statsministeren 
i en sådan sammenhæng. Jeg tror, man bare 
tager de folk, der melder sig, bare de siger de 
rigtige ting. 
 
KL: Her kan jeg så komme med en af de 
berømte lytteroplysninger. Det er således, 
at den 29. juli 1994 blev formændene for 
Dansk Folkeoplysnings Samråd, Kommu-
nernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, 
LO og Dansk Arbejdsgiverforening orien-
teret med hensyn til Peter Seebergs fortid 
tilbage i 1944. 
 
OH: Flere af dem, forstår jeg på Lundholt, 
har slet ikke svaret ham, men LO skyndte 
sig at skrive til Lundholt, at Seeberg var per-
sonligt udpeget af ministeren. LO ville altså 
ikke vikles ind i den affære. 
 
KL: Det forstår man godt. Bag Kulturhi-
storisk Fondsarkiv gemmer personen Frede 
Farmand Rasmussen fra Aarhus sig. Far-
mand påstår jo, at han er nazi-jæger. Véd 
du, om han har en baggrund, der berettiger 
ham til en sådan profession? 
 
OH: Han har jo den baggrund, at han var i 
20 år hos nynazisterne. Han har lavet væ-
sentlige ting for dem, tilsyneladende, og så 
har han nu bagefter hævdet, at han kun var 
der som en slags muldvarp. Det kan man så 
tro på eller lade være. 
 
KL: Lige i forlængelse heraf: Det er sådan 
at Frede Farmand og Peter Seeberg ingen-
lunde er de første med en nazi-fortid, muld-
varp eller ej. I 1977 kunne journalist ved 
Ekstra Bladet, Erik Haaest, berette, at den 
daværende leder af Socialistisk Folkeparti 
og nuværende medlem af samme, Gert Pe-
tersen, i sine yngre dage var medlem af 
Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom. 
 
OH: Det er igen et karakteristisk eksempel 
på det, at hvis man springer ud og nu siger 
det, som medierne gerne vil have, så bliver 
man præsenteret som det, man gerne vil, og 
kritiske røster bliver bragt til tavshed på for-
skellig måde. Sådan er det. 
 

KL: Det med at kritiske røster forsøges 
bragt til tavshed, har du noget bud på, 
hvorfor det forholder sig sådan? 
 
OH: I relation til Frede Farmand véd både 
du og jeg, at også sådan en som Jacques 
Blum er blevet bragt til tavshed; han kom 
meget tæt på Frede Farmand og beskyldte 
ham for at bedrage ham. Og så fik Jacques 
Blum en injuriesag på halsen, som var så 
omfattende, at i hvert fald Jacques Blum er 
bragt til tavshed og har nok at gøre med at 
tage sig af sin injuriesag. Hvor en person 
som Frede Farmand, der annoncerer i pressen 
med, at han ingen penge har, kan få penge 
til en sådan sag, kan man undre sig over. 
 
KL: Og mens vi er ved unge håbefulde so-
cialister, kan jeg fortælle, at i begyndelsen 
af september 1994 kørte Socialdemokratisk 
Ungdom på Fyn en kampagne mod nazis-
me, fremmedhad og racisme og havde som 
led heri fremstillet nogle chikane-postkort, 
i hvilke du, Ole Hasselbalch, karakteriseres 
som fremmedhader. Hvordan gik det med 
den kampagne? 
 
OH: Ja, den måtte de trække i sig igen. Men 
jeg vil lige sige om de såkaldte Socialdemo-
kratiske Ungdom på Fyn, at jeg er ikke sikker 
på, at de falder ind i det almindelige billede 
af en DSUer. Jeg har været ude til adskillige 
diskussionsaftener med DSU på store offent-
lige møder, hvor de, jeg har mødt, har optrådt 
hæderligt og ordentligt. Men jeg har fået at 
vide, at de har haft store problemer; de har 
endog oplevet, at en af deres lokalafdelinger 
er blevet overtaget af det, de kalder syndika-
lister, altså det ekstreme venstre, som ud-
nyttede den position, de herved havde skabt. 
Det, der foregik på Fyn, falder overhovedet 
ikke ind i billedet af det øvrige DSU, som re-
spekterer systemets spilleregler. I øvrigt meget 
bedre, end deres forældres generation gør. 
Men det endte altså med, at de måtte trække 
alle disse beskyldninger og postkort tilbage 
igen, og de græd, så tårerne strømmede, for 
det var jo ikke så godt, og det kostede en for-
færdelig masse penge. De måtte vist også 
have støtte fra deres moderorganisation i 
København for overhovedet at komme godt 
ud af det her. 
 
KL: Men lad os springe fra DSU til moder-
partiet, der som bekendt hedder Social- 
demokratiet. Har du erfaring med, hvad 
dets rolle var lige før og under 2. Verdenskrig 
i forhold til nationalsocialisterne fra Tysk-
land. Jeg tænker her på den daværende 
socialdemokratiske avis, der hed Social-
demokraten. Kan man lære noget af deres 
ledere? 
 
OH: Ja, nu har jeg lige holdt et foredrag om 
det og udgivet en lille bog om disse ting, 
fordi jeg har brugt en del af min tilværelse 

KL: Har pressen behandlet Global Gene-
ration i alsidighedens navn? 
 
OH: Jeg synes ikke, pressen har haft fat i 
uhæderligheden i de metoder, som bruges. 
Det er da opsigtsvækkende, at man nu kan 
gå offentligt ud og bekende sig til anvendelse 
af nazi-metoder, selvom det er med modsat 
fortegn. Dette med, at målet helliger midlet, 
er traditionelt ikke en acceptabel tankegang, 
men den er så pludselig blevet acceptabel 
her. Målet helliger brug af nazi-metoder. Det 
er mildest talt opsigtsvækkende. 
 
KL: I januar 1994 udpegede statsminister 
Nyrup Rasmussen Peter Seeberg til formand 
for Nævnet for Etnisk Ligestilling. Nyrup 
Rasmussen sagde: ”Peter Seeberg står for 
en humanisme, et livssyn, en menneske-
lighed og en forståelse for forskellige etniske 
gruppers vilkår, kultur og udgangspunkter, 
som gør, at vi glæder os over hans ja til til-
buddet.” 
 
I Den Danske Forenings medlemsblad, 
som hedder Danskeren, nr. 4 fra 1994, dér 
sætter Den Danske Forening spørgsmåls-
tegn ved Peter Seebergs humanisme, hans 
livssyn og hans menneskelighed. Hvorfor 
gør Den Danske Forening det? 
 
OH: Lad mig sige, at det var ikke Den Dan-
ske Forening som sådan, der gjorde det, det 
var en tidligere modstandsmand, Niels Ebbe 
Lundholt, som skrev bl.a. til ministeren og 
gjorde opmærksom på, at Seeberg har en 
fortid som nazi-kollaboratør. Han arbejdede 
efter folkestrejken i 1943 som frivillig medar-
bejder i Tyskland i Goebbels’ propaganda-
foretagende i Berlin, hvor han medvirkede til 
at fremstille nazi-propagandafilm. Det faldt 
vores gamle folk for brystet. Man skal selv-
følgelig tilgive, men ligefrem at sætte en så-
dan person med en sådan baggrund og en 
sådan forståelse for, hvad der foregår i verden, 
ind på en sådan position nu, dét fandt man 
var meget lidet passende. 
 
KL: Og udover at have fremstillet nazi-
propagandafilm har humanisten Peter See-
berg også udtalt sin uforbeholdne sympati 
for den ekstreme venstreorienterede ter-
rorgruppe, der hedder Baader-Meinhof. Det 
gjorde Peter Seeberg i BT den 19. maj 
1975. Men har Den Danske Forening nogen 
erfaring med, om Nyrup Rasmussen var 
klar over hele omfanget af Peter Seebergs 
humanisme og livssyn, da udnævnelsen 
fandt sted? 
 
”hvis en person præsenterer sig som 
anti-nazistisk, anti-racistisk eller anti-
fremmedhadsk, så tager man det uden 
videre for gode varer” 
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på at grave i historien, og forholdet var nok 
det, at efter nazisternes sejr i 1940 lå det for 
de danske socialdemokrater helt fast, at 
fremtiden tilhørte Tyskland og nazismen. Og 
man befordrede Danmark ind i en meget ak-
tiv samarbejdslinje i forhold til Nazityskland, 
meget mere aktiv og meget mere positiv, end 
der var nødvendighed for. På forunderlig vis 
fastholdt man det samarbejde meget længe 
efter, at det var kæntret ude på fronterne. Og 
også lang tid efter, at den jævne mand havde 
sat sig til modværge i en sådan grad, at po-
litikerne måtte holde op med at regere. Jeg 
tænker på folkestrejkerne i 1943. Så Social-
demokratiet har, hvad det angår, en meget 
sort fortid. 
 
Men jeg havde problemer med det arbejde. 
Bl.a. er det sådan, at de, der kan fortælle 
mest om det, tilsyneladende ikke havde ef-
terladt så mange papirer, som man kunne 
fæste lid til. Tilsyneladende er de blevet 
dræbt, de der vidste noget; eller også er de 
blevet utroværdiggjort på en sådan måde, 
at man fra Socialdemokratiets side kunne 
klare sig uden om det retsopgør, som vel 
egentlig burde have ramt de ledende folk i 
partiet, som gik så vidt, at de opfordrede til 
stikkeri over for frihedskæmperne. Det tør jo 
siges at være ret groft. 
 
KL:  Berlingske Tidende udkom naturligvis 
også den 9. april 1940. Du har noget at 
sige om dens leder. 
 

OH:  Det var nu Politikens leder, jeg tænkte 
på. Den var opsigtsvækkende. Både den og 
Socialdemokratens leder er opsigtsvækkende. 
Forholdet var det, at man var fuldstændig 
uden jordforbindelse. Man gjorde meget vrøvl 
over, at englænderne havde lagt miner ud i 
norske farvande og havde sænket et tysk 
troppetransportskib i norsk farvand. Men le-
derne er jo skrevet aftenen før besættelsen 
den 9. april, og da kunne man ikke vide, at 
tyske flyvemaskiner ville hænge over Kø-
benhavn dagen efter. Sådan var forståelsen, 
selv efter koncentrationslejrene var begyndt 
at virke, selv efter krystalnatten. 
 
KL:  Du har lige udgivet en bog, Opinions-
kampen 1933-1945. Ole Hasselbalch, hvad 
får dig til at udgive sådan en bog? 
 
OH: Det blev jeg bedt om. Jeg arbejdede i 
1970’erne med en bog om sovjetiske påvirk-
ningsoperationer i Danmark, og i kraft af at 
Muren faldt, blev dele af den bog uaktuel. 
Men der lå et stort materiale om, hvordan 
man tidligere havde forsøgt at forvride den 
danske opinion. Det var der andre, der selv 
havde oplevet den tid, som blev bekendt 
med, og de syntes, det burde udgives. Den 
Danske Forening har så udgivet det som så 
meget andet. Men det er ikke noget, man 
skal regne med at kunne købe i boghandelen 
eller låne på biblioteket. For det er karakteri-
stisk for meget af det, vi har udgivet, at det 
er ubekvemt for mange, så man forsøger at 

undgå, at offentligheden kan få fat i dem. 
Hvis man vil have den, må man skrive til 
Dan Danske Forening, sende 25 kr. og gøre 
opmærksom på, at det er den, man vil have 
fat i. 
 
KL:  Hvad kan du fortælle om bogen? 
 
OH: Jeg kan ikke fortælle andet, end at den 
er en konsekvens af det arbejde, jeg lavede i 
80’erne. I 80’erne begyndte Østlandene at få 
magt over det, der foregik i Folketinget. Og 
jeg følte det som en pligt som jurist at stille 
op, hvad retsreglerne var om, hvad man 
kunne tillade sig fra pressens og opinions-
danneres side i en fremmed magts interesse. 
Og som konsekvens af det var jeg også inde 
på fortilfælde, hvad der skete under 2. Ver-
denskrig, og det er dér, det materiale stammer 
fra. Jeg var bl.a. på Statsbiblioteket i Aarhus 
og få fat i gamle avisklip. Det er ikke noget, 
man praler af herhjemme, men politikerne 
gled ind i en meget aktiv samarbejdspolitik i 
forhold til tyskerne. De var en del af den ty-
ske krigsmaskine. 
 
Her slutter første del af interviewet med 
Ole Hasselbalch. Sidste del bringer vi i 
næste nummer.

Snak, snak, snak… 
 
 

Statsminister Poul Nyrup Rasmussens  
nytårstale 1/1 1997: 
 
“Flere og flere er bange for at gå ud om aftenen. Ældre mennesker tør ikke tage tog eller bus, 
fordi de frygter vold og tyveri. Vi bliver rystede, når sagesløse udsættes for vold på gaden. 
Jeg forstår godt frygten og tænker ofte på ofrene og de efterladte. Lad mig sige det, så det 
ikke kan misforstås: Vi vil ikke finde os i det. Vi vil den vold til livs. Folk skulle kunne gå 
på gaden, uden at skulle se sig over skulderen. Unge skal kunne gå ud og more sig, uden at 
være bange for at komme til skade. … Derfor vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at 
stoppe gadevold blandt unge mennesker, uanset hvor de kommer fra. Vi vil samtidig sætte 
alt ind på at ændre holdningerne hos de unge – både hos de unge indvandrerbørn og hos 
alle andre danske unge. … vi har meget at gøre i 1997.”  
(Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, 1. januar 1997) 
 
 

Statsminister Mette Frederiksens  
på pressemøde 19/8 2020: 
 
“Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke 
være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan 
finde ud af at opføre sig ordentligt. Man skal ikke være bange for at gå ned i sin egen vaske-
kælder, og man skal ikke gå uden om indkøbscentrene på den københavnske vestegn.” 
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Indlæg af Nicolai Sennels, psykolog, for-
fatter, grundlægger af Interesseorgani-
sationen Ret Til Forsvar og medlem af 
Dansk Folkeparti. Link til dokumentation 
af data i artiklen findes på rettilforsvar.dk. 
Artiklen er en redigeret udgave af indlæg 
tidligere bragt på 180grader.dk 

 
Det er lige så svært at få en faktabaseret 
debat om retten til bevæbnet selvforsvar i 
Danmark, som det er at diskutere udlæn-
dingepolitik i Sverige. Følelser og myter 
får hurtigt lov at overskygge fakta og etik. 
 
Men vi skal tage debatten alligevel. 
 
I Interesseorganisationen Ret Til Forsvar 
mener vi, at danskere over 25 år (først da 
er mænds hjerne færdigudviklet), der kan 
vandelsgodkendes på niveau med politi-
betjente, og som selv betaler og består en 
skydeuddannelse og jævnlige skydeprøver 
på niveau med gadebetjente, bør have ret 
til at bære pistol til selvforsvar. 
 
Som med alle andre historiske katastrofer 
startede afvæbningen af danskerne med 
valget af en rød statsminister. 
 

 
Urolovene 
I 1933 blev Adolf Hitler valgt til kansler i 
Tyskland. Inden da havde han beskrevet, 
hvordan han ville underlægge Europa na-
zismen. 
 
Stik imod sund fornuft - ikke mindst truslen 
fra Nazityskland taget i betragtning - valgte 
statsminister Thorvald Stauning (S) og re-
geringspartneren Radikale Venstre året 
efter at vedtage urolovene. De gjorde det 
ulovligt for almindelige danskerne at be-
væbne sig med henblik på at forsvare sig 
selv og deres land. Havde det ikke været 
for urolovene, ville den danske modstands-
bevægelse bestemt have været mere effektiv, 
og tyskerne ville have været nødt til at om-
dirigere ressourcer, de havde hårdt brug 
for andetsteds, for at sikre deres tropper i 
Danmark. 
 

Danskerne skal have lov at 
bevæbne sig til selvforsvar 
Politiet kan ikke være alle steder - og hvem ønsker også det?  
spørger Nicolai Sennels. Han fremlægger forskning og etiske argumenter 
for, at danskerne igen skal have lov at bære våben til selvforsvar.

Nicolai Sennels
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Ingen fjende er sværere at nedkæmpe end 
bevæbnede lokale beboere, der kender hver 
en smutvej, hvert et gemmested. Se bare, 
hvordan det gik alle, som har forsøgt at 
nedkæmpe Taliban i Afghanistan, Al Qaeda 
i Mellemøsten - eller arabernes forsøg på 
at tilintetgøre jøderne efter oprettelsen af 
Israel i 1948. 
 
Forræderen Erik Scavenius (R) strammede 
urolovene yderligere under 2. Verdenskrig. 
Danskerne skulle jo nødigt kunne forsvare 
sig og dermed gøre fjenden sur. 
 
Prisgivet staten 
Siden indførelsen af urolovene i 1934 har 
skiftende socialistiske og borgerlige rege-
ringen strammet våbenloven så mange 
gange, at danskernes sikkerhed i dag er 
fuldstændigt prisgiven statens evne og 
vilje til at beskytte os. Og skulle staten en 
dag blive totalitær, vil vi borgere være 
chanceløse: Lenin, Hitler, Castro, Maduro, 
Mao, Gaddafi, Idi Amin, Pol Pot, det Otto-
manske Rige og Kim Jung-un kunne alle 
uhindret myrde løs på deres egen befolkning, 
fordi borgerne ikke måtte bevæbne sig. 
 
I det 20. århundrede blev over 200 millioner 
mennesker myrdet af deres egen regering, 
oftest efter at stramme våbenlove havde 
afvæbnet dem. 
 
 

”De eneste, forbuddet 
mod våben til selvfor-
svar afvæbner, er jo  
lovlydige borgere.” 
 

Et angreb på frihed og sikkerhed 
Jeg mener, at den nuværende danske vå-
benlov er et angreb på danskernes friheds-
rettigheder, menneskerettigheder og per-
sonlige sikkerhed. Samtidigt er afvæbningen 
af danskerne en kæmpe håndsrækning til 
kriminelle og terrorister. 
 
De eneste, forbuddet mod våben til selv-
forsvar afvæbner, er jo lovlydige borgere. 
Kriminelle er, i sagens natur, ligeglade med 
loven og vil altid kunne skaffe sig et våben 
- om ikke andet, så en kniv eller de bare 
næver. Den stramme våbenlov forskubber 
magtbalancen mellem de kriminelle og de 
lovlydige i samfundet i den forkerte ret-
ning. 
 
Vores alt for stramme våbenlov afskrækker 
i øvrigt ikke kriminelle fra at bære eller 
bruge våben. Antallet af skyderier og over-
trædelser af våbenloven er steget kraftigt i 
samme periode, som loven er blevet stram-
met gentagne gange. 
 

Underminerer menneskerettigheder 
Personlig sikkerhed er en menneskeret. 
Det fremgår af FN’s Menneskerettigheds-
konventions Artikel 3: "Alle har ret til liv, 
frihed og personlig sikkerhed." 
 
Politiet kan forebygge og efterforske krimi-
nalitet, men er kun meget sjældent til stede 
i selve det øjeblik, en forbrydelse sker. Bor-
gerne er med andre ord næsten altid selv 
ansvarlige for deres egen og deres næres 
sikkerhed her-og-nu. Om politiet bagefter 
opklarer forbrydelsen, og forbryderen bliver 
dømt i retten, fjerner jo ikke de fysiske og 
psykiske følger af vold, røveri, voldtægt el-
ler terror hos ofrene eller deres pårørende. 
 
Vores nuværende våbenlov rammer des-
værre danskernes frihedsrettigheder og 
menneskerettigheder dobbelt: Den giver 
nemlig magthaverne - politikerne, politiet 
og domstolene - en undskyldning for "i 
sikkerhedens navn" at masseovervåge os 
overalt, hele tiden. Det sker via vores mange 
opkoblinger på internettet, med hemmelige 
kameraer på gaden med ansigtsgenken-
delse, osv.  
 
Menneskerettighedserklæringens Artikel 
12 er ellers klar: "Ingen må være genstand 
for vilkårlig indblanding i private forhold, 
familie, hjem eller korrespondance...". 
 
Ved at give os ret til selv at kunne forsvare 
os selv og vores nære effektivt, kan staten 
nedtrappe sin invasion af vores hjem og 
vores privatliv "i sikkerhedens navn", og 
vi vil kunne genvinde ægte privatliv og 
alenetid. 
 
Løgnen om de "amerikanske  
tilstande" 
Når det gælder våbenloven, florerer der 
blandt hoplofobe (græsk for "angst for vå-
ben") en løgn om "amerikanske tilstande". 
Hvis man med dette mener, at kriminelle 
bevæbnet med ulovlige våben skyder hin-
anden i det offentlige rum, så skal jeg hilse 
og sige, at disse tilstande allerede er an-
kommet til Danmark. Dette vel at mærke 
på trods af, at vi har en af verdens stram-
meste våbenlove. 
 
Stik mod hvad mange tror, er der faktisk 
god grund til at misunde amerikanerne 
deres grundlovssikrede ret til at bevæbne 
sig til selvforsvar - så længe det er begrænset 
til vandelsgodkendte, våbenuddannede bor-
gere. Præsident Barack Obamas regering, 
der var kritisk over for retten til at bevæbne 
sig med henblik på selvforsvar, udgav i 
2013 rapporten Priorities for Research to 
Reduce the Threat of Firearm-Related Violence. 
Rapporten konkluderer (s. 15-16), formentlig 
til Obamas store ærgrelse, at "Pistoler bliver 

brugt mellem 500.000 og tre millioner gange 
årligt til selvforsvar, mens pistoler er involveret 
i kriminalitet 300.000 gange." Der bliver 
altså forhindret op mod ti gange så mange 
forbrydelser med skydevåben i USA, som 
der bliver begået med skydevåben. Oba-
ma-regeringens rapport konkluderer også, 
at pistol er det sikreste middel til selvforsvar, 
når det gælder risikoen for at gøre skade 
på sig selv. Pistoler er altså sikrere end pe-
berspray. 
 
Kunne ikke modbevise 
Trods forsøget på at diskreditere retten til 
skydevåben lykkedes det heller ikke Oba-
ma-regeringen at finde forskning, der viser, 
at retten til at bevæbne sig samlet set har 
større ulemper end fordele. Samme kon-
klusion nåede Berlingskes magasin TjekDet 
frem til, da deres journalister forsøgte at 
modbevise Dansk Folkepartis Kenneth Kri-
stensen Berths positive omtale af retten til 
at bære våben. Magasinet måtte efter gen-
nemgang af forskningen erkende, at kri-
minaliteten falder, når lovlydige får lettere 
adgang til at bevæbne sig med skydevåben 
til selvforsvar. 
 
TjekDet påpeger, at nogle forskere sår tvivl 
om, hvorvidt den faldende kriminalitet skyl-
des flere bevæbnede lovlydige borgere eller 
andre faktorer. Men det lykkedes ikke Tjek-
Det i deres søgen efter modsatrettet forsk-
ning at finde undersøgelser, som peger på, 
at flere lovlige våben resulterer i mere kri-
minalitet. 
 
Mindsker kriminalitet 
Fra 2007 til 2015 steg antallet af personer i 
USA med ret til skjult at bære skydevåben 
til selvforsvar med 190 procent. I samme 
tidsrum faldt antallet af mord med 16 pro-
cent og vold faldt med 18 procent. 
 
Forskeren John Lott har sammenlignet de 
forskellige våbenlove med antallet af for-
brydelser i samtlige af USAs godt tretusinde 
counties i perioden 1977-2005. I nogle 
counties er det let at få licens til at bære 
skydevåben, i andre er det sværere. Her vi-
ser det sig, at for hvert år det er let for bor-
gerne i et område få licens til at bære sky-
devåben, falder antallet af mord med 3 
procent, og voldtægter og røverier falder 
med 2 procent. John Lott forklarer det med, 
at kriminelle ligesom alle andre vurderer 
risikoen af deres handlinger: "Retten til 
skjult at bære pistol til selvforsvar mindsker 
kriminalitet på to måder: For det første redu-
cerer det antallet af forsøg på forbrydelser, 
fordi kriminelle bliver usikre på, hvilke po-
tentielle ofre der kan forsvare sig. For det 
andet har ofre bevæbnet med pistol langt 
bedre muligheder for at forsvare sig selv." 
 

INDSIGT
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Retten til at bære skydevåben mindsker 
altså både kriminalitet generelt - hvilket er 
godt for alle, også dem, der ikke selv er be-
væbnede - og styrker den enkeltes person-
lige sikkerhed. 
 
Våbenkriminalitet i USA fylder mere i Hol-
lywood-film end i virkeligheden. Langt 
størstedelen af skydevåbenrelaterede mord 
i USA er begrænset til ganske få kommuner, 
der alle har én ting tilfælles: Høj grad af 
multikultur. Ligesom i Danmark. 
 
I både USA og Europa er det noget andet 
end lovlydiges adgang til lovlige våben, 
der er på spil, når det gælder kriminelles 
skyderier. 
 
Usundt monopol 
Desværre gør dansk politi og ikke mindst 
deres fagforening, Politiforbundet, et stort 
stykke arbejde for at sprede angst, amme-
stuehistorier og udokumenterede påstande, 
der skal få danskerne til at tro, at hvis vi 
får lov til at bære så meget som en peberpray 
til selvforsvar, så bliver det værst for os 
selv. 
 
Dertil er der kun at svare, at de udtaler sig 
i strid med både forskningen og erfaringerne 
fra Israel og en række EU-lande. Vandels-
godkendte, våbenuddannede borgere i Est-
land, Letland, Litauen og Tjekkiet har alle-
rede lov at bevæbne sig offentligt til selv-
forsvar. I Italien må jægere og sportsskytter 
bruge deres våben til selvforsvar i hjemmet, 
hvis de føler sig truet af en indtrænger 
(Dansk Folkepartis Martin Henriksen ønsker 
i øvrigt, at Danmark kopierer den italienske 
model). 
 
I andre EU-lande må private vagter, taxa-
chauffører og fængselsbetjente bære sky-
devåben til selvforsvar. I Danmark findes 
der over en halv million lovlige skydevåben 
rundt om i danske hjem, men vores mange 
jægere og sportsskytter har aldrig været 
nogen trussel. 
 
I ingen af disse lande har den lette adgang 
til våben skabt problemer. Det skyldes, at 
lovlige våben i lovlydiges hænder ikke er 
noget problem. Lovlydiges ret til at bevæbne 
sig er kun et problem for én gruppe: Krimi-
nelle og terrorister. 
 
Når Politiforbundet, herunder formanden 
Claus Oxfeldt, udtaler sig om våbenloven, 
er det vigtigt at huske på, at deres opgave 
er at varetage deres medlemmers interesser, 
ikke befolkningens sikkerhed. Politiet har 
en økonomisk interesse i at beskytte deres 
forældede monopol på den gode sikkerhed, 
skydevåben giver. Uden konkurrence står 
de stærkere i forhandlingerne med deres 
arbejdsgiver, staten. Hvis vi gav f.eks. vag-

ter og specialuddannede brandfolk og am-
bulancereddere ret til at bære skydevåben 
(relevant ifm. terror og indsatser i visse 
boligområder), ville det underminere Poli-
tiforbundets bedste kort, når der skal for-
handles løn og arbejdssvilkår. 
 

”Hvor længe kan  
politiet og politikerne 
bilde os ind, at politiet 
passer på os, og at det er 
bedst for os lovlydige 
borgere, at vi ikke må 
forsvare os selv og vores 
nære effektivt?” 
 
Antallet af voldelige overfald og voldtægter 
er historisk højt, og terrortruslen vokser 
eksplosivt i disse år. Hvor længe kan politiet 
og politikerne bilde os ind, at politiet passer 
på os, og at det er bedst for os lovlydige 
borgere, at vi ikke må forsvare os selv og 
vores nære effektivt? 
 
Mere lovlydige 
Forskning fra USA viser, at borgere, som 
har opnået licens til skjult at bære et sky-
devåben til selvforsvar, er seks gange mere 
lovlydige end politibetjente. 
 
Der er intet som tyder på, at ansvarlige 
samfundsborgere pludselig bliver mindre 
ansvarlige af at påtage sig det ekstra ansvar 
det er at kunne forsvare sig selv og sine 
nære effektivt. 
Tværtimod. 
 
Øger ligestillingen markant 
Og så er der det med ligestillingen: Dan-
marks stramme våbenlov fastholder danske 
kvinder i en naturgiven, men meget ulige 
situation over for mænd, når det gælder 
fysisk magt. Det er ikke uden grund, at pi-
stoler i USA kaldes "den store ligestiller". 
 
Lovliggørelse af skydevåben til selvforsvar 
løser det ældgamle problem med, at mænd 
kan udnytte deres fysiske overlegenhed 
overfor for kvinder fysisk og psykologisk. 
 
Som den berømte våbensmed Samuel Colt 
sagde: "Gud skabte manden og kvinden. 
Løjtnant Colt gjorde dem lige." Og hvem er 
imod tiltag, der fremmer ligestilling? 
 
Styrker landets forsvar 
Da et dusin terrorister trængte ind i shop-
pingcentret Westgate i Nairobi, Kenya, i 
2013, nåede de at dræbe 61 børn og voksne, 
inden almindelige borgere - takket være 
landets fornuftige våbenlov - skød terrori-
sterne. Interpols daværende chef udtalte 
efterfølgende: "Vores lande er nødt til at 

tænke over, hvordan vi vil håndtere problemet 
med terror. Én måde er at gøre det lovligt for 
almindelige borgere at bevæbne sig – argu-
mentet for dette er selvindlysende. En anden 
måde er at lave omfattende sikkerhedskontrol 
alle steder, hvor der er mange mennesker." 
 
Den første måde er gratis og uden konse-
kvenser for vores frihed og privatliv. Den 
anden måde vil koste milliarder og ændre 
vores samfund til noget nær en politistat. 
 
Tænk, hvor mange liv der kunne være 
blevet reddet, hvis bare et par stykker på 
Bataclan, Utøya, Charlie Hebdo, i Orlando 
eller Mumbay havde været bevæbnede. 
 
Den ekstra sikkerhed og forsvarskapacitet, 
som bevæbnede, våbenuddannede borgere 
giver et samfund, er oven i købet helt gratis 
for staten. Prøv evt. at søge på videoer af 
bevæbnede civile i Israel, der stopper ter-
rorister. Eller at spørge de lande, der har 
forsøgt at invadere Afghanistan eller Viet-
nam, hvordan det er at angribe en nation 
med bevæbnet civilbefolkning. 
 
Kriminelle må ikke bestemme 
Det måske dårligste argument mod retten 
til at bevæbne sig til selvforsvar er påstanden 
om, at det vil gøre det lettere for kriminelle 
at få fat i våben. 
 
For det første kan kriminelle allerede nu 
meget let få fat i et våben, om ikke andet 
så en kniv. Med over 1 milliard pistoler og 
rifler globalt er der nok at tage af. 
 
Østjyllands politi fandt 24 våben, da de i 
løbet af en uge visiterede 120 personer. 
Som oberst Eigil Schønning siger om de 
kriminelles oprustning: "Det kan lyde hårdt, 
men vi må erkende, at vi er i et våbenkapløb." 
Med andre ord: De kriminelle er bevæbnede 
til tænderne. 
 
For det andet ville vi hurtigt ryge tilbage til 
stenalderen - før mennesket tæmmede ilden 
- hvis vi forbyder alt, der kan udnyttes af 
kriminelle eller terrorister. 
 
For det tredje, og vigtigst: Hverken på ga-
den eller i politik må det være de kriminelle, 
der sætter grænsen for lovlydige borgeres 
friheder, rettigheder og muligheder for per-
sonlig sikkerhed. 
 
De, der er imod, at lovlydige borgere skal 
kunne forsvare sig ordentligt, bør tale med 
nogle ofre for vold og voldtægt. Det er op-
levelser, der kan ødelægge mennesker i 
mange år, nogle gange for livet. Så vil man 
forstå, hvor umedfølende holdningen om, 
at "det er bedst, du ikke er i stand til at 
forsvare dig selv", er. 
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Kulturberigelse i efteråret 2020
Et udvalg af efterårets udefra kommende bidrag til danskernes hverdag.

11.20 Politiet offentliggør foto af mand 
med mellemøstligt udseende, som 8/10 
hoppede ind i en taxi i Ishøj og truede 
chaufføren med en kniv. Chaufføren flyg-
tede. (politi.dk 20/11) 
 
11.19  En 16-årig pige fra Vedbæk blev 
blufærdighedskrænket af en ældre mørklø-
det mand på Vedbæk Station. Han tog hen-
de på bagdelen og kommenterede hendes 
udseende. Pigen løb fra stedet og kontak-
tede herefter politiet. (24nyt 20/11) 
 
11.19  En 72-årig mand blev i sin bil tor-
pederet af to biler fra bandemiljøet i Es-
bjerg. Begge bandebiler blev senere fundet 
af politiet. Personerne i bilerne var flygtet. 
(24nyt 20/11) 
 
11.17 Tre mænd blev ramt af skud på 
Nørre Allé i Kalundborg. Det kostede to af 
dem livet, mens den tredjes tilstand er sta-
bil. (SN.dk 18/11) 
 
11.17 Tre unge ”af anden etnisk her-
komst” blev ved Københavns Byret dømt 
for 12 gaderøverier, vidnetrusler, besid-
delse af kniv samt ulovlig tvang. I forbin-
delse med vold og grove trusler affotogra-
ferede de dømte ofrenes sygesikringsbevi-
ser. (politi.dk 17/11) 
 
11.14 To mørklødede personer begik rø-
veri mod Cirkle K i Haderslev. (Sydjyllands 
Politi 15/11) 
  
11.13 En 24-årig tyrker dømmes for en 
lang række kriminelle forhold, bl.a. røveri 
mod et supermarked i Albertslund og vold 
mod en kæreste. (Den korte Avis 18/11)  
  
11.09 I Randers blev en 15-årig dreng ud-
sat for røveri, da en gerningsmand tog 
halsgreb på ham, hev ham ned på jorden, 
truede ham og tog hovedtelefoner og en 
oplader fra ham. Gerningsmanden beskri-
ves som en ca. 20-årig med somalisk ud-
seende. (Randers Amtsavis 10/11) 
  
11.09 Ved Nørreport Station i København 
blev 7 unge med mellemøstlige udseende 
anholdt som følge af et røveri mod et ægte-
par. (presse-fotos.dk 10/11) 
 
11.07 I Aarhus truede to tyrkiske mænd 
en kvinde til at udlevere sin taske. (Den 
korte Avis 9/11) 

11.03 14 mænd blev tirsdag idømt fæng-
selsstraffe for i januar i Aarhus at have 
overfaldet tre mænd og tvunget dem ind i 
tre forskellige biler. Ni af de dømte blev 
dømt efter bandeparagraffen og må op-
holde sig i Aarhus Kommune de kom-
mende tre år. Èn blev udvist. (stiften.dk 
3/11) 
 
10.30 I Helsingør blev en 16-årig dreng 
overfaldet med slag i ansigtet og der blev 
også brugt spray - formentlig peberspray. 
Det voldelige overfald fandt sted i Multipar-
ken og blev begået af to andre unge. (Hel-
singør Dagblad 31/10) * 
 
10.30 Muslimer demonstrerer mod yt-
ringsfrihed foran Frankrigs ambassade i 
København. (Snaphanen 30/10) 
 
10.30 Fire medlemmer af Levakovic-kla-
nen, som i årevis har hærget i Danmark, 
blev ved Retten i København sigtet for 39 
kriminelle forhold, bl.a. corona-relaterede 
forbrydelser. (Ekstra Bladet 30/10) 
 
10.29 Få timer efter terrordrab i Nice skrev 
en 45-årig mand i København to tweets, 
som opfordrede til drab på ”vantro”. Han 
blev sigtet for at opfordre til terror og vare-
tægtsfængslet. (BT 30/10) 
 
10.29 En mor til en 8-årig dreng, bosid-
dende i Nordborg fortæller, hvordan ”unge 
af anden etnisk herkomst” chikanerer børn 
og smadrer ruder i kvarteret. Når hun be-
brejder de unge deres opførsel, dukker 
voksne ”af anden etnisk herkomst” op og 
truer, kalder hende ‘racist’ og ‘luder’ og 
spytter hende i ansigtet. Villavejs-terroren 
er anmeldt til politiet, som intet foretager 
sig. (BT 29/10) 
 
10.29 En dansk lektor har set sig nødsaget 
til at gå under jorden og få hemmelig adres-
se, efter at hun udtrykte sympati med en 
myrdet kollega i Frankrig og ville benytte 
Muhammed-tegningerne i sin undervis-
ning. ”Jeg har ladet mig true til tavshed, 
udtaler hun”. (Politiken 29/10) 
 
10.28 Tyrkeren Sabit Tüfekci, som i årevis 
havde svindlet det offentlige for millioner 
til såkaldte handicapfirmaer, som hurtigt 
gik konkurs, er blevet afsløret med endnu 
et svindelfirma, Caresupport Danmark, i 
Høje Taastrup. (dr.dk 28/10) 
 

10.28 En kvinde og to mænd af anden et-
nisk herkomst stjal smykker fra en 91-årig 
kvinde i Kalundborg, da de skaffede sig ad-
gang til hendes lejlighed ved at udgive sig 
for hjælpere fra Hjemmeplejen. (TV2 øst 
29/10) 
 
10.28 På Frederiksberg kørte den 21-årige 
Helmi Mossa Hameed frem for rødt og over 
et fortov, hvor han ramte en mor og hendes 
5-årige datter. Datteren døde straks. Mor-
deren flygtede fra stedet, men blev pågre-
bet 30/10. Han blev sigtet for 7 forhold, 
herunder for uagtsomt manddrab under 
særligt skærpende omstændigheder. (BT 
30/10) 
 
10.28 Mørklødet mand på Amager ud-
byder en dyr cykel til salg på Facebook. 
Cyklen er kort forinden blevet stjålet fra  
Taastrup Busterminal. (TV Lorry 28/10) 
 
10.27 Københavns Vestegns Politi efterly-
ser Khayre Abdi Hassan, som sættes i for-
bindelse med en skudepisode i Måløv den 
17. maj. (24NYT 27/10) 
 
10.27 Aarhus Kommune har på 3 år fået 
147 henvendelser om negativ social kon-
trol: Pres fra familien, fysisk og psykisk 
vold, genopdragelsesrejser, trusler om 
æresdrab og kontrol over påklædning, valg 
af kærester, venner og uddannelse. 20 af 
henvendelserne omhandler tvangsægte-
skaber. De 147 henvendelser er formodent-
lig kun toppen af isbjerget. (Berlingske 
27/10) 
 
10.27 I Snekkersten kastede 4 unge af 
anden etnisk herkomst sten mod ruderne i 
et hus tilhørende en 46-årig mand. De end-
te med at smadre ruden i hoveddøren med 
et bat. (Helsingør Dagblad 28/10) 
 
10.26 Østre Landsret idømte den 29-årige 
pakistaner Hamza Ahmad fængsel og en 
bøde for corona-svindel. Han havde bildt 
myndighederne ind, at han havde fem an-
satte, og at han havde krav på 427.500 kro-
ner. Han begik både bedrageri og doku- 
mentfalsk. (TV2.dk 26/10) 
 
10.25 I Ishøj blev en 44-årig dansk kvinde 
om aftenen uden grund overfaldet, slået og 
sparket af 3 yngre mænd af anden etnisk 
herkomst, da hun kom trækkende med sin 
cykel. (TV Lorry 26/10) 

INDSIGT
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10.25 65-årig pensionist fortæller, hvordan 
han blev overfaldet af indvandrerdrenge på 
Birkerød Bibliotek, da han bad dem om at 
lade være med at ødelægge bibliotekets in-
ventar. Biblioteket har set sig nødsaget til 
at hyre vagter og lukke for selvbetjening 
om aftenen. (BT 25/10) 
 
10.24 To mænd forsøgte at trænge ind til 
en fest, de ikke var inviteret til. Da de blev 
afvist, blev en festdeltager stukket med 
kniv. Han blev fløjet til Rigshospitalet og er 
udenfor livsfare. En af gerningsmændene 
blev hurtigt anholdt. Den anden efterlyses. 
(SN.dk 26/10) *  
  
10.23 En kiosk i Maribo blev udsat for et 
røveri af en ikke-dansk mand, som for-
svandt på knallert sammen med en med-
gerningsmand. (Folketidende 24/10) 
 
10.22 Kurdiske Orhan Mohamad Osso fra 
Syrien blev 22/10 idømt fængsel i 2 år og 8 
måneder samt udvisning for bestandigt 
ved Retten i Horsens for vold og voldtægt. 
(Syrienblog 22/10) 
 
10.21 To syriske mænd på henholdsvis 20 
og 18 år skal udvises af Danmark for be-
standig, efter at Østre Landsret stadfæs-
tede byrettens dom for hjemmerøveri i 
Høng. (tv-kalundborg.dk 22/10) 
 
10.21 Politiet blev tilkaldt, da to udenland-
ske kvinder nægtede at købe billet eller 
vise legitimation i toget ved Randers. Da 
politiet kom, gik de amok, og den ene tabte 
en peberspray. De blev bragt på politista-
tionen, hvor den ene smadrede en dør. (Lo-
kalavisen.dk 22/10) 
 
10.21 En 22-årig irakisk mand blev ved 
retten i Glostrup idømt 3 års fængsel samt 
udvisning for 13 tilfælde af røveri og pen-
geafpresning af svage borgere, de fleste       
i Hedehusene. Manden ankede dommen  
til Østre Landsret. (Lokalavisen Taastrup 
21/10) 
 
10.21 Pædagog bosiddende i Korsør: ”Fra 
vores lejlighed så min daværende kone, at 
en dreng var i gang med at ødelægge 
egerne på min datters cykel. Så gik hun 
ned og bad ham om at stoppe. Pludselig 
stod der 30 mænd omkring hende og 
truede hende. Så fik jeg nok, og så flyttede 
vi… Da jeg er ude at handle en aften, kom-
mer der måske 14 unge med anden etnisk 
herkomst end dansk ind og stjæler drikke-
varer og chokolade. De råber og skriger, 
som om det er deres supermarked. Flere 
kunder valgte bare at gå, og det er enormt 
utrygt… De unge indvandrerdrenge stod i 
vejen, og jeg kunne ikke komme forbi. Så 
jeg bad dem om at flytte sig. Det ville de 
ikke. I stedet bad de mig rulle vinduet ned. 

De skrev min nummerplade ned, og så fik 
jeg at vide, at jeg ville blive slået ihjel, sam-
tidig med, at en af dem lod en finger køre 
over halsen. Politiet gad ikke gøre noget 
ved sagen… Jeg har aldrig hørt om etniske 
danskere, som på den måde går rundt i flok 
og truer tilfældige mennesker på gaden.” 
(BT 21/10) 
 
10.21 Kvinde fanget i islamisk ægteskab: 
”Trods flere år i et voldeligt ægteskab kan 
en iransk kvinde i Danmark ikke få en 
skilsmisse fra den iranske ambassade i 
Danmark eller den iranske Imam Ali Mo-
skeen i Københavns Nordvestkvarter. Det 
fortæller kvinden, der er anonym på grund 
af frygt for repressalier.” (Berlingske 21/10) 
 
10.20 En mand fra Ishøj forsøgte at flygte 
fra politiet i en stjålet bil. Under flugten 
skadede han to biler, før han blev anholdt. 
Manden havde ikke ingen kørekort. I bilen 
befandt sig en 16-årig pige, som var savnet 
på et opholdssted i Jylland. (nyheder24.dk 
20/10) * 
 
10.19 Den 23-årige Patrick gik hjem fra   
en bytur sammen med tre veninder, da en 
ung mand af anden etnisk herkomst plud-
selig dukkede op og begyndte at slå og 
sparke Patrick i maven. Patrick gjorde 
modstand og begge endte på jorden. Lidt 
efter kom en hvid bil og stopper lige ved 
siden af. Patrick tænkte, at hjælpen var på 
vej. Men de fire personer i bilen deltog nu i 
volden. Patrick blev sparket i hovedet. En 
af pigerne blev også slået. Overfaldet blev 
meldt til politiet, som ikke gjorde noget ved 
sagen. (BT 19/10) 
 
10.18 En ung dansk mand fortæller om 
forsøget på at holde en 18-års fødselsdags-
fest i et beboerlokale i Ishøj: ”Pludselig 
kom der seks-syv drenge med anden et-
nisk baggrund, som ikke er mere end 15-
16 år. To af dem løber indenfor. Vi får dem 
ud, fordi det er en lukket fest. Bagefter be-
gynder de at kaste store sten efter os. Flere 
af gæsterne bliver ramt… Det var ubehage-
ligt, og nogle af mine gæster fik det skidt 
og tog hjem. Festen blev ikke den samme 
igen.” (BT 18/10) 
 
10.18 En ung mand fortæller om forsøget 
på at holde en skolefest i Albertslund: ”Vi 
havde ikke festet i meget mere end en halv 
time. Så dukker der cirka 10 unge med ind-
vandrerbaggrund op, som ingen kendte. De 
begynder at stjæle fra festen… Så går 
nogle af dem til angreb på den her ene gut, 
som får tæsk… Det ender i slåskamp, hvor 
én af indvandrerdrengene trækker en kniv 
og siger: 'jeg stabber dig'. Der var også en, 
der brækkede en arm”. (BT 18/10) 
 
 

10.17 Forsøg på manddrab: 35-årig ejer af 
en café i Grindsted blev overfaldet med 
kniv af en 47-årig mand fra Sjælland. 
Begge er af anden etnisk herkomst. (BT 
18/10) 
 
10.17 En 25-årig kvinde blev overfaldet 
med slag og spark af flere somaliske 
mænd, da hun ville besøge en vandpibe-
cafe i Højbjerg ved Aarhus. Hendes kæbe 
brækkede to steder, og hun fik flækket 
øjenbryn og læber, slog hovedet mod en fli-
sekant og besvimede. (Ekstra Bladet 20/10) 
 
10.15 En person ved navn Zaid Al-Nada-
wyI ejer et foretagende ved navn Aalborg 
Academy of Science, som han uretmæssigt 
kalder ”universitet”, selvom Uddannelses- 
og Forskningsministeriet flere gange siden 
2015 har gjort opmærksom på, at foreta-
gendet ikke må kaldes ”universitet”, fordi 
det hverken er godkendt eller akkrediteret. 
Ministeriet overvejer nu et fogedforbud. 
(TV2 15/10) 
 
10.15 En 18-årig mand af anden etnisk 
herkomst tilstod i et grundlovsforhør ved 
Retten i Lyngby, at han snød en 87-årig 
pensionist i Virum for halvanden million 
kr. ved at udgive sig for at være politimand. 
Han har tidligere begået flere tilsvarende 
forbrydelser. (Ekstra Bladet 15/10) 
 
10.15 Politiet efterlyser Ibrahim Omar og 
Abdallah Ahmed Taha, da de er mistænkt 
for at være involveret i drab på en 42-årig 
mand og drabsforsøg på tre andre i Bra-
brand 23. juli. (Ekstra Bladet 15/10) 
 
10.14 En muslimsk buschauffør stoppede 
ved 18-19-tiden bussen undervejs på sin 
rute for at hengive sig i islamisk bøn. (Free 
Speech Blog 14/10) 
 
10:10 Nogle imamer tager op mod 10.000 
kr. for at udarbejde skilsmissekontrakter 
for kvinder, siger en række folk med viden 
om det muslimske miljø. Men dokumen-
terne har ingen juridisk værdi, og derfor er 
der tale om udnyttelse af kvinderne, siger 
forsker. (Berlingske 10/10) 
 
10.09 ”Et barn i bagagerummet, narko, 
intet kørekort, børn uden sikkerhedssele, 
doping, våben. Det er et lille udpluk af de 
319 sigtelser, politiet måtte uddele under 
en stor færdselsaktion i Brabrand og Her-
redsvang i det vestlige Aarhus.” (TV2 Øst-
jylland 9/10) *  
 
10.08 Tre danske værnepligtige soldater, 
to mænd og en kvinde, blev i Aalborg yd-
myget og overfaldet af en større gruppe af 
anden etnisk herkomst og løb for livet. En 
af dem løb op på Limfjordsbroen, hvor han 
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10.03 To knallertkørere på 14 og 16 fra 
Nakskov blev standset af fire mænd af 
anden etnisk herkomst, som tvang dren-
gene til at tage deres hjelme af, hvorefter 
den ene fik et knytnæveslag i ansigtet. Ger-
ningsmændene gennemrodede ofrenes 
lommer og tasker, men valgte ikke at tage 
noget. Politiet behandler sagen som et rø-
veriforsøg. (Lolland-Falsters Folketidende 
6/10) 
 
09.28 I Roskilde blev en 17-årig gymna-
siepige overgramset i en bus af en yngre 
mand af ikke-dansk oprindelse. Han fulgte 
efter hende, da hun stod af bussen, men 
forsvandt, da hun gik ind på gymnasiet. 
 
09.28 Den 26-årige tyrkiske statsborger 
Yasin Kerpic blev mandag den 2879 idømt 
7 måneders fængsel og såkaldt “advarsel 
om udvisning” ved Retten i Glostrups for 
gentagne tilfælde af vold af særlig rå, bru-
tal eller farlig karakter mod en veninde 
samt vidnetrusler. (retsrapport.dk 5/10) 
 
09.27 En 15-årig pige blev i bus 2A i Aar-
hus udsat for et seksuelt ydmygende over-
greb. Der sad 3 arabiske mænd i bussen, 
hvoraf den ene satte sig overfor pigen og 
befølte hende, mens han afkrævede hende 
hendes Snapchatprofil, hvilket hun afslog. 
(retsrapport.dk 28/9) 
 
09.26 Tre knivbevæbnede mellemøstligt 
udseende mænd og en afrikansk udseende 
mand røvede en 20-årig mand fra Ølstykke 
i en gyde bag Føtex i Stationscentret i Ros-
kilde. (retsrapport.dk 28/9) 
 
09.25 En 21-årig mand blev ramt af skud 
ved Kappelvænget i Aarhus V. Han blev 
kørt på skadestuen, men afgik kort efter 
ved døden. 
  
09.25 Om aftenen torpederede en BMW i 
høj fart en lygtepæl og fortsatte ind i et hus, 
hvor muren væltede, mens bilen blev krøl-
let sammen til ukendelighed. I bilen be-
fandt sig iranske Mohammed Hussein og 
irakiske Mohammed Al Ammari, som beg-
ge døde; desuden irakiske Mohamad As-
sadi, som overlevede i kritisk tilstand. (Free 
Speech Blog 27/9) 
 
09.22 Med fuglelyde fra mobiltelefoner 
lokkede to herboende mænd fra Mellem-
østen stillitser til at lande på limpinde, 
hvorpå fuglefængerne satte sangfuglene i 
små trange bure. Formentlig med salg for 
øje. Den ulovlige fuglefangst, der fandt sted 
nær Stevns Klint, blev opdaget af en orni-
tolog, som straks kontaktede politiet, mens 
han holdt øje med mændene. (dof.dk 22/9) 
 
09.22 Fares Ahmad Al-Shoker fra Syrien 
blev 22/9 dømt ved Retten i Viborg for trus-

blev indhentet, slået, sparket og stukket 
med kniv. (retsrapport.dk 9/10) 
 
10.08 Mohammed Baraa Al Hamdo Al 
Hasan, Obaida Abdulrahman og Waled 
Maher El-Jendawi blev 8/10 dømt ved Ret-
ten i Næstved for vold mod politiet 16/5 i 
Korsør. (Syrienblog 8/10) 
 
10.07 En mand anmeldte til politiet, at han 
i toget på Svendborg Station var blevet 
overfaldet af to mænd, da han havde påtalt 
at den ene af de to personer ikke bar 
mundbind. De blev begge meget aggres-
sive og den ene tog halsgreb på foruret-
tede/ anmelder. Den anden person råbte og 
var aggressiv. Begge havde ”brun hud”. 
(24NYT 8/10) 
 
10.07 En kvindelig sygehjælper fortæller, 
hvordan en flok ”unge” satte sig på bæn-
ken ved siden af hende på Høje Taastrup 
station, selvom der var masser af ledige 
bænke, og blæste røg i hovedet på hende. 
Der må ikke ryges på stationen. Hun ople-
ver ofte ”grupper, der går med armene ud 
til siden og fylder meget; de går uden 
maske, ryger og spytter for fødderne af 
ventende passagerer”. (Lokalavisen Taa-
strup 7/10) 
 
10.06 I et vejkryds i Aarhus Vest, hvor 
mange bilister ikke retter sig efter færd-
selsreglerne, blev en 23-årig kvindelig fod-
gænger påkørt. Hun fik så alvorlige ska- 
der, at hendes liv ikke stod til at redde. Bili-
sten var en 27-årig mand, der efterfølgen-
de blevet anholdt. (TV2 Østjylland 7/10)  
 
10.06 Københavns Politi beder offentlig-
heden om hjælp til at finde 26-årige afrika-
ner David Vice Rasweu Mmotlana Seripe. 
Han efterlyses i forbindelse med et drabs-
forsøg 27. maj og anses for farlig. (BT 6/10) 
 
10.05 ”Min søn er i foråret blevet drillet i 
den lokale folkeskole med det mad han spi-
ser er ulækkert (fordi han spiser gris). Han 
fik også tæsk forrige uge af hans klasse-
kammerater, fordi han ikke er muslim og 
fordi de drenge bestemmer hvor han må 
være og ikke være”. (Asser Skude på Face-
book) 
 
10.04 Aarhus Politi oplyser, at med seks 
drab begået i årets første 9 måneder i Aar-
hus i 2020, ligger Aarhus på sit højeste 
drabs-niveau i 11 år. (aarhus.lokalavisen.dk 
4/10) 
 
10.03 Den 35-årige marokkanske Moha-
med Ayoub efterlyses efter et umotiveret 
knivoverfald på en 42-årig mor og en       
11-årig datter i Ballerup. (retsrapport.dk 
4/10) 
 

ler mod en socialrådgiver på Viborg Råd-
hus 11/7 2019, hvor han på arabisk udtalte: 
“Jeg vil finde dig og hoppe på ryggen af dig” 
og “Jeg finder dig og slår dig ned” til en so-
cialrådgiver. (Syrienblog 15/10) 
 
09.20 Politiet efterlyser en nordafrikansk 
mand for et hjemmerøveri begået på Øster-
bro i København 17/7. (retsrapport.dk 21/9) 
 
09.17 Frederikssund Kommune har an-
meldt til politiet, at en brunhudet mand        
i flere tilfælde har opsøgt børn ved flere 
dagtilbud i Frederikssund Kommune, hvor 
han bl.a. har tilbudt børnene slik. (retsrap-
port.dk 18/9) 
 
09.17 En kurder ved navn Rudi Hannan 
fra Syrien blev 17/9 ved Retten i Sønder-
borg idømt 60 dages fængsel for vold og 
udvist med et indrejseforbud i 4 år. (Syrien-
blog 1/10) 
  
09.15 Sagesløs, tilfældig 40-årig kvinde 
stukket ned midt i København af sindssyg 
afrikaner. De gamle medier nævner ikke et-
niciteten med et ord. (Snaphanen 16/9) 
 
09.15 En mellemøstlig klan overfaldt to 
danske drenge foran Føtex i Roskilde. (rets-
rapport.dk 16/9) 
 
09.14 Ved Glostrup Station begik en mand 
med mellemøstligt udseende gaderøveri. 
(retsrapport.dk 7/10) 
 
09.11 På Frederiksberg blev en 18-årig 
gymnasieelev fra Albanien skudt i hovedet. 
Han døde på hospitalet. To drenge på 14 
og 16 år er anholdt i sagen, den ene er fra 
Marokko. (Den Korte Avis 17/9) 
 
09.11 På Københavns Vestegn er 70 pro-
cent af de coronasmittede indvandrere. 
Kun 30 procent af de smittede har dansk 
oprindelse, 46 procent har pakistansk 
oprindelse og 8 procent har tyrkisk, oply-
ser Statens Serum Institut. (Berlingske 
11/9) 
 
09.10 Kurderen Jwan Adnan Sulaiman fra 
Syrien blev 10/9 dømt for i alt 16 forhold 
om vold, trusler, bedrageri, afpresning, rø-
veriforsøg, tyveri, overtrædelse af knivlo-
ven, færdselsloven, ordensbekendtgørel- 
sen, våbenbekendtgørelsen samt lov om 
euforiserende stoffer ved Retten i Nykøbing 
Falster. Dommen var 1 års fængsel. (Syrien-
blog 24/9) 
 
09.07 En 15-årig pige anmeldte, at hun var 
blevet ydmyget af to mellemøstlige mænd 
ved et busstoppested i Vemmelev, hvor hun 
stod og ventede på sin mor. De to mænd 
greb fat i hende, befølte hende og beor-
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drede hende til at holde kæft og lade dem 
gøre med hende, hvad de ville. (retsrap-
port.dk 9/9) 
 
09.02 En 15-årig dreng på vej hjem til Tilst 
blev af to mellemøstlige mænd tvunget til 
at ringe til sin mor og få hende til at over-
føre 5.000 kroner på MobilePay for en bule 
sønnen skulle have lavet i deres bil. Mode-
ren overførte beløbet, hvorefter hun kontak-
tede politiet. (retsrapporten.dk 3/9) 

09.01 Den 53-årige bosnier Mirsad Kasum 
blev idømt 12 års fængsel for drab på sin 
ekshustru, som han myrdede i Sønderborg 
5/2 med en kniv i brystet, slag med ham-
mer og endelig halshugning. Morderen 
mente, at kvinden havde bragt skam over 
ham og hans børn. Manden, som stammer 
fra Bosnien, fik dansk indfødsret af Folke-
tinget i 2004. Der var derfor ingen udvis-
ningspåstand. (retsrapport.dk 1/9) 
 
* Gerningspersonenes etnicitet  
er ikke oplyst. (10.09 10.20  10.24  10.30) 
 
 

09.02 En mellemøstlig mand henvendte 
sig i en bilforretning i Randers med ønsket 
om at prøvekøre en Mercedes Sprinter. 
Inden forretningens medarbejder nåede at 
sætte prøveplader på bilen, satte den mel-
lemøstlige mand sig ind i bilen, sparkede 
medarbejderen, startede bilen og kørte 
væk. (retsrapport.dk 3/9) 
 
09.01 I Holstebro blev en 16-årig dreng flå-
et af sin cykel og gennembanket af tre    
gerningsmænd, der beskrives som to mel-
lemøstlige og en afrikansk. (retsrapport.dk 
2/9) 

10.29 Jeg har ladet mig true til tavshed”.

Overskrift fra Politiken

"Kære Naser Khader. 
 
Først stor ros for dit mod og alt hvad du gør for Danmark. 
 
Jeg er SÅ glad for at der findes politikere som dig. 
 
Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg griber dette an, og min frustration er stor. 
 
Sagen er, at jeg har en søn på 17 år 
 
-Vi bor på Islands Brygge og min søn, og samtlige af hans venner, har ofte prøvet at blive truet, med 
pistol, fået stjålet tøj og sko efter voldeligt overfald af indvandrere. 
De tør/har ikke mere lyst nu til at opholde sig i nærområdet, og sidder nu ofte hjemme hos 
hinanden, selvom vejret og deres nyudsprungne sommerferie er trådt ind. 
Jeg har prøvet at kontakte nærpolitiet, men uden nogen respons. 
Jeg er så frustreret og fortvivlet over, at der ingen konsekvens er over for disse mennesker. 
At de dagligt kan få lov til at tyrannisere, true og overfalde uskyldige unge mennesker. 
Så sent som i går var det på Amager Strand, at de overfaldt nogle uskyldige studenter. 
Jeg ville virkelig håbe og ønske, at der kom noget mere fokus på denne alvorlige problematik. 
Det kan have store konsekvenser at blive så groft og brutalt overfaldet, og det kan ikke være rigtigt, 
at man som ungt menneske ikke kan færdes og føle sig tryg i det offentlige rum. 
Håber meget, at der en dag kan ske en udvikling på dette område - måske hvis det en dag går ud 
over en af de ‘frelste’ politikeres familie, så kunne det da være, at de kan få øjnene op for, hvor 
alvorligt et problem, dette er. 
 Mvh. XX" 

Fra en mor til Naser Khader  
På Khaders Facebook 23/8 2020.
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Demokratiets  
tvivlsomme fremtid
Bemærkelsesværdigt nok fylder indvandringen kun lidt i tankerne hos 
fremtrædende akademikere, som ytrer bekymring for demokratiets fremtid. 
Ses den som et problem, er det ikke så meget i sig selv  
som i ”populistiske” kræfters angivelige misbrug af den.  
Dét demokratisyn er dog i sig selv et dybere demokratisk problem.

Det er paradoksalt, hvordan danskerne 
jævnligt udpeges som noget specielt for 
så vidt, som vi angiveligt ser os som meget 
specielle. Kritikken kommer fra antinatio-
nalistisk hold, og det, der peges fingre ad, 
er vor netop beskrevne selvfølelse, der for-
dømmes af nogle med en efter egen opfat-
telse videre horisont. Dermed afslører de 
dog selv egen provinsialisme, for det para-
doksale er jo især, at det aldeles ikke er 
specielt for et folk at føle sig som noget 
specielt. Faktisk er det den globale regel. 
  
Den fagligt indsigtsfulde historiker Asser 
Amdisen pointerer således i sin interessante 
gennemgang af demokratiets historie i 
Danmark i sin bog Nu vi taler om demokrati 
(2018), at nederlaget i 1864 førte til en ny 
national selvopfattelse hos os, hvor vi gjorde 
en dyd af nødvendigheden og opgav at 
være vikinger, og tværtimod blev de mest 
fredselskende: ”Og fordi vi stadig i dag 
opfatter os selv som mere demokratiske, 
tolerante, humane og fredelige end andre 
mennesker, kan vi forsvare at have verdens 
strammeste indvandringspolitik (som i ud-
landet bliver set som helt vanvittig) og 
samtidig beskrive os selv som venlige       
og åbne over for fremmede. Det siger ikke 
meget om, hvordan vi danskere er i virke-
ligheden, men det fortæller ekstremt meget 
om, hvem vi selv tror, vi er.” 
 
Siger det nu også så meget? En svensker 
kunne give samme karakteristik af sit folk, 
bare at man har gjort sig rig på våbenhandel, 
mens man ser sig som verdens mest hu-
manitære og udviklingens spydspids, og 
derfor kan forsvare at have en udlændin-
gepolitik, andre ser som vanvittig, og altså 
bryster sig af at gøre en masse mennesker 
både ude og hjemme til ofre.  Man har og-
så undret sig over, at ”digternes og tæn-
kernes land”, Tyskland, var ophavssted 

for nazismen, underforstået det måske mest 
civiliserede land, men man havde vel undret 
sig mindst lige så meget, hvis det var sket 
i Frankrig eller Storbritannien. Landeka-
rakteristikker er så vist mere uhåndgribelige, 
end mange nationalister tror, men passer 
sandelig heller ikke i antinationalisternes 
båse. Groft sagt alle folk ser sig selv på en 
piedestal i skønmalet skikkelse, og de, der 
i selvkritikkens renfærdige navn kalder 
deres eget folks løgn for særlig grov, er 
bare snæversynede og begår en dobbelt 
løgn. 
 
Stram kurs som  
historisk normalitet 
Amdisen kan roligt siges at være en hold-
ningsmæssig modpol til en Rasmus Palu-
dan, men det er egentlig en ulogisk følge 
af Amdisens historiske overblik, hvis tema 
er, at vi reelt ikke er bedre end andre – vor 
”humanitære” selvopfattelse er hykleri og 
næres af en kort og selektiv hukommelse. 
Så burde han vel netop byde en Paludan 
velkommen, for så vidt som denne vil 
bringe os ned fra de højtflyvende idealer 
på indbildskhedens skyer til de fleste andre 
landes niveau – og demonstrere, at dan-
skerne ikke er bedre og mere tolerante end 
andre. Men Amdisen mener åbenbart om-
vendt, at vi skal leve efter vort urealistiske 
selvbillede. 
 
Det er alt for typisk for demokrati-forsvarere 
at råbe efter mere ”engagement”, for at de-
mokratiet skal overleve, og når så nogen 
endelig viser engagement, Paludan-style, 
er det også galt, fordi vedkommende har 
de forkerte meninger. Men hvis virkelighe-
dens dansker, som demonstreret af det 
meste af historien, er en kedelig intolerant 
type (omtrent som alle andre mennesker), 
hvad er det da så for et andet svar, Amdisen 
forventer at få på sit råb om mere demokrati? 
Ligesom alle ideologier eller utopikere kan 
hans program kun blive at skabe en ny 
mennesketype, der er demokratiet voksent, 
via gennemgribende samfundsændringer. 

Så er det bare, at man får et helt andet 
samfundsprogram end folkestyrets, der i 
al beskedenhed har til opgave at tjene det 
foreliggende folk bedst muligt.  
 
Liberaldemokraternes  
bjælke i øjet 
Men Amdisen ser i nuværende tendenser i 
demokratiet en spirende fascisme, dog ikke 
i den grasserende overnationale liberalde-
mokratiske samfundshersen, men i det vel-
kendte skræmmebillede højrepopulismen. 
Han udpeger kernen af denne: ”Det værste, 
fascisterne ved, er, når kloge-åger påstår, 
at ting er mere komplicerede, end de ser 
ud til.” Ligesom med nationalkarakteren 
forekommer det dog mig, at han her ikke 
ser bjælken i eget øje. Hvem, der ”forenkler” 
en sag, er det jo faktisk ikke såre enkelt at 
definere. Er det fx i fremmedpolitik de an-
giveligt humanitære, som lader en forskels-
løs individualistisk medmenneskelig etos 
overskygge alle andre hensyn, eller ”høj-
repopulisterne”, som ser de mange følge-
virkninger af umiddelbar godhed? Og er 
det i klimaspørgsmålet Greta Thunberg-
segmentet, der ser sandheden som ”kry-
stalklar”, idet de ganske vist respekterer 
mainstreamforskningens indviklede klima-
modeller, men dog negligerer det yderligere 
kompleksitetsniveau af kosmiske påvirk-
ninger, som de angiveligt forenklende høj-
repopulister ynder at inddrage? Man kan 
vel spørge, om ikke Amdisen selv forenkler 
på populistisk facon, når han beskriver 
demokratiets seneste faser: ”Udviklingen 
skrider langsomt frem mod det totalitære, 
når vi hele tiden sørger for at beskytte det 
bestående mod det fremmede udefra eller 
mod undergravende elementer.” Er kon-
klusionen så, at alle tiltag for at beskytte 
er skridt mod det totalitære? Desværre en 
meget udbredt logik, at ethvert nok så for-
nuftigt eller pragmatisk skridt ikke bedøm-
mes selvstændigt, men ses som et skridt 
på en lang vandring/glidebane, der tænkt 
i sin konsekvens ganske rigtigt vil være 
absurd. 

Peter Neerup Buhl
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Amdisens skræmmebillede for et ”demo-
krati” er DDR, hvor der var mange partier 
at vælge imellem, men de alle havde reelt 
samme program. Han har ret i, at vi er ved 
at nærme os samme tilstand i Vesten, og i, 
at politiske partier som sådanne, hvor et 
meget lille segment personer støbt i samme 
form vælger hinanden, er ved at være de-
mokratiets svage led. Men netop derfor 
burde han da byde Paludan-typer velkom-
men, uanset om han måtte være uenig 
med dem, da de dog holder debat og alter-
nativer ved lige. Skønt hans bog er skrevet 
før Paludans gennembrud, kan man imid-
lertid slutte, at han ser ham som en repræ-
sentant for ”pøbelstyret” og en trussel mod 
demokratiet. Men alle sådanne højtravende 
definitioner og fordømmelser hænger selv-
følgelig på, om det er begrundet at gøre op 
med ting som masseindvandring, islami-
sering, ekspertvælde og EU. 
 
Er Danmark virkelig forpligtet på umistelige, 
indiskutable rettigheder for alverdens men-
nesker, er det indlysende, at selv Socialde-
mokratiet står for snigende fascisme, og er 
muslimer bare får i ulveklæder, som vi 
skal behandle pænt for at gøre til gode 
borgere, er Amdisens advarsler mod flere 
indvandrings-restriktive skridt indiskutabelt 
på deres plads. Men det er, som om han 
(på alt for velkendt manér) på forhånd har 
taget standpunkt i netop disse langtfra 
indlysende grundspørgsmål, som det er 
demokratiets fornemste formål at strides 
om, og dermed bliver han selv et eksempel 
på de problemer, demokratiet er ude i, sna-
rere end et bidrag til deres løsning. Amdi-
sens bogs grundtese er, at vi er ved at for-
møble demokratiet, men at dette er ”en 

smuk og ren idé, som måske i virkeligheden 
er en utopi, medmindre vi forandrer sam-
fundet hele vejen igennem”. Men måske 
skal idéen netop ikke realiseres til perfektion, 
fordi netop dén bestræbelse rummer den 
største trussel om ensretning? Demokrati 
er, at også basale spørgsmål er til debat, 
ikke et feinschmecker-projekt med perfek-
tibilitet og finpudsning og deraf følgende 
stadig vækst i antallet af tabuer.  
 
Et demokratisk system  
uden demokrati? 
Så er Cambridge-professor David Runci-
mans bog Sådan ender demokratiet (2018) 
mere nuanceret end Amdisens. Runciman 
erkender klart, at de, der udpeger ”populi-
ster”, har tre fingre rettet mod sig selv. 
Han er nok også mere realistisk end Am-
disen for så vidt, som han ser en nærmest 
uafvendelig ældning, svækkelse og død 
gælde for demokratiet som for alt andet. 
Der er ikke længere indlysende demokrati-
ske reformer, som kan forny entusiasmen 
for systemet. Det er imidlertid bemærkel-
sesværdigt, at Runciman kan skrive en 
bog om dette emne næsten uden at nævne 
masseindvandringen. I sin behandling af 
klimaspørgsmålet kommer han dog ind på 
samme problematik. De såkaldte klimabe-
nægtere bruger store ressourcer på ”be-
vidstgørelse” om, at den menneskeskabte 
opvarmning er et venstredrejet komplot. 
Det er ”dybt uproduktivt,” mener Runciman. 
”Men hensyn til klimaforandringer ser de-
mokratiet i stadig højere grad ud til at være 
forbandelsen, ikke kuren.” Jamen det sam-
me kan vel så siges over for islamiserin-
gen/befolkningsudskiftningen, som stærke 
kræfter stadig benægter, blot et andet og 

mere magtfuldt segment end klimabenæg-
terne. Her må man ligesom mainstream 
om klima sige, at det ikke er mere ”be-
vidstgørelse”, der trænges til, thi problemet 
er klart dokumenteret. Nu må der fokuseres 
på handling, i hvilken demokrati aldrig har 
stået stærkt. 
 
Men hov, er det ikke lige netop de mere 
grundlæggende uenigheder, der gør de-
mokratiet interessant og overhovedet er 
dets eksistensberettigelse? Gælder det blot 
en finjustering af allerede vedtagne sand-
heder, kunne styret overlades til teknokrater. 
I indvandringsspørgsmålet er det bare 
særlig tydeligt, at demokratiet ikke virker. 
I klimaspørgsmål afsættes der derimod al-
lerede formuer til bekostelige fremtidsmål, 
skønt det næppe batter. CO2-udslip mind-
skes allerede, men fremmedandelen i Vesten 
vokser kun. Det menige folk er dog ikke 
”hjernevasket” i indvandringsspørgmålet, 
som utålmodige nationalister kan påstå, 
modsat eliten har det indset truslen, men 
det har snarere bare opgivet at få sine 
ønsker i denne sag realiseret, og stemmer 
derfor resigneret efter andre hensyn. 
 
I forbindelse med klimaet skriver Runciman 
om demokratiets handlingslammelse: ”Når 
vi endelig når til at ønske vished, vil det 
vise sig, at den nødvendige viden har været 
der hele tiden. På det tidspunkt nytter den 
nok ikke længere.” Altså igen ligesom kap-
løbet med tiden i folkevandringsproblema-
tikken. Der er tilmed den vigtige forskel i 
forhold til klimaproblematik (og andre na-
turtrusler, fx en pandemi), at ingen her øn-
sker en katastrofe, så drøftelsen drejer sig 
mest om dens betydning, prioritering og 

David Runciman.
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håndtering. Der er derimod vitterlig en del, 
som direkte ønsker befolkningsudskiftnin-
gen, hvilket på en endnu mere dybtgående 
måde gør denne sag til et eksempel på de-
mokratiets slagmark. Islamisering burde 
vel være et entydigt onde ligesom klima-
katastrofe og corona, men dog tolkes den 
af nogle som en berigelse, og at man ac-
cepterer dét segment er udtryk for større 
demokratisk rummelighed end accepten 
af klima- og corona-dissidenter. 
 
Det er velkendt, at venligbo-segmentet me-
ner det samme om de nationalkonserva-
tive, hvilket blot bekræfter Runcimans tese 
om splittelsen af samfundet i dybt mod-
stridende lejre, som en udenforstående (om 
en sådan kan tænkes) ville se som spejl-
billeder, i form om ikke i indhold. Uanset 
hvilke katastrofer man ser nærme sig, er 
der sandhed i hans indsigt om, at demo-
kratiet ikke formår at håndtere eksistentielle 

risici. ”I demokratiske samfund er det svært 
at overtale folk til at spekulere over risikoen 
for ting, der endnu ikke er sket og sikkert 
ikke vil ske. Vælgere har det med at prioritere 
det, de kender.” 
 
Ret til uenighed vigtigere  
end falsk forbrødring 
Runciman er altså pessimist og byder ikke 
på nogen løsning. Hans eget lidt overra-
skende største trusselsbillede er, at tekno-
logien overtager styret. Den angiveligt vel-
menende Zuckerberg ses som en større 
trussel mod demokratiet end den efter Run-
cimans mening åbenlyst ondartede Trump. 
Men forfatteren åbner mulighed for, at de-
mokratiet meget længe kan humpe videre 
med sine velkendte lappeløsninger. Og at 
demokratiet reelt kan bryde sammen, selv 
om det demokratiske system formelt forbliver 
intakt. Han konkluderer: ”Den centrale 
trussel, som demokratiet skal tage sig af, 

er at finde en måde til igen at forbinde det, 
der er blevet splittet ad, hvilket først og 
fremmest indebærer, at man indser, at det 
ikke nytter at presse hårdere på demokratiet 
fra to sider uden at forbinde dem.” 
 
Der er dog sager, hvor kompromis fore-
kommer ulogisk. En halv befolkningsud-
skiftning er utænkelig for begge lejre. En 
kun delvis islamisering er heller ikke rar. 
Så for den enkelte er der stadig ikke andet 
at gøre end at gå i brechen for det, man for 
alvor tror. Ikke så meget for at ”omvende” 
skeptikere og modstandere, for dét kan 
som regel kun virkeligheden selv, men for 
at tilstræbe, at det overhovedet (for)bliver 
legitimt at agitere og advare, og at tiltag nu 
også virkelig realiseres i stedet for at ende 
i endeløst kævl, strid og symbolpolitik, der 
er demokratiets virkelige akilleshæl.

BOGANMELDELSE

Harry Vinter

De fleste her til lands, som har rundet de 
50, har utvivlsomt lyttet til Björn Afzelius’ 
sang fra 1975 om spanske Juanita: 
 
”Juanita, hon var vacker som en gryning, 
När dom möttes i Madrid för längesen. 
Och han var ung, han var en av  många 
hundra, 
Som rest ner för att slåss för friheten.” 
 
Den udtrykker den fortælling, som er blevet 
den almindeligt accepterede sandhed om 
Den spanske Borgerkrig og de efterfølgende 
år under Francos styre. 
 
Historikeren og spanienskenderen Torben 
Snarup Hansen har skrevet en bog, som 

fortæller en noget anden historie om Spa-
nien i 1930’erne. De spaniensfrivillige troede 
måske, de drog ned for at ”slås for friheden”. 
Men i virkeligheden blev de sat til at kæmpe 
for kommunisme af sovjetisk tilsnit. 
 
Som Torben Snarup Hansen nævner i bo-
gen, så er det almindeligvis sejrherrerne, 
der skriver historien. Men i Spaniens til-
fælde blev det omvendt. Franco blev slået i 
hartkorn med Hitler og Mussolini til trods 
for, at han afslog at gøre fælles sag med 
dem under 2. Verdenskrig. 
 
Torben Snarup Hansen fortæller detaljeret 
om de kaotiske år fra kongedømmets fald i 
1931 til borgerkrigens udbrud i 1936. Den 
endte som bekendt med republikkens ne-
derlag, ikke mindst som følge af blodige 
interne magtkampe. 
 
Endelig trækker forfatteren tråde op til nu-
tiden og afslører det ”Himalaya af løgne”, 
som eftertidens magthavere har skabt. 
 
”Spanien i krig og fred” er et læseværdigt 
korrektiv til den historie, som vi alle er ble-
vet opflasket med. 

Torben Snarup Hansen: 

Spanien i krig og fred 
Et korrektiv til den herskende sand-
hed om Den spanske Borgerkrig 
Peter la Cours Forlag, 2020.  
129 sider. 

Spanien i krig og fred
Introduktion til 70 års politik fra 1920’erne  
til Franco-diktaturets afvikling.
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NÅR MAN IKKE VIL HØRE… 
  
EN ANTOLOGI TIL MINDE OM OLE HASSELBALCH. Bogen var tænkt som en gave 
til Ole Hasselbalch på hans 75-års fødselsdag den 26. april 2020, som han ikke nåede at 
opleve. Den indeholder et udvalg af Ole Hasselbalchs artikler samt bidrag fra Aia Fog, 
André Rossmann, Axel Artke, Bent Jensen, Cherif Ayouty, Generation Identitær, Harry 
Vinter, Jan Fagerlund, Kai Sørlander, Kim Møller, Lars Hedegaard, Lone Nørgaard, 
Mads Bryde Andersen og Torsten Iversen, Mikael Jalving, Morten Uhrskov, Nicolai 
Sennels, Ole Stig Andersen, Peter Neerup Buhl, Pia Kjærsgaard, Søren Espersen, Søren 
Krarup og Tomas Kierstein. 2020.  
335 sider. Pris: 290 kr. + porto 44 kr. 
Bestillingsnr. 70-28. 
 

NY BROCHURE 

Den Danske Forening har udgivet  
en ny, trefløjet folder, som interesserede 
kan bestille et antal af til omdeling  
i diverse postkasser. 
 
Bestilling ved henvendelse til:  
danskeren@danskeren.dk

DET FRIE ORD 
Bogen er den sidste og muligvis vigtigste i juraprofessor Ole Hasselbalchs meget om-
fangsrige forfatterskab. Demokrati forudsætter, at information og synspunkter flyder 
frit. At disse forudsætninger ikke længere er til stede, er bogens emne. 
312 sider. Pris: 295 kr. + porto 44 kr.  
Bestillingsnr. 70-22 
 
Bestil pr. mail til danskeren@danskeren.dk og modtag det bestilte bilagt faktura eller ved 
indsættelse af det anførte beløb på konto, Reg.nr. 4317 Konto 4547551. - eller MobilePay: 
34810 eller ved henvendelse til tlf. 23 42 77 33 – evt. telefonsvarer. Husk altid at opgive 
navn, adresse, telefonnummer samt bestillingsnummer.

REDAKTØREN  
ØNSKER MEDLEMMER OG ABONNENTER   
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.
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Foreningens adresse: 
Den Danske Forening 
Skomagergade 25, 4000 Roskilde 
 
Telefonsekretariat: 
Tlf. 23 42 77 33 
CVR-nr. 31242339 
Danske Bank Reg.nr.4317  
Konto 4547551 
SWIFT-BIC: DABADKKK 
IBAN: DK48 3000 0004 5475 51 
www.danskebank.dk 
MobilePay: 34810  
E-mail: 
danskeren@danskeren.dk  
Hjemmeside: 
Thomas Andreasen (webmaster) 
www.dendanskeforening.dk 
 

Redaktion: 
Bibliotekar Harry Vinter (ansv. red.) 
harryvinter@gmail.com 
 
Styrelsen: 
Tomas Kierstein  
(formand, pressetalsmand) 
Tlf. 41 13 13 69 
tkierstein@msn.com  
Søren Lind Jensen (næstformand) 
slslsl@post6.tele.dk  
Jesper Nielsen 
Axel Artke 
Martin Nielsen (projektkordinator) 
Anders Bruun (it-medhjælper) 
Morten Christensen (regnskabsmedarbejder) 
 

Regnskabsfører  
og styrelsessekretær: 
Thomas Andreasen 
Tlf. aften/weekend 23 42 77 33 
danskeren@danskeren.dk 
 
 
Korrekturlæser: 
Peder Valdemar Hjuler 
 
 

Kontingent - abonnement - 2020 
Årskontingentet for et medlemskab er 250 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn. 
Årskontingentet for et abonnement  er 250 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn. 
For medlemmer bosat uden for Danmark er prisen 250 kr. Gebyr ved bankoverførsel 50 kr. 
 
Kontingentet følger kalenderåret. Opsigelse skal ske tre mdr. før kalenderårets udløb.  
Vi beder om, at beløbet sendes til os i årets første kvartal; det koster penge at skulle rykke. 
Udenlandske medlemmer og abonnenter kan betale via deres lokale bank med opgivelse af Danske Banks   
SWIFT-adresse som er: SWIFT-BIC: DABADKKK og IBAN-nr. IBAN-nr. som er: DK48 3000 0004 547551.

Indmeldelse i Den Danske Forening - bestilling af abonnement - 2020 
Kontakt foreningens regnskabsfører Thomas Andreasen tlf. 23 42 77 33  
- eller mail til: danskeren@danskeren.dk 
Medlems- og abonnementsoplysninger, der afgives til foreningen, registreres kun til administration  
af medlems- eller abonnementsforholdet og videregives ikke til uvedkommende.

Driftsbidrag 
De 250 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 250 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 2019 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 IndsigtUdsyn. 
Med venlig hilsen 
Styrelsen 

Tilbud til medlemmer af DDF  
og læsere af Indsigt Udsyn

Internet-avisen 24NYT tilbyder 25% rabat på abonnement. 
Log ind på adressen: https://24nyt.dk/abonnement-med-rabat/ 
 
Så er du på vej til at få glæde af det gode tilbud. 
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OM UDVIKLINGEN I DET DANSKE SAMFUND    ·   DEC. 2020 

BESTIL 

ABONNEMENT PÅ 

INDSIGT UDSYN 

4 MAGASINER  

ÅRLIGT 

KR. 250,- 
INCL. 

PORTO

DANSKEREN
2020INDSIGT

UDSYN

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

FIK DU LÆST ?

Bogen koster 334 kr. 
incl. porto og forsendelse.

FIK DU LÆST ?

Bogen koster 339 kr. 
incl. porto og forsendelse.

FIK DU LÆST ?

Bogen koster 166 kr. 
incl. porto og forsendelse.

INDSIGT:  
SNAK SNAK SNAK 

INDSIGT:  
JAGTEN PÅ DEM 
DER FORMIDLER 
SANDHEDEN 

ANMELDELSE: 
SPANIEN I KRIG 
OG FRED 

Statsminister  
Poul Nyrup 
Rasmussens 
nytårstale  1997

Statsminister  
Mette 
Frederiksens 
pressem.  2020


