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Magasinet Indsigt Udsyn udgives af  
Den Danske Forening, hvis formål  
er på folkestyrets grund, uafhængigt af 
politiske og økonomiske interesser, at 
sikre dansk kultur, sprog og levevis i en 
verden, der trues af kaos, overbefolkning, 
vold og fanatisme. 
 
  
Foreningens medlemmer modtager      
magasinet for deres medlemskontingent. 
Ikke-medlemmer kan abonnere på       
magasinet for 250 kr. om året. 
  
Eftertryk tilladt med tydelig  
kildeangivelse.  
 
Magasinet (evt. kopier af det)  
og foreningens andre tryksager må ikke 
omdeles privat sammen med  
trykmateriale fra anden kilde eller med 
påført tekst, logo el. lign. 
 
 
Efter aftale med Kulturstyrelsen  
og med DDF´s tilladelse arkiverer  
Dansk Bibliotekscenter 
netudgaven af Danskeren  
i DBC Webarkiv til brug for  
nationalbibliografien. 
 
Magasinet Indsigt Udsyn 2021 
udkommer 4 gange årligt. 
 
 
 
 
 
 
Redaktion og adresser - side 23.

”Hvorfor kan kun udlændingepolitik udløse 
rigsretssager?” spørger Joachim B. Olsen 
i Ekstra Bladet 15/12 2020 og fortsætter: 
”Når staten mister 16 milliarder kroner til 
svindlere, så kan ingen minister stilles 
for en rigsret. Når IT-skandaler medfører, 
at store dele af skattesystemet bryder 
sammen og borgere og virksomheders 
gæld til staten vokser til over 100 milliarder 
kroner, så kan ingen minister stilles for 
en rigsret. Når Danmark deltager i Irak-
krigen på et fejlagtigt grundlag, som koster 
otte danske soldater livet, så kan ingen 
minister stilles for en rigsret. 
 
Men når 23 asylpar bliver ulovligt adskilt 
i nogle få uger, så er Inger Støjberg på 
vej i en rigsret.” 
 

Joachim B. Olsen fortsætter med at nævne 
rigsretssagen mod tidligere justitsminister, 
Erik Ninn Hansen, som forhalede nogle 
familiesammenføringssager, da der så ud 
til at blive fred i Sri Lanka, og han nævner 
Birthe Rønn Hornbæk, som var tæt på at 
få en rigsretssag på halsen, - igen på 
grund af nogle asylansøgeres rettighe-
der. 
 
Joachim B. Olsen undrer sig med god 
grund: ”Giver det mening for den almin-
delige dansker, at det aldrig får konse-
kvenser, når det er deres rettigheder og 
penge, det går ud over? Men at det kunne 
se ud, som om det bliver taget meget 
mere alvorligt, når det handler om asyl-
ansøgere?” 
 

Rigsretter 
-magthavernes våben  

mod dissidenter

Joachim B. Olsen  - politisk kommentator på Ekstra-Bladet.
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Det er ikke kun i Danmark, at udlændinge 
har rettigheder på den indfødte befolknings 
bekostning. 
 
I en artikel i 24nyt den 26/1 2021 skriver 
Steffen Skovmand under overskriften 
”Hvad har Inger Støjberg, Matteo Salvini 
og Donald Trump til fælles?”, at Vestens 
eliter siden 2. Verdenskrig har investeret 
deres politiske kapital i et globalistisk, 
internationalistisk system, hvis hovedin-
stitutioner er EU, FN, WHO, WTO, de 
mange internationale domstole og mange 
andre mindre internationale organisatio-
ner. 
 
Det er dette system, Vestens etablerede 
elite, insiderne, forsøger at holde outsidere 
ude fra. Det er ikke noget tilfælde, at insi-
dernes største anke mod Støjberg, Salvini 
og Trump er deres immigrations- og flygt-
ningepolitik, skriver Steffen Skovmand. 
Alle tre har nemlig udfordret de flygtnin-
gekonventioner, som misbruges af eliten 
til at åbne grænserne for migranter, eliten 
vurderer vil blive stemmekvæg for deres  
politik. 
 
Trump bliver ganske vist formelt anklaget 
på grund af Capitol-optøjerne den 6/1 
2021, men det er ingen tilfældighed, at 
Præsident Bidens nye eksekutive ordrer 
for størstedelens vedkommende omhandler 
illegale indvandrere og en lettelse af deres 
adgang til USA. Folk som Støjberg, Salvini 
og Trump udfordrer globalisternes magt-
monopol. Derfor har insider-eliten bestemt, 
at selvom Støjberg & Co. ikke længere er 

ved magten, skal de diskvalificeres politisk 
og moralsk for at forhindre, at de nogen-
sinde kommer til magten igen. 
 
Det er det rigsretssagerne handler om, 
og det er det, Støjberg, Salvini og Trump 
har til fælles, skriver Steffen Skovmand. 
 
Institut for Menneskerettigheder 
Den aktivitet, der udøves af et hjemligt 
foretagende som Institut for Menneske-
rettigheder, er helt i tråd med insidernes 
politik. Så sent som i februar i år udgav 
instituttet en rapport, som argumenterer 
for en lempelse af reglerne for tildeling af 
dansk statsborgerskab. Rapporten havde 
på forsiden et portræt af ingen ringere 
end Jino Victoria Doabi, som er ansat af 
Det radikale Venstre på Christiansborg 
og er radikal folketingskandidat, og den 
udkom pudsigt nok, lige før Folketinget 
skulle behandle spørgsmålet. 
 
Instituttet er oppe på dupperne, når det 
handler om udlændinges påståede ret-
tigheder i Danmark, men interesserer sig 
ikke det fjerneste for danskeres rettigheder. 
Således afslog Center for Menneskeret-
tigheder, som foretagendet hed tidligere, 
for mange år siden et forslag fra DDF om 
i fællesskab at arrangere en høring om 
den politiske vold i Danmark – de mange 
overgreb mod forsamlingsfriheden. 
 
Forsamlingsfriheden er en af menneske-
rettighederne, men den var iflg. den da-
værende direktør Morten Kjærum ikke 
noget, Centeret beskæftigede sig med, 
og desuden havde Centeret vigtigere ting 
at tage sig til, hed det. 
 

Hvorfor vil de knuse  
de velfungerende samfund? 
Det synes at være magtpåliggende for de 
globalistiske magthavere at udslette de 
vestlige folkeslags kultur og frihed ved 
hjælp af immigration. I de dele af Verden, 
hvor der foregår en befolkningseksplosion, 
kan man selvsagt ikke ødelægge kulturen 
ved hjælp af fremmed indvandring. Disse 
landes kultur har magthaverne altså til-
tænkt en dominerende rolle i fremtiden. 
Hvorfor vil magthaverne ødelægge Verdens 
mest velfungerende samfund, som overgår 
alle andre nuværende og tidligere samfund 
i videnskabelig udvikling, bæredygtighed, 
harmoni og social lighed? 
 
Det er uforståeligt, og på redaktionen 
modtager vi gerne bud på en forklaring, 
vi kan bringe i næste udgave af Indsigt 
Udsyn. 
 
Vi kan bare fastslå, at vi ikke vil lade det 
ske. 
 
Vi lader Nye Borgerliges formand Pernille 
Vermund få det sidste ord i denne omgang 
ved at citere Berlingske 12/11 2016: 
 
”Hvis vi ikke griber fat om nældens rod 
og løser udlændingepolitikken fra bunden 
kan alt andet være lige meget, for så for-
svinder det frie og trygge samfund, vores 
værdifællesskab nedbrydes, og Danmark 
forandres for evigt.” 

HV 
 

Matteo SalviniInger Støjberg Donald Trump

Hvad har Inger Støjberg,  
Matteo Salvini og Donald Trump  
til fælles 
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Martin Henriksen, folketingskandidat i 
Sjællands Storkreds for Dansk Folkeparti 
og Nicolai Sennels, psykolog og medlem 
af Dansk Folkeparti. 
 
 
Når befolkningernes oprindelseslande ikke 
er i stand til at brødføde deres egne og 
sikre ordentlige levevilkår, fører overbe-
folkning til mere menneskelig lidelse og er 
vel det eneste, der medfører lige så megen 
lidelse og lige så megen ødelæggelseskraft 
som islam. 
 
Ekstremisme får bedre vækstbetingelser, 
når folk ikke har råd, eller mulighed, til at 
uddanne sig selv og deres børn og skal 
slås om ressourcer. Alle taber, når fattigdom 
og konflikter som følge af overbefolkning 
de kommende år vil sende enorme strømme 
af Den tredje Verdens overskudsbefolkning 
på flugt mod Vesten. 
 
En alvorlig fare er, at vores vestlige kultur 
brutaliseres i takt med, at vi ser os nødsaget 
til at bruge stadigt grovere midler for at 
stoppe tilstrømningen: 
Paniske og ofte radikaliserede mennesker 
hjerneskadet af under- og fejlernæring lader 
sig ikke stoppe af høflige skilte og venlige 
henstillinger fra vestlige politikere og em-
bedsmænd. 
 

“Den nuværende  
migration er  
småting i forhold 
til, hvad der vil  
komme fremover” 
 
Som forskeren Brian Walsh fra Institute 
for Applied Systems Analysis in Laxenburg 
i Østrig siger: “Den nuværende migration 
er småting i forhold til, hvad der vil komme 
fremover.” 
 
 

1000 års befolkningsvækst

Migranter og flygtninge “flyttes” i Grækenland

En menneskelig løsning 
på overbefolkning ? 
Kun én ting kan måle sig med islam, når det gælder  
menneskelig lidelse og ødelæggelseskraft: Overbefolkning.  
Udviklingsbistanden bør målrettes problemets kerne,  
mener Martin Henriksen (DF) og Nicolai Sennels (DF).
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Inden for ganske få år vil Vesten blive 
tvunget til at skulle vælge mellem blodige 
grænser eller at blive løbet over ende. 
 
Kan vi overhovedet genkende os selv - og 
være os selv bekendt - den dag, vi har fået 
kontrol over situationen? 
 
Det er et relevant spørgsmål at stille. Men 
det er mindst ligeså relevant at stille spørgs-
målet: Kan vi genkende os selv, hvis vi 
fortsætter med ikke at gøre noget, eller 
gøre nok? 
 
Katastrofal stigning 
Mens magelige vesterlændinge får alt for 
få børn til at kunne sikre deres egen alder-
dom og videreføre deres vigtige kultur, 
sker der en voldsom stigning i antallet af 
mennesker andre steder i verden. 
 
I år 1800 levede der knap en milliard men-
nesker på jorden. I år 1900 var vi 1,6 milli-
arder. 60 år senere rundede vi tre milliarder 
og i dag er vi næsten otte milliarder. 
 
Stigningen skyldes kultur, religion og øko-
nomi:  
Mange kulturer sætter lighedstegn mellem 
mange børn og social status og religiøs 
kampkraft. Kvindernes rettigheder tilside-
sættes, og deres mulighed for uddannelse 
og selvstændighed undermineres, når de 
konstant er gravide eller skal tage sig af 
deres mange børn. Nogle steder skal både 
mænd og kvinder lære, at en kvinde godt 
må sige nej. 
 
Derudover er børn mange steder den eneste 
mulighed for pensionsordning. Mange for-
ældre får derfor flere børn, end de kan er-
nære og uddanne i håbet om, at i hvert 
fald ét af dem klarer sig så godt, at han 
eller hun kan forsørge resten af familien. 
  
Klima, miljø og ordentlige livsbetingelser 
for både mennesker og dyr kan ikke bære 
vægten af de alt for mange mennesker. 
Er der overhovedet en fornuftig løsning? 

Win-win-løsning 
Den eneste langsigtede og menneskevenlige 
win-win-løsning er at rette udviklingsbi-
standen mod problemets kerne: 
Den ulandsbistand, som nu engang bruges, 
bør straks målrettes til at betale fattige i 
overbefolkede lande for at få færre børn. 
Så har de råd til at brødføde og uddanne 
de et eller to børn, de får. Dette giver un-
derudviklede lande chancen for på få ge-
nerationer at skabe den middelklasse, der 
er den uundværlige motor i ethvert vellykket 
samfund. 
 
Nobelprisvinderen Muhammed Yunus har 
med opfindelsen af de såkaldte mikrolån 
vist, at det er muligt at kanalisere selv 
ganske små beløb ud til områder langt fra 
alfarvej. Mikrolånene gives primært til 
kvinder, da de er mere udsatte og har vist 
sig at være bedre til at forvalte pengene. 
 

”en væsentlig del 
af løsningen ligger 
i at gøre op med  
kvindeunder- 
trykkelse” 
 
Ved at gøre kvinderne økonomisk uafhæn-
gige kan de sige fra over for mændene, og 
mændene vil i højere grad være afhængige 
af kvinderne - sundt i de kulturer, der er 
styret af usunde, mandsdominerede vær-
dier. 
 
Vi mener, at en væsentlig del af løsningen 
ligger i at gøre op med kvindeundertryk-
kelse. 
 
1 dollar om ugen 
Der gives på verdensplan ca. 900 milliarder 
kroner i udviklingsbistand årligt.  
 
Hundreder af millioner af børn og voksne 
i verdens fattigste områder lever for under 

1 dollar (6 kr.) om dagen. For dem vil blot 
få dollars om måneden gøre en enorm for-
skel. 
 
Mange kvinder vil uden tvivl tage imod 
dette tilbud, for ingen ønsker at sætte en 
masse børn i verden, som skal leve i slum 
og fare, hvis man har mulighed for både at 
sikre sin egen alderdom og en bedre frem-
tid for de ét eller to børn, man evt. vælger 
at få. 
 
Man behøver ikke være synsk for at se 
den potentielle fare ved, at en aldrende 
vestlig befolkning udstyret med bevæbnede 
droner og selvstyrende kamprobotter trues 
på dens eksistens af hundreder af millioner 
af vandrende mennesker, blinde af panik, 
sult, tørst og desværre også i mange tilfælde 
forblændet af religiøst had til Vesten, de-
mokrati og kristendom.  
 
Vi bebrejder selvfølgelig ikke de vestlige 
befolkninger, at de vil forsvare sig selv. 
Det er naturligt at ville forsvare sit hjem 
og sit land. Det vil vi også gøre. Men vi 
skal selvfølgelig i videst muligt omfang 
forsvare os selv og vores kultur på den 
mest menneskevenlige måde. 
 
Man kan ikke lave en omelet uden at slå 
æg i stykker. Vi ser ovennævnte model 
som en mulighed for både at beskytte 
vores egne lande og grundlæggende fre-
delige kultur, og reel hjælp til selvhjælp i 
u-landene. 
 
Ingen udviklingsbistand uden kraftigt fal-
dende børnetal. 
 
Hvor kunne det dog være dejligt, hvis vi 
bare én gang kunne gøre det rigtige – og i 
rette tid!

Flygtninge ved Ungarns grænse......
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Der er store problemer i forholdet mellem 
de danske børn og de fremmede, skrev Vi 
Unge, men det var der også de fremmede 
børn imellem. ”Det er Pakistanere, Marok-
kanere og Tyrker, og de har åbenbart også 
indbyrdes fordomme. Næsten hver eneste 
time er der slagsmål i klassen,” fortalte en 
lærer. 
 
Tarik på 14 år fortalte:  
”Når jeg er færdig med skolen, vil jeg stu-
dere medicin, og bagefter tage hjem til Pa-
kistan og være læge. Det er ikke fordi jeg 
ikke kan lide Danmark, men Pakistan er 
mit land, og jeg glæder mig til at komme 
hjem til resten af min familie.” 
 

Lise på 15 år fortalte: ”Drengene er nærgå-
ende. De tager på en og tror, man vil en hel 
masse… En pakistansk familie i min opgang 
har en datter, som jeg har besøgt nogle 
gange, men vi kan ikke være sammen i fri-
tiden, for hun skal være hjemme kl. 6 hver 
eneste aften og kan aldrig gå med til fest 
eller sådan noget.” 
 
”I øjeblikket synes problemerne uoverskue-
lige, og det er særlig slemt i de større klas-
ser”, fortalte en lærer. 
 
Strandgårdskolen i dag 
Statistik på skolens hjemmeside fortæller 
om situationen i dag. Mens de fremmedes 
 

Strandgårdskolen i Ishøj  
for 45 år siden og i dag
Ungdomsbladet                 
Vi Unge bragte i               
april-nummeret 1976             
en reportage fra         
Strandgårdskolen                
i Ishøj.  

Dengang var                        
16 pct. af eleverne  
børn af såkaldte                            
gæstearbejdere.

i 1976 udgjorde 16 pct. af eleverne, udgør 
de i dag 57 pct. + en ukendt andel, som 
har fået dansk statsborgerskab.”Der er et 
meget højt fravær blandt eleverne på Strand-
gårskolen. I skoleåret 2018-19 var det gen-
nemsnitlige fravær hele 7,7 procent, hvilket 
er et godt stykke højere end landsgen-
nemsnittet på 5,9”, oplyser hjemmesiden. 
Skolens karaktergennemsnit svinger om-
kring 5, mens landsgennemsnittet er knapt 
7,5. Ifølge pålidelige kilder er muslimske 
drenges respekt for ”vantro” piger ikke 
vokset i løbet af de forløbne 45 år, ligesom 
døtre af muslimske forældre fortsat lever 
under streng overvågning.
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Afvæbning af alle danske 
off icerer i 2000 (2002) 
Nicolai Sennels’ artikel om bevæbning til selvforsvar i forrige nummer af 
Indsigt Udsyn har foranlediget den tidligere orlogskaptajn  
Ebbe Talleruphuus til at fremsende denne artikel.

Før regeringen Anders Fogh Rasmussen 
overtog ledelsen af Danmark, nåede Poul 
Nyrup Rasmussen og hans Forsvarsminister 
Hans Hækkerup at beordre en afvæbning 
af alle danske officerer. Forsvarschefen Ge-
neral Chr. Hvidt kan næppe have ønsket 
dette for sine officerer, for historisk set har 
officerer alle dage haft deres personlige 
våben til selvforsvar – det være sig en 
sabel, en kårde, eller som nu en 9 mm 
Neuhausen pistol. Enhver person, der vil 
angribe en dansk officer, har indtil år 2002 
måttet tage i betragtning, at officeren er 
bevæbnet og i øvrigt har pligt til at forsvare 
sig – og dermed sikre, at hans kampkraft 
fortsat står til rådighed for landets forsvar. 
 
Ifølge den Kongelige Forholdsordre, un-
derskrevet af Hans Majestæt Kong Frederik 
den Niende den 6. marts 1952 (med tilføj-
elser 26. april 1961), har alt militært personel 
pligt til, uden at afvente ordrer, at imødegå 
ethvert angreb og sikre at kunne nå til sit 
tjenestested hurtigst muligt. Ordre om ikke 
at mobilisere eller ikke at gøre modstand 
må ikke adlydes, før der foreligger fornøden 
vished for, at ordren er udstedt af en dertil 
kompetent myndighed. Modstanden skal 
foregå ved brug af alle til rådighed stående 
midler. Femte kolonnevirksomhed skal be-
kæmpes. 

Denne forkortede udgave af Forholdsordren 
giver et klart billede af, at en dansk officer 
har pligt til at forsvare sig med de midler, 
han eller hun har til rådighed, og at det var 
her, deres personlige håndvåben skulle an-
vendes. Efter år 2002 har officeren kun rå-
dighed over sin tjenestesabel – eller hvad 
der findes af køkkenknive i hjemmet. Ikke 
meget, når man må forvente, at modstan-
deren er bevæbnet med maskinpistol og 
håndgranater. 
 
Hvad kan det så skyldes, at en ellers effektiv 
Forsvarschef vælger at efterkomme en ordre 
fra sin regering om at afvæbne sine officerer 
uden at gøre ophævelser? 
 
Der foreligger ingen lov, og derfor er der 
heller ingen forudgående debat i Folketin-
get, før udstedelse af FKO-Bestemmelsen i 
år 2000. 
 
Pressen er holdt helt uvidende, så der skri-
ves intet om sagen af journalisterne, der 
ikke som normalt har informationskilderne 
på plads – officerer i det danske Forsvar er 
loyale over for Forsvarschefen og gør ikke 
vrøvl over hans ordre, der via signaler fra 
diverse chefer bliver rundsendt til værnene 
til foranstaltning september 2002. Alt foregår 
som en helt intern sag i Forsvaret. De få 
officerer, der måtte have undret sig over at 
skulle miste deres eneste håndvåben, blev 
sat på plads omgående, så i løbet af nogle 

måneder blev alle Neuhausen-pistolerne 
værnsvist inddraget. 
 
Officielt blev det sagt, at formålet med ind-
dragelsen var at forhindre, at flere officerer 
valgte tjenestepistolen til at begå selvmord, 
men den historie troede ingen på – den 
slags panikløsninger er helt utænkelige, 
netop i Forsvaret. De officerer, der ønsker 
at begå selvmord, skal nok finde en løsning 
– også nu, hvor det så må blive harikiri 
med tjenestesablen! 
 
Ingen spurgte dybere til formålet – det kun-
ne jo også have været for at undgå tyveri 
fra hjemmene, tænkte man, ligesom den-
gang Hjemmeværnets personel skulle afle-
vere al ammunition til deres tjenestevåben 
i hjemmet. At formålet kunne være politisk 
inspireret, talte man kun om privat med 
kollegerne – men ingen var vel i tvivl om 
det virkelige formål, for regeringen Nyrup 
Rasmussen havde jo allieret sig med flere 
radikale ministre, der gennem mange år 
havde arbejdet målrettet mod at nedskære 
Forsvarets kampevne til et minimum. De 
styrker, som Forsvaret i dag har til rådighed, 
trænes primært til internationale opgaver, 
og de skibe, Søværnet får bygget i dag, er 
primært indrettet på at skulle arbejde med 
fredsskabende opgaver fjernt fra Danmark 
– en slags globalisering af Forsvaret - med 
andre ord: Kan de radikale ikke fjerne det 
danske Forsvar, som de har ønsket det i 
100 år, kan de da sørge for, at det er så 
langt væk fra Danmark, at det reelt er uden 
indflydelse på en islamisk inspireret ter-
roraktion i fædrelandet. De officerer, der 
gør tjeneste i Danmark, kan man afvæbne, 
og Hjemmeværnet kan man stække, så det 
ender med, at Forsvaret reelt mister sin 
hjemlige, umiddelbare kampevne – og sta-
digvæk véd kun få noget om, hvad der vir-
kelig foregår – end ikke Folketingets med-
lemmer er orienterede! 
 
Hvad er det nu, man kalder den slags un-
dergravende virksomhed i et demokratisk 
samfund? 
 

Ebbe Talleruphuus

Neuhausen-pistol.
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Jan Høeg -et usædvanligt liv er slut

Jan Thomas Høeg døde den 10. februar 
2021. Havde han levet lidt længere, skulle 
der have været 98 lys i lagkagen til hans 
næste fødselsdag.  
 
Jeg har kendt ham i alle de år, jeg har væ-
ret involveret i Den Danske Forening. Han 
var en del af foreningens norske netværk; 
kontakter, der gik tilbage til umiddelbart 
efter stiftelsen. Når man havde mødt Jan, 
glemte man ham ikke igen. Han var et 
kraftværk, både fysisk og mentalt.   
 
Udtrykket kraftværk kan let bruges som 
en floskel, men i Jans tilfælde var det en 
retvisende beskrivelse. Jeg husker særligt 
en af de mange gange, han kom og holdt 
foredrag, på invitation, til et af foreningens 
grundlovsarrangementer. Det var i 2009, 
og Jan var 86 år gammel på det tidspunkt. 
 
Aftenen før ringede han til mig og fortalte, 
at han var på vej; med færgen til Hirtshals. 
Jeg spurgte ham, om han havde arrangeret 
logi. Der var en kort pause, inden han sva-
rede: ”Nei, men det ikke et problem, jeg 
sover i bilen min!” 

Poul Vinther Jensen, er desværre også 
siden gået hinsides. Mens vi talte sam-
menlagt knap en time, sad Jan i skræd-
derstilling og lyttede. Da jeg gav ordet til 
ham, rejste han sig; i en glidende bevæ-
gelse, uden at vise det mindste tegn på 
stivhed. Så holdt han en af sine brandtaler, 
hvor han opfordrede de unge til aldrig at 
give op.  
 
Jans meritter under krigen er velbeskrevne. 
Han var kun 17 år gammel, da han sluttede 
sig til modstandsbevægelsen i Norge; sam-
me år som landet blev besat. I Ole Hassel-
balchs bog ”JA, JEG ELSKER DETTE 
LANDET...” gennemgås indsatsen i ho-
vedtræk. Der er tale om en usædvanlig 
indsats, selv inden for modstandsbevæ-
gelsen.   
 
Efter krigen blev Jans indsats i første om-
gang bredt anerkendt af det officielle Norge: 
Han fik takkebrev fra kongen, han fik til-
kendt ærespension, da han fik nervepro-
blemer senere (nok hvad vi i dag vil kalde 
PTSD), og han var i årtier et skattet medlem 
af det norske Hjemmeværn.   

Jan Høeg 
1923-2021

 
Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke syntes, 
at det lød rart, men Jan insisterede. Dagen 
efter, da vi mødtes ved Borum Eshøj, nær 
Aarhus, steg Jan ud af sin bil og kom i 
rask trav over og hilste på. Han var fuld-
kommen frisk; havde sovet fortrinligt, som 
han udtrykte det, og ledsagede os andre 
op til højen, hvor gæsterne var ved at ind-
finde sig. En anden af talerne fra dengang, 

Jan Høeg ved overrækkelsen af Niels Ebbesen Medaljen 22. juni 2019.
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Antallet med en anden kultur betyder noget. Her har vi radikale nok været bange for at komme til at signalere, at vi ikke skulle 
være humanister. Men selvfølgelig er der behov for kontrol med indvandringen.   
Sofie Carsten Nielsen, leder for Det Radikale Venstre, Weekendavisen 28/1 2021. 
 
Alt for længe var øjnene lukket for de problemer en utøjlet globalisering og indvandring medfører.  
Mette Frederiksen, statsminister, Facebook 30/1 2021 
 
Der findes i dag ekstreme kræfter fra særligt Mellemøsten, som i disse år forsøger at vende vores muslimske medborgere imod  
Danmark og dermed splitte vores samfund. Vi har nok været lidt for naive og lidt for sene til at opdage, hvor bevidst fundamentet 
under vores samfund stille og roligt undergraves.  
Jeppe Kofod, udenrigsminister, og Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister, Berlingske 1/2 2021

Det ændrede sig sidst i 80erne, da han og 
en kreds af andre nordmænd dannede en 
forening, som var kritisk over for den ten-
dens til multikulturalisme og medfølgende 
masseindvandring, som da også nåede 
Norge.  
 
Det var nu ikke længere takkebreve, men 
smædepost, der sendtes til Jan – bl.a. fra 
højtstående medlemmer af Arbeiderpartiets 
Ungdomsafdeling (svarende til DSU, Dan-
marks Socialdemokratiske Ungdom). Med 
en mageløs mangel på både takt og viden 
sendte de bl.a. et postkort til Jan, med tek-
sten:  
 
”HUSKER DU SIST, DIN JÆVLA NAZIST. 
VI VANT, DERE FORSVANT!!”  
 
Det ”VI”, som disse selvudnævnte anti-ra-
cister refererede til, var faktisk ikke et vi; 
det forholdt sig reelt stik modsat. For mens 
modstandskampen rasede, var der endnu 
ikke tænkt på disse ”postkorthelte”, mens 
de, der faktisk var med til at besejre be-
sættelsesmagten, netop var Jan og flere 
andre medlemmer af FMI, som den nystif-
tede forening hed og stadig hedder.  
 
Virkelighed, ære, anstændighed og respekt 
for fakta og viden er ikke noget, som ideo-
logisk besatte mennesker tager hensyn til. 
Det fandt Jan ud af som syttenårig, og 
syvogfyrre år efter tog karrierebevidste 
unge socialdemokrater det på sig at gen-
opfriske hans hukommelse desangående. 
 
I de efterfølgende år måtte Jan og hans li-
gesindede se sig udsat for det, der vel i 
dag kaldes en shit-storm. De overhældtes 
med verbale latrinspande, uden at der blev 
givet dem mulighed for replik. Det var ikke 
en diskurs; det var det, der nu kaldes ”de-

platforming” inden for Wokeism og lignende 
ekstremistiske fænomener. Man ønsker 
netop ikke åbenhed, mangfoldighed og dia-
log. Man ønsker at erobre definitionsmagten 
over disse begreber, så man kan misbruge 
dem til at skamride egne ideologiske kæp-
heste uden at risikere, at nogen dukker op 
og agerer den lille dreng fra ”Kejserens 
nye klæ’r.”   
 
Intet er mere intolerant end de selvudnævnte 
tolerante. Ingens hjerner er mere lukkede, 
end hjernerne hos de selvudnævnte riddere 
af åbenheden er det.   
 
Bogen er desværre udsolgt, men teksten 
ligger på DDF’s hjemmeside, hvorfra den 
kan downloades gratis. Den er en guldgrube 
af anekdoter og fortæller en vigtig historie; 
om hvordan og hvorfor den kamp, som Jan 
udkæmpede, i bund og grund var den sam-
me fra 1987 og frem, som den var imellem 
1940 og 1945.  
 
Det gjorde naturligvis Jan vred og skuffet, 
at han på den måde blev dolket i ryggen af 
historieløse og skrupelløse karrieremagere. 
Netop de, den kommende generation af re-
geringsbærende politikere, burde have 
hyldet ham og have taget en sådan hæ-
dersmands bekymringer i ed, inden de, 
som naivisterne og pacifisterne før havde 
gjort det, lagde deres land åbent for ind-
trængende, i ideologiske flosklers navn.  
 
For Værnemagten ville næppe have angrebet 
Norge og Danmark, havde vi været væbnet 
til tænderne i 1940. Og det var ikke mindst 
Arbeiderpartiet i Norge og Socialdemokratiet 
og De Radikale i Danmark, der således gø-
dede jorden for, at besættelsen af begge 
lande gik ret ubesværet, set med tyske 
øjne.   
 

Som en socialdemokrat senere bemærkede 
i anden sammenhæng: ”Først pisser man 
på folk, og så klager man over at de lugter!” 
Sådan følte Jan det, og det var forståeligt. 
 
Som helt ung så jeg en dengang meget po-
pulær film, First Blood, der handler om den 
højt dekorerede krigshelt John Rambos 
strabadser og modgang. Den udvikler sig 
til hæsblæsende action, efter at Rambo be-
handles med foragt af en tåbelig sherif. 
Den minder mig om Jan; ikke fordi han gik 
amok, for det gjorde han ikke, men i slut-
scenen forklarer en både rasende og græ-
dende Rambo sin tidligere chef fra elite-
styrkerne, hvorfra vreden kommer:  
 
“I want, what they want, and every other 
guy who came over here and spilled his guts 
and gave everything he had, wants! For our 
country to love us as much as we love it! 
That's what I want!”  
 
Det var vel egentlig også det eneste, Jan 
ønskede, og som langt de fleste virkelige 
helte ønsker – at få lidt af den kærlighed 
tilbage, som i sidste ende er det, der driver 
heltegerninger. Men det er svært at forklare 
ideologer, der har forlæst sig på dekon-
struktivister og andre, som har hang til at 
komme med lange forklaringer på, hvorfor 
de synes, det er dumt at have det mod, de 
ikke selv besidder, og som mistror helte 
over én kam. Jans mod provokerede nok. 
Sådan er det. Som den store tyske forfatter 
Hermann Hesse bemærkede:  
 
”Folk i almindelighed synes, at mennesker 
med mod og karakter er uhyggelige!”  
 
Jeg håber, at Jan følte noget af den varme, 
han savnede fra det moderne officielle Nor-
ge, når han besøgte os.  
 
Æret være hans minde! 

2021-citater 
Er de blevet klogere,  
- eller er det den sædvanlige snak?

TK
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Der er to problematikker i forbindelse med 
halal. Der er det dyreetiske i forbindelse 
med halal-slagtninger, under hvilke fjerkræ 
påføres unødige smerter, og så er der det 
økonomiske i kraft af halalcertificering, 
som gesjæftige muslimer har udviklet til en 
særdeles indbringende kilde til erhvervelse 
af arbejdsfrie indtægter. 
 
Halalcertificering angår ikke længere kun 
kødprodukter, som eksporteres til muslim-
ske lande. For nemheds skyld halalslagter 
de store slagterier stort set alle slagtedyr, 
uden at produkterne nødvendigvis mærkes 
med halal-symboler. 
 
Men dertil kommer, at flere og flere produ-
center lokkes eller presses til at få deres 
produkter halal-certificeret. Firmaerne be-
taler muslimske organisationer for denne 
certificering, som blot skal bekræfte, at der 
er fremsat en bøn under slagtningen, og at 
der ikke indgår ingredienser fra svin i det 
pågældende produkt. Det gælder ikke blot 
alle mulige former for fødevarer, men også 
f.eks. kosmetikprodukter. 
 
Halal-certificeringerne har i dag fået et så-
dant omfang, at der reelt er tale om for-
brugsafgifter, som betales af alle, - ikke 
bare muslimer, men også af kristne, hin-
duer, buddhister, ateister og alle andre for-
brugere. 
 
Disse opkrævninger foregår på verdens-
plan og er i dag en kilde til enorme arbejds-
frie indtægter til den muslimske verden. 
 
Disse forbrugsafgifter er i strid med ikke 
mindre end to bestemmelser i Danmarks 
Riges Grundlov: 
 

§ 43. Ingen skat kan pålægges, forandres 
eller ophæves uden ved lov. 
 
§ 68. Ingen er pligtig at yde personlige bi-
drag til nogen anden gudsdyrkelse end 
den, som er hans egen. 
 
Man kunne hævde, at folk bare kan købe 
produkter, som ikke er halalcertificerede. 
Men det er umuligt at vide, om et produkt 
er halal-certificeret, for produkterne er sjæl-
dent mærkede, og EU forbyder medlems-
landene at forlange mærkning af produk- 
terne. Officielt skyldes det – ikke overras-
kende, at muslimer ikke må diskrimineres, 
- som om enhver mærkning ikke er diskri-
minerende. 
 
Hvis viljen er til stede, kan man naturligvis 
nemt finde på en måde at afregne certifice-

ringsafgift på, så den kun betales af mus-
limer. Det kunne f.eks. foregå gennem en 
”moskeskat”, ligesom kristne betaler kir-
keskat. 
 
Under alle omstændigheder er den nuvæ-
rende metode grundlovsstridig, men vi skal 
ikke forvente nogen rigsretssag i den an-
ledning. Det er jo kun danskere, det går ud 
over. 
 
Nedenfor bringer vi som forbrugerinforma-
tion en oversigt over firmaer, som sælger 
halal-produkter og firmaer, som ikke gør. 
  
Brug listen, når du går på indkøb.  
Hold op med at betale afgift til islam!

Halal og non-halal 
i Danmark
For 30 år siden måtte muslimer  
søge specialbutikker 
for at købe halal-produkter. 
 
I dag må danskerne søge specialbutikker 
for at undgå halal-produkter.

”ikke halal-slagtet” fjerkræ fra Gråsten. Denne købt i Meny i Greve.



Brand/  
mærkenavn

Butik/  
forhandler

Halal? Verificeret  
dato  
(seneste)

Kommentar

Rokkedal Rema 1000 Ja 14/07-2020 Var tidligere ikke halal. Slagtes nu af Danpo, som 
slagter alle kyllinger halal. Fritgående.

Dansk kylling fra  
Danpo/HK Scan/Rose 

Rema 1000 Ja 10/07-2020 Dialog med Rema1000’s kundeservice.

Remas økologiske  
kyllinger

Rema 1000 Nej 10/07-2020 Dialog med Rema1000’s kundeservice.

(Rema1000s ænder) Rema 1000 Ja/nej 10/07-2020 Rema skrev, at de fleste af deres ænder ikke er halal, 
så det må komme an på en individuel prøve ved hvert 
produkt. 

Jeg har spurgt individuelle producenter, men ikke 
alle svarer. 

De Danske  
Familiegårde

COOP Ja 29/07-2020 Hører i dag under Danpo, hvor alt er halal.

Løgismose Netto Nej 29/07-2020 Tak for din henvendelse omkring halal-certificering 
af vores produkter. 

Vores Løgismose kylling slagtes på et slagteri i 
Frankrig, som ikke halal-slagter. Derudover er ingen 
af vores egen-producerede produkter omfattet af 
halal-certificering. 

Jeg kan desværre ikke svare for alle vores råvarele-
verandører og importerede produkter. 

Mvh. Anne Mette, Løgismose

Duc De Mayenne- 
kyllinger

Irma Nej Frilandskylling – klasseret fransk Label Rouge for 
god dyrevelfærd.

Sødam Irma Ikke  
sikker

De var ikke halal slagtede, da en forbruger spurgte 
16. juni 2015. 

Hopballe Nej Ikke fritgående.  
https://www.hopballe.dk/kyllingerne/ 

Gråsten Fjerkræ 
Gårdbutik

Nej 15/07-2020 Gårdbutikkens produkter er ikke halal. Dog er andre 
af Gråstens produkter halal – skal undersøges nær-
mere

 Fødevaretype: Andet vildt
Brand/  
mærkenavn

Butik/ 
forhandler

Halal? Verificeret  
dato

Kommentar

Klosterhedens vildt Irma Nej 29/07-2020 Vildt skudt på jagt forlægges i skoven indenfor 
meget kort tid og bløder således af. Men der er 
ikke religiøs handling forbundet. Håber du kan 
bruge mit svar. Hilsner Klosterhedens vildt
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 Fødevaretype: Fjerkræ: kylling, ænder, poussiner

Ja

Ja

Nej

Ja/ 
nej

Ja 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ikke 
sikker

Andre links med info om halal/non-halal. 

https://www.facebook.com/notes/nej-tak-til-halal%C3%B8d/hvor-kan-man-k%C3%B8bek%C3%B8d-der-ikke-er-halalslagtet/308217879251532 

http://halalnejtak.dk/er-alle-kyllinger-halalslagtet/ 

https://www.facebook.com/notes/nej-tak-til-halal%C3%B8d/listen-her-k%C3%B8ber-vi-k%C3%B8d/1050229348383711

  Halal/non-halal
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Brand/  
mærkenavn 

Butik/  
forhandler

Halal? Verificeret  
dato

Kommentar

Øllingegaard Mejeri Meny Nej 30/11-2020 Nej, vi har ikke nogen halal-certificeret produkter.  
Mvh Nikka

Løgismose Netto Nej 29/07-2020 Se svar fra Løgismose ovenfor.

Gram Slot Rema Ja 06/12-2020 Nej det er de ikke. Dog produceres deres mælk af 
Arla, som er halal certificeret.

Thise Irma, COOP Nej 30/11-2020 Nej, Thise Mejeri er ikke Halal-certificeret, men 
Thises ostevalle, biproduktet fra osteproduktionen, 
er såvel Halal- som Kosher- certificeret. 
https://thise.dk/qa/ 

Brand/  
mærkenavn

Butik/  
forhandler

Halal? Verificeret  
dato

Kommentar

Dansk økologisk  
oksekød fra Friland

Rema1000 Nej 10/07-2020 Dialog med Rema1000’s kundeservice

Freygaard Meny 

JN Meat  
International

Nej 22/07-2020 Slagtes af Atria, Finland.  
 
Fritgående så meget som muligt, 
om vinteren går de også inde i  store stalde.

Gris, Lam & Co. Irma Nej 29/07-2020 Økologisk. ”Gris Lam & Co er økologisk kød, pøl-
ser og charcuteri fremstillet med omhu og faglig 
stolthed lige udenfor Roskilde. Størstedelen af 
vores kød henter vi på lokale gårde på Sjælland 
og øerne”. ”For at mindske afstanden fra gård til 
slagteri, samarbejder vi med en række mindre lo-
kale slagtehuse rundt om i landet”.

Lam fra den  
Grønne Ø

Irma ? Fik ikke svar.

Rema1000’s   
lammekød

Rema1000 Ja/ nej 10/07-2020 Dialog med Rema1000’s kundeservice. Noget er, 
noget er ikke.

Irmas græsfodrede  
(entrecotes, ribeyes etc.) 

Irmas kalveentrecotes, 
ribeyes 

3/09-2020 Irmas græsfodrede kødkvæg kan være halal slag-
tet, da Coop ikke sætter krav til dette, hverken 
som tilvalg eller fravalg. Kosher slagtning er for-
budt i EU, hvor på du kan være sikker på at dette, 
hvis du holder øje med ‘slagtet i’ feltet på paknin-
gerne.

Freygaard Meny Nej 23/07-2020 Thank you for your message! Our meat is not 
Halal certified.

 Fødevaretype: Mejeriprodukter

Andre produkter 
The Body Shop

The Body Shop Nej 09/12-2020 Tack för mailet. Body Shop-produkterna är inte cer-
tifierade som halal men de är 100% vegetariska och 
grymma. Vi använder inga biprodukter från djur-
slakt, men en del av våra produkter innehåller alko-
hol (etanol).Hoppas det här hjälper. Tack och ha en 
bra dag!
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 Fødevaretype: Okse & lammekød

Nej

Nej

Nej

?

Ja/ 
nej

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

  Halal/non-halal
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KL: Ole Hasselbalch, er det dit indtryk, at 
danskerne her i 90’erne har en fri og påli-
delig presse? 

OH: Ja, man har i princippet en fri presse, 
men pressen er meget bundet til nogle ska-
beloner, der er stillet op på forhånd, og hvis 
man stilles over for stof, som ikke passer ind 
i de skabeloner, så bliver det simpelt hen 
ikke præsenteret. Samtidig løser man sin 
opgave ved undertiden at finde nogle hurtige 
historier. Noget af det, man elsker, er at finde 
racister og nazister alle vegne. Og det finder 
man så jævnt hen blandt folk, som med sik-
kerhed ikke er det. Det har ikke ret meget 
med fornuftig presse at gøre. 

KL: Når nu den danske presse, når talen 
falder på sådan noget som racisme og na-
zisme og på Europaunionen og på Dan-
marks økonomiske situation. Tror du så, 
den danske journaliststand bevidst fortier 
den slags ting for offentligheden netop for 
at være flink over for den danske mand og 
dame for at sikre sig en bedre nattesøvn? 

OH: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, 
der hersker et betydeligt gruppepres inden 
for de kredse. Det er meget svært som jour-
nalist at gå mod strømmen og pludselig for-
tælle sandheden, og specielt hvad nazisme 
angår, er forholdet det, at jeg ikke tror, at na-
zisterne kører det løb, man ser præsenteret i 
medierne, og som er så medieattraktivt. Jeg 

Karsten Lund

Den 18. december 1995 medvirkede den daværende formand for  
Den Danske Forening - Ole Hasselbalch - i en direkte radioudsendelse 
sendt fra Det åbne Båndværksted i Århus. 
 
Dette er sidste del af interviewet.  
Første del blev bragt i Indsigt Udsyn nr. 4, 2020. 
 

Ole Hasselbalch-interview 
anden del

Karsten Lunds ”Podcast”. 

tror, og det tror andre, der også har forstand 
på det her, at de kører ud fra en tankegang 
om, at jo mere omtale, de kan få, desto større 
reklame er det for dem. Og derfor er de inter-
esserede i at få ting gravet frem, også selv-
om det skal ses som en advarsel mod nazis-
terne. 

KL: Nu er du inde på i forbindelse med 
den bog, du netop har fået udgivet, og som 
hedder Opinionskampen fra 1933-1945, at 
det var lidt i forlængelse af, hvad du var i 
gang med i 80’erne med hensyn til infiltra-
tion fra Sovjetunionen. Er det således, at 
man gennem år har set og læst noget jour-
nalistisk stof, som har været politisk far-
vet? 

OH: Ja, det har man i høj grad. Det lykkedes, 
så vidt jeg kan se, faktisk de sovjetiske tje-
nester at få en betydelig indflydelse i det 
danske opinionsdannelsesapparat, og det er 
noget, som har påvirket den generation af 
journalister, som var udsat for det tryk. Men 
jeg ser til min glæde, at især de yngre jour-
nalister nu, hvor Muren er faldet, og trykket 
er lettet, ofte ser anderledes på det. Ofte er 
de yngre journalister langt mere hæderlige 
end 60’er og 70’er-generationen. 

KL: Men så den jævne mand og dame. 
Har de været lidt for ukritiske over for de 
nyheder, som f.eks. TV bringer folket? 

OH: Nej, jeg tror, de er klare over, at der er 
noget galt. Men det er svært for dem at gen-

nemskue, hvad det egentlig er, der foregår. 
Og det betyder, at når man ikke kan stole på 
nyhederne eller føler, man ikke kan stole på 
dem, hvad skal man så handle efter? Så be-
gynder man jo at tro på hvad som helst. Det 
betyder, at en hvilken som helst fusentast 
kan komme og præsentere noget, og så kan 
folk gå hen og tro, at det netop er ham, der 
fortæller det rigtige. Det er en meget ulykkelig 
udvikling i de danske medier, der har fundet 
sted. Men jeg mener, at den er under aftrap-
ning. Og specielt inden for det område, jeg 
har beskæftiget mig med, indvandringsforhold, 
må jeg konstatere det. Nu fik jeg f.eks jo for 
to måneder siden i direkte udsendelse på 
TV2, og det var, hvor man ikke havde mulig-
hed for at manipulere undervejs - klippe og 
klistre og gøre ved, og lydfordreje. Så det 
kom jo direkte ud. Det er et eksempel på den 
udvikling, der er i gang. 

KL: Jeg må indrømme, at jeg selv er lidt 
bekymret for vores såkaldte demokrati i 
Danmark. Jeg vil gerne give ros til TV2, 
som præsenterede to forskellige holdninger, 
som fik lov til at brydes på lige fod. Men, 
hver anden måned udkommer Den Danske 
Forenings medlemsblad Danskeren. Og 
det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
jeg har fået tilsendt en pæn stak, som jeg 
har kunnet sidde og orientere mig i. Og 
der er unægtelig et væld af oplysninger, 
og jeg må indrømme, at det man har hørt 
om, om nazisme i det skjulte - hånden på 
hjertet, jeg har ikke rigtigt kunnet finde 
noget i det blad. Derimod har jeg fundet 
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”Opinionskampen 1933-1945”  
kan stadig købes hos DDF.

en masse oplysninger, som jeg er rystet 
over, at jeg ikke har kunnet læse i den 
etablerede presse. Og derfor vil jeg gerne 
vide, Ole Hasselbalch, sender Den Danske 
Forening jeres medlemsblad til pressen og 
landets politikere? 

OH: Ja, det gør vi. Hele folketinget får det, 
og der er vist kun 20, der har afvist at 
modtage det. Det er karakteristisk for de folk, 
at de vil godt sidde med det i skuffen og se, 
hvad vi nu har fundet frem, men dernæst vil 
de allerhelst reklamere deres egen fortræffe-
lighed ved at tage afstand på det stærkeste 
fra dette skrift, som for øvrigt ikke indeholder 
noget, man bør tage afstand fra. Det frem-
lægger nogle facts og nogle synspunkter i 
konsekvens af disse facts. Så det er det vel 
egentlig ikke. Men det er et forsøg på at få 
lukket munden på os. Det er klart, at hvis 
man kan bilde folk ind, at det, de finder i det 
blad, er lutter nazisme, så vil folk måske 
lade være med at læse det. Og da man ikke 
kan gennemføre en direkte censur i dette 
land, og da det, der står i bladet, er ubekvemt, 
- f.eks. det, jeg fortalte om det etniske lige-
stillingsråd, så forsøger man at forhindre 
folk i af egen drift at prøve at sætte sig ind i, 
hvad der står i bladet. Det er meget smart 
fundet på. Det er ikke første gang i historien, 
det er blevet brugt. 

KL: Nej. Når man f.eks. forsøger at nazificere 
Den Danske Forening, så er det måske 
med det henblik, at man ønsker, at almin-
delige mennesker, Hansen og Petersen, 

helst ikke vil have, at naboen ser, at post-
buddet kommer med et brev, hvorpå der 
står Danskeren fra Den Danske Forening, 
for så skal man føle skyld over… 

OH: Ja, det er det, der er meningen. Men det 
morsomme er, at den mand, som har stået 
for fordelingen af bladet til Folketinget og 
pressen, det er en mand, som kommer fra 
Studenternes Efterretningstjeneste, altså en 
af modstandsorganisationerne fra Besættel-
sestiden, som havnede i tysk KZ-lejr for det 
han lavede. Han er højt anerkendt for sin 
indsats i de år. Han går omhyggeligt og 
bærer Danskeren rundt de steder, og så skal 
han høre på, at der sidder nogle fjollede folk 
og fortæller, at det er bare nazisme. Men det 
viser noget om kvaliteten hos de mennesker, 
som prøver at sende sådan noget i omløb. 
Det er jo ikke de mest tænksomme typer, 
desværre, i dette samfund, der har magten. 

KL: Nu kunne jeg godt tænke mig at stille 
dig et måske lidt for personligt spørgsmål, 
men jeg vover det ene øje. Når man nu 
som du har været med i denne forening 
som formand i temmelig mange år, hvordan 
har du det så med, at du tit både direkte og 
indirekte er blevet omtalt som værende na-
zist, og at du har forbindelse med nazisterne 
i alle afkroge. Hvordan har du det egentlig 
med det? 

OH: Det er ubehageligt, men det kan jeg 
ikke gøre noget ved. Jeg kan jo ikke forhindre 
folk i at lyve eller stjæle, eller hvad de ellers 

kan finde på. Og hvis jeg lod mig påvirke af 
det, så kunne det ikke nytte noget, for så 
kunne en hvilken som helst løgnhals bestem-
me udviklingen i dette land. Nogen er nødt 
til at sige fra over for det her, og så må man 
tage det, der følger. Jeg kan bare beklage, at 
der ikke er flere, der siger fra over for denne 
løgnemetode, som man betjener sig af. For 
det er jo simpelthen løgn. 

KL: Nu er det sådan, at blandt de mange 
blade, jeg har kikket igennem op til denne 
udsendelse, dér kan jeg se, at der er mange 
både kendte og ukendte fra offentligheden, 
som har udtalt sig om, at du som formand 
eller Den Danske Forening har været det 
ene eller det andet, og så har du lagt retssag 
an, og faktisk hver eneste person har tabt 
deres sag med beskyldninger om det ene 
eller det andet. 

OH: De taber selvfølgelig sagerne, men pres-
sen skriver alligevel, at de vinder den. Det 
har vi også været ude for.  

KL: Men der var et eksempel for et par år 
siden, hvor Ekstra Bladet blev pålagt at 
bringe et dementi, der kan ses. 

OH: Ja, det var de nødt til, for deres an-
svarshavende redaktør stod med en risiko 
for at få en frihedsstraf på 80 dage. Man 
havde simpelthen fordrejet resultatet af sådan 
en dom. Så man var nødt til at vedgå, at 
man havde opdigtet, at jeg havde tabt en så-
dan sag. Men der er så meget, man ikke får 
at vide. Du har heller ikke fået at vide, at den 
nok så berømte nazijæger Frede Farmand 
ved byretten hernede for nylig har måttet 
indrømme, at han med urette har beskyldt 
mig for at have nazistiske anskuelser. Det 
får du heller ikke at vide. 

KL: Nej, det vidste jeg ikke. 

OH: Nu render han rundt i retten og fortæller, 
at han helst ikke skal betale for meget i er-
statning, fordi han er sådan en pæn mand. 
Det må han så håbe, at dommeren tror på. 

KL: Men forsøger Den Danske Forening 
så at indrykke nogle hvervningsannoncer 
eller oplysningsannoncer? 

OH: Ja, vi gør ikke så meget ud af det, fordi 
vores vurdering i og for sig er, at vi ikke tror, 
at den brede offentlighed overhovedet gider 
at sætte sig ind i disse ting i tide. Vi er nødt 
til at appellere til en overskuelig skare, som 
har både viljen og kraften til at sætte sig til 
modværge over for det, der foregår. Dem kan 
vi sagtens få fat i uden al for megen annon-
cering. Men vi har annonceret, og så har vi 
også oplevet f.eks., at det Berlingske Hus’ 
annonceafdeling afviser de annoncer. Der er 
en meget grinagtig historie, - vores folk i 

Ole Hasselbalch 1997. 
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Sønderjylland ville holde et antinazistisk 
møde med en antinazistisk taler, og så 
kommer de ned med annoncen på den lokale 
filial af Det Berlingske Hus og vil have den 
trykt, og så får de at vide, at det må de ikke; 
det har de fået ordre til. Det førte til nogle 
hektiske scener dernede, da det gik op for 
den lokale redaktør, at det var et møde med 
et sådant indhold, og det endte med, at han 
tog annoncen, for han måtte indrømme, at 
han var blevet ført bag lyset af Det Berlingske 
Hus. Sådan kan det gå, når man løber rundt 
og snakker hinanden efter munden uden at 
tænke over, hvad det er, man siger. 

KL: Har du indtryk af, hvorfor det bliver 
nægtet Den Danske Forening at indrykke 
annoncer de steder, hvor det bliver næg-
tet? 

OH: Det er simpelthen, fordi man eftersnakker 
hinanden. Der sidder nogen dér, som skal 
gøre sig selv hellige ved at lade, som om det 
nok er rigtigt, det nogen har snakket om, at 
det er nazister i Den Danske Forening. Det 
sørgelige er, at et stort bladhus – de burde 
dog efterprøve, hvad der foregår. I stedet 
kommer de på modpartens side, og i Søn-
derborg-sagen kommer de faktisk på nyna-
zisternes side i bar forhippelse på at fremstille 
sig selv som antinazister. De folk er ikke 
værdige til at sidde og have med nyhedsfor-
midling at gøre. De burde fyres fra deres job, 
simpelthen. 

KL: Nu skal jeg skynde mig at sige før 
næste spørgsmål, at jeg véd, at i Hoved-
biblioteket i Aarhus kan man også gå ned 
og kikke i medlemsbladet Danskeren. Men 
hvordan har danske biblioteker det generelt 
over for medlemsbladet? 

OH: Der er et par hundrede kommunalbib-
lioteksvæsener, og af dem er der kun 20-25 
stykker, der er i stand til at præsentere læ-
serne for Danskeren. Og bestiller man det 
bogmateriale, vi har udgivet, kan man heller 
ikke få det uden videre. Nogle steder kan 
man godt, men der er mange steder, man 
kan bestille det uden at få det, fordi der sid-
der en bibliotekar, som er så dum, at hun 
mener, hun kan gøre sig i særlig grad for-
træffelig ved at chikanere. Det pudsige er, at 
det, der kunne blive bestilt, var en bog som 
f.eks. min. Vi leverede også Poul Nøragers 
bog, som er udgivet i samarbejde med Fol-
kebevægelsen mod Nazisme. Det kunne også 
risikere at være den, man pludselig ikke fik, 
fordi den blev kædet sammen med os. Men 
det er det, man kommer ud for, når man bare 
løber efter de andre uden at tænke over, 
hvem det er, der er i spidsen. Og det tager vi 
ikke så højtideligt, for de folk har ingen ind-
flydelse i det danske samfund i det lange 
løb. Det er trods alt den tænkende del af 
danskerne, der bestemmer i det lange løb. 

Om der er en fjollet bibliotekar, som tror, hun 
gør sig i særlig grad fortræffelig ved at for-
hale sådan en bestilling, spiller ingen rolle. 

KL: Hvor mange flygtninge/indvandrere 
er der her i slutningen af 1995 i Danmark? 

OH: Ja, det er der efterhånden ikke nogen, 
der véd. Jeg véd, at Arnold fra Det Radikale 
Venstre er blevet refereret for at have udtalt 
internt, at vi har cirka en halv million ud-
lændinge i landet. Vores gæt er, at det er 
mellem to og tre hundrede tusinde, vi har af 
egentlige flygtninge og indvandrere, hvortil 
vi ikke regner folk fra Europa og andre steder, 
som er os nært stående industrialiserede 
lande. Det er jo ikke derfra, trykket kommer. 
Trykket kommer fra visse dele af Den Tredje 
Verden, hvor befolkningseksplosionen finder 
sted. Men dér er man muligvis oppe på de 
tal nu. 

KL: Men har Den Danske Forening så et 
bud på, hvor mange flygtninge og indvan-
drere der vil være her i f.eks. 2005 under 
forudsætning af, at tingene fortsætter som 
nu? 

OH: Det kan der laves beregninger på, men 
hvis det får lov til at fortsætte, som det går 
nu, kan vi sige, at det bliver særdeles mange. 
Hidtil har væksttallet været cirka 10 pct. om 
året, så kan enhver gå hen og regne frem på 
sin egen lommeregner. 10 pct. pro anno med 
renter og renters rente, det giver i det lange 
løb nogle kæmpe tal. Det ender ganske enkelt 
galt, noget må der ske, og det er så galt nu, 
at man er nødt til at foranstalte en eller 
anden form for hjemsendelse af store grupper 
af de folk, som har etableret sig her på den 
måde. Så det bliver ikke hyggeligt. 

KL: Nu f.eks. lande som England og Fran-
krig, de har jo, - og det ligger nok i sagens 
natur fra deres gamle kolonimagtstid, utro-
ligt mange flygtninge og indvandrere. Kan 
man drage nogle erfaringer fra England og 
Frankrig til Danmark og måske føre dem    
5 – 10 år frem? 

OH: Man må formode, at det vil gå på 
samme måde hos os, som det er gået i de 
lande, og man kan konstatere, at man har 
fået etableret fremmede med helt afvigende 
opfattelser af, hvordan verden er skruet sam-
men, og hvordan den bør skrues sammen; 
og i sådanne antal, at de har opbygget deres 
egne små samfund. I Frankrig er der store 
områder, hvor de har etableret sig. Vi kalder 
dem ghettoer, men de oplever det jo som 
deres områder, og dér kan end ikke det 
franske politi komme ind nu. Den udvikling 
vil formentlig også komme her uanset alle 
ønsker om integration. 

 

KL: Talemåden ”lige børn leger bedst” 
gælder stadig, uanset hvad? 

OH: Ja, det må man sige, men der er også 
nogle moralske aspekter i det her. Det koster 
lige så meget at forsørge én af disse selvud-
nævnte flygtninge i dette land, som det koster 
at hjælpe 66 afrikanske børn til en tryg til-
værelse i form af at sikre dem skolegang og 
mad og klæder, mens det varer – og dermed 
et håb om at få begrænset befolkningseks-
plosionen netop i oprindelseslandene, og 
selv FN har gjort opmærksom på, at vi kan 
ikke blive ved med at redde nogle relativt få 
i Vesteuropa med de konsekvenser, det har i 
retning af, at man er nødt til at negligere 
nogle opgaver ude i verden. Det er dybt amo-
ralsk, det der foregår, men det er også ind-
lysende, at humanitære organisationer er 
yderst tilfredse med, at de kan gå hjem om 
aftenen, efter at have løst deres humanitære 
dagsværk. De behøver ikke at skulle ud at 
rejse på den konto. Det er meget praktisk for 
dem at få kunderne herop. Så der er stærke 
kræfter, der trækker for at lade denne mølle 
fortsætte. 

KL: I hvert tilfælde kan jeg fortælle lytterne, 
at i en af de pjecer, jeg også har set fra Den 
Danske Forening, dér står der, at der lige 
nu dør omkring 50.000 mennesker rundt 
omkring på Jorden hver dag af sult og 
tørst og nød. 

OH: Ja, det er konsekvensen af det, der fore-
går. Men de kan ikke placere sig foran vores 
øjne, og dermed er politikerne dybest set li-
geglade med dem.  

KL: Nu nævnte du før en politiker, som 
hedder Elisabeth Arnold, som for øvrigt 
har valgsted her i Aarhus. Jeg har hørt 
hende fortælle om i fjernsynet, at vi har in-
ternationale forpligtigelser. Passer det? 

OH: Det passer ikke. Hun henviser til nogle 
konventioner, som ikke binder os til at føre 
den politik, som man nu har ført. Men det 
har politikerne fået sat i hovedet, og de gider 
ikke at bruge tid på at sætte sig ind i, hvad 
der står i disse konventioner. Det følger ikke 
af disse konventioner, at vi skal ødelægge 
vores eget samfund på den måde. Derimod 
kan man sige, at der er en mellemfolkelig 
forpligtigelse til at handle på en måde, så 
der kommer størst mulig hjælp ud af de 
penge, som kan investeres i hjælp, og det 
sker ved at investere i de pågældendes hjem-
lande. Jeg var i Østafrika for under et år 
siden for at se, hvordan der så ud dernede, 
og det er ganske forfærdeligt. Selv Kenya er 
ved så småt at bryde sammen i en kæmpe 
kriminalitet i kraft den befolkningstilvækst. 
Det er sørgeligt at opleve, at dernede kan en 
arbejder, hvis han overhovedet kan få arbejde, 
højst tjene 12-15 kroner om dagen, omsat til 
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OH: Det véd jeg ikke, om de er. Jeg kender 
dem efterhånden, og det er folk, som kører 
på et utroligt lavt intellektuelt niveau. Under 
påskud af, at de er idealister, får de hver 
gang slæbt nogle tilfældige skolebørn med. 
Men disse skolebørn opdager hurtigt, hvad 
det er, der foregår. Det er jo nogle folk, som 
sidder i en mørk kælder og planlægger ver-
densrevolutionen, og det skal de jo have lov 
til. Men det, man kan undre sig over, er, at 
pressen bare eftersnakker det vrøvl. Det hører 
ingen steder hjemme. Sidste gang jeg afholdt 
et møde, lod Lokal-tv i Aarhus sådan en 
type sidde i 6 minutter og fortælle om sine 
idiosynkrasier om, hvad der var blevet sagt 
på mødet. Det havde været mere naturligt, 
at pressen selv var kommet til mødet og 
havde hørt, hvad der blev sagt. Så havde de 
opdaget, at det var noget andet end det, han 
fik de 6 minutter til at fortælle. 

KL: Men når Den Danske Forening holder 
møder og foredrag, giver pressen så or-
dentlig besked til folk om, hvad der fore-
går? 

OH: Nej, jeg kan endnu ikke huske noget til-
fælde, hvor man har fået en udtømmende 
besked om, hvad der foregår på møderne. 
Pressedækningen går altid på, at der står en 
lille flok idioter og råber og skriger, så de ser 
ud, som om de er helt skeløjede. Og så kom-
mer der allerhøjst en linje eller to om, at der 
var et eller andet foredrag. Men det normale 
er, at det får folk ikke engang at vide. 

KL: Når der f.eks. holdes foredrag i Den 
Danske Forening, - hvad kan det være for 
foredragsholdere og emner? 

OH: Det er alle typer af emner og alle typer 
af foredragsholdere. Vi har endog haft en 
muslimsk imam til at holde foredrag om 
islam. Men det får folk heller ikke at vide 
gennem pressedækningen. Vi har flere gange 
haft en foredragsholder, som var med til at 
stifte Folkebevægelsen mod Racisme, og så 
har vi selvfølgelig også haft Søren Krarup, 
Jesper Langballe og andre til at tale om na-
tionale anliggender. Det er altså et bredt 
spekter, vi har af foredragsholdere. Men 
mange foredragsholdere tør ikke at møde 
op, for de bliver svinet til for det værste. På 
den måde kan man sige, at vi får skilt fårene 
fra bukkene. For vi finder ud af, hvem der er 
i stand til at argumentere deres meninger og 
ydermere er villige til at lægge ryg til. Og det 
er de mennesker, der er brug for. Det er ikke 
medløbertyperne. 

KL: Ole Hasselbalch, hvis der er nogle 
blandt lytterne, der ønsker at modtage et 
gratis nummer af medlemsbladet, der hedder 
Danskeren, hvor kan de så henvende sig? 

OH: De kan henvende sig på vores telefon. 

KL: Tiden er så småt ved at være gået, så 
jeg vil gerne sige tak til dig, Ole Hasselbalch, 
fordi du var så venlig at medvirke i radio-
programmet. Tak skal du have.

danske penge. Og så går man og smider så 
store beløb ud her i landet. Det gør ondt at 
se de mennesker dernede, de har intet håb i 
tilværelsen. Der er intet for dem. 

Men jeg kan da fortælle, at de somaliere, 
som medbragte en somalisk statsformue på 
at arve fra kriminelle i Somalia, de etablerede 
sig i Nairobi på Hotel Hilton, og da de syntes, 
at det blev for dyrt, flyttede de til Hotel Am-
bassador. De brugte bl.a. den metode, at de 
skyndte sig at formidle nogle af deres børn 
herop, hvor de så kom som uledsagede flygt-
ningebørn. Deres forventning dernede var, 
at så kunne de følge efter ad åre, og det skal 
nok vise sig at kunne lykkes. 

KL: Uanset om man er enig eller uenig i 
den her i landet førte flygtninge- og ind-
vandrerpolitik, så vil jeg endnu engang 
henvise lytternes opmærksomhed til det, 
der hedder Den Fri Meningstelefon. Den 
har nummer 44 53 01 16. Har man en tryk-
knaptelefon, kan man altid komme i kontakt 
med den, man kan aflytte, og man kan 
ovenikøbet få lov til selv at indtale indlæg, 
uanset om man er for eller imod den her i 
landet førte flygtninge- og indvandrerpolitik. 
Men her på falderebet, Ole Hasselbalch. 
Når nu Den Danske Forening holder møder 
og foredrag, så er der som regel modde-
monstrationer mod Den Danske Forening. 
Og demonstranterne kalder sig alt, lige fra 
antiracister til antinazister. Men er demon-
stranterne det, de giver sig ud for at være? 

Hate-speech  
på Facebook 
 
Facebook udrenser flittigt fake-news 
(uønskede fakta) og hate-speech. 

Når ”Blå Bloks Kaos” tillades at kalde 
mennesker for rotter, må det formodes at 
være fordi, Facebook anser en sådan be-
nævnelse for ”love-speech”. Sådan blev 
det imidlertid ikke opfattet, da det nazi-
stiske blad Der Stürmer brugte samme 
benævnelse om medmennesker. 
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Kulturberigelse vinter 2020-2021
Et udvalg af kulturelt berigende indslag i danskernes hverdag.

02.21 Ved Bazar Vest i Aarhus bliver en 
24-årig mand overfaldet af en flok unge. 
Da han flygtede, blev han forfulgt af to 
mænd med henholdsvis mellemøstligt og 
afrikansk udsendende, som stak ham med 
kniv. (politi.dk 22/2)  

02.19 Berlingske oplyser, at det koster po-
litiet 170.000 kr. om måneden at beskytte 
jødiske institutioner i København. (Ber-
lingske 19/2) 

02.18 To grupperinger af ”unge” kom i 
slagsmål på Friheden Station i København. 
Politiet foretog 4 anholdelser og flere blev 
kørt på hospitalet med knivstik. (BT 18/2) 

02.18 I Aalborg skred politiet til anholdelser, 
da ”unge” kom i vildt knivstikkeri på grund 
af ”mislykket hashhandel”. (BT 18/2) 

02.18 Ved retten i Hillerød indledtes sag 
mod 4 unge mænd, som overfaldt en mand 
i Frederikssund med knivstik, da han over-
raskede dem, mens de var ved at stjæle 
hans cykel. (SN 18/2) 

02.17 Kolding Kommune lukkede to skoler, 
som har stort flertal af indvandrerelever, 
på grund af voldsom smitte med corona. 
(KSDHA 18/2) 

02.15 I Gentofte blev en 16-årig dreng 
stukket med kniv af en ung mand, som er 
”brun i huden”. Knivstikkeren var ifølge 
med flere andre, som er ”brune i huden”. 
(tv2 16/2) 

02.13 I Smørum ville personer af anden 
etnisk herkomst indsamle penge til handi-
cappede. De opgav imidlertid deres gode 
gerning, da de blev bedt om at vise legiti-
mation. (24nyt 13/2) 

02.12 Den somalier, som i 2011 blev dømt 
for mordforsøg på tegneren Kurt Wester-
gaard, er nu på fri fod. Han er dømt til ud-
visning, men udvises ikke, fordi det vurderes, 
at han risikerer tortur i hjemlandet.             
(Berlingske 13/2) 

02.09 Politiet offentliggør foto af maskin-
pistolbevæbnet mand, som er efterlyst i 
drabssag. (politi.dk 9/2)  

02.08 En 27-årig afrikaner blev anholdt 
sigtet for at have sex-misbrugt mindst 14 
mindreårige drenge. (Rødovre Lokal Nyt 8/2)                                                

02.07 I Holbæk fængsledes 13 personer, 
heraf 3 syrere, som er mistænkt for at plan-
lægge terroraktioner. I Tyskland blev en 
syrer anholdt i samme sag. (tv2.dk 12/2) 

02.06 Den iranske talsmand for ”Men in 
Black”, Ali Sufi, kalder formanden for Nye 
Borgerlige, nazist.                                                                 
(fightthepowerwithfreespeech 7/2) 

01.31 Den meget indvandringsvenlige jour-
nalist Kristian Jessen beretter på sin face-
book, hvordan han og hans 10-årige datter 
blev chikaneret og truet af 3 unge immi-
granter, som kaldte ham racist og dansker-
svin. (Uwe Max Jensen, facebook 1/2)  

01.29 Politiet efterlyser den 19-årige Ali 
Kadem Jawad Al-Khuzaie, som formodes 
at have spillet en rolle i en 21-årig mands 

død i Køge som følge af stump vold.               
(24nyt 30/1) 

01.25 I Odense blev en 21-årig kvinde 
overfaldet bagfra af to mænd, som bankede 
hendes hoved ind i et træ og slog hende i 
baghovedet og på ryggen. Mændene be-
skrives som mellemøstlige. De  stjal ikke 
noget og forsvandt efter overfaldet.                    
(Lokalavisen 27/1) 

01.24 I Varbergparken i Haderslev blev en 
24-årig mand såret af skud. Politiet efterlyser 
den formodede gerningsmand, den 28-
årige Omar Afif Jammal.                  
(Den korte Avis 26/1) 

01.23 ”Men in Black”-demonstranter smad-
rer dansk ejede forretninger på Nørrebro. 
(fightthepowerwithfreespeech 7/2) 

For kulturberigelse.
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01.19 I det vestlige Aarhus blev en ung 
mand anholdt med en skarpladt pistol i in-
derlommen. Flere unge mænd forsøgte at 
forhindre anholdelsen. En af disse blev an-
holdt; han havde en kniv og peberspray på 
sig. To andre blev anholdt for at fornærme 
politiet. (aarhus.lokalavisen 20/1) 

01.19 I Korsør blev en mand af anden et-
nisk herkomst hevet ud af sin bil af to 
andre mænd af anden etnisk herkomst og 
stukket flere gange med en kniv. Politiet 
formoder, at der var tale om et opgør om 
hashhandel. (sn.dk 19/1) 

01.18 I det indvandrertætte vestlige Aarhus 
satte en 20-årig vanvidsbilist uofficiel dan-
marksrekord, da han fik 3 klip i kørekortet 
på under to minutter! Han kørte med mindst 
96 km/t, hvor det kun er tilladt at køre 70 
km/t. Desuden foretog han to ulovlige over-
halinger på samme strækning. De 3 klip 
var hans klip nr. 5, 6 og 7. 
(Den korte Avis 20/1) 

01.18 Ved retten i Viborg stod 5 mænd an-
klaget for voldtægt, røveri, ulovlig våben-
besiddelse m.m. De er henholdsvis arabiske 
og somaliske af udseende. 
(Ekstra Bladet 16/1) 

01.18 En 34-årig mand blev ved retten i 
Glostrup sigtet for drabsforsøg efter at have 
beskudt en 32-årig mand med maskinpistol 
i Brøndby Strand. Han sigtede efter hovedet, 
men ramte skulderen. (sn.dk 18/1) 

01.16 I forbindelse med et klanopgør i 
Helsingør standsede politiet en bil med en 
blødende mand, som viste sig at være en 
39-årig souschef i SSP ved Helsingør Kom-
mune. Manden fik i 2015 kommunens in-
tegrationspris, - kort efter at han på Facebook 
havde tilkendegivet sin støtte til sharia og 
kalifatet. (Helsingør Dagblad 20/1) 

01.15 Porsche-banden alias 4 muslimer 
blev i Skive idømt i alt 32 års fængsel for 
salg af kokain. To af de dømte blev udvist 
fra Danmark for bestandigt.              
(Ekstra Bladet 15/1) 

01.15 Retten ophævede navneforbuddet 
på den 27-årige Mohamed Ahmad Samaleh, 
som 23/7 dræbte en politiassistent under 
vanvidskørsel på Langebro i København 
23/7 2019. Han har desuden bragt andre 
menneskers liv i fare under andre vanvids-
kørsler. Morderen er udeblevet fra retsmøder 
med skiftende forklaringer. 
(Ekstra Bladet 15/1) 

01.13 Menneskerettighedsdomstolen gav 
Højesteret medhold i, at den pakistanske 
LTF-gangster Shuaib Khan kan udvises. 
Siden sit 17. år har Shuaib Khan tilbragt 

10 år i fængsel for stort set alle de forbry-
delser, en person kan begå, herunder mord. 
(Den korte Avis 17/1)  

01.13 En 21-årig mand varetægtsfængslet 
sigtet for den 24/6 2020 at have skudt og 
dræbt en 31-årig mand i Vollsmose. Den 
dræbte befandt sig tilfældigvis i skudlinjen 
under en skudveksling mellem stridende 
grupperinger i området. (24nyt 14/1) 

01.13 I Holstebro skubbede en afrikaner 
en 78-årig mand omkuld, efter at denne 
havde hævet penge fra en hæveautomat. 
Afrikaneren fik fat i den 78-åriges pung og 
løb fra stedet. 
(Dagbladet Ringkøbing Skjern 13/1) 

01.11 Retten i Glostrup idømte en 28-årig 
somalisk mand 3½ års fængsel samt ud-
visning for 13/8 at have skudt med pistol i 
Høje-Gladsaxe. Manden var tidligere dømt 
for ulovlig våbenbesiddelse. 
(Den korte Avis 13/1) 

 01.10 I Kalundborg sprang to mørklødede 
mænd ud fra en stationcar og gennemban-
kede en ung mand, som intet kendte til de 
pågældende, hvorefter de kørte videre. Den 
unge mand anmeldte overfaldet til politiet, 
som kørte ham på skadestuen. 
(24nyt 11/1) 

01.10 Ved retten i Helsingør blev en 22-
årig mand idømt 1 års fængsel og advarsel 
om udvisning for 47 forbrydelser, bl.a. ty-
veri, færdselsforseelser og fornærmende 
råb til politibetjente: ”Jeg slår dig ihjel og 
finder din familie og knepper din mor”. 
(SN.dk 11/1) 

01.08 Politiet overraskede en 56-årig ud-
lænding i en lejlighed på Nørrebro i Kø-
benhavn med et beløb på fire millioner kro-
ner og 11.000 euro, knap 82.000 kr. Pengene 
menes at stamme fra salget af mindst 11 
kilo kokain eller et andet særligt farligt 
narkotika. (Ekstra Bladet 12/1) 

01.08 Retten i Aarhus indledte straffesag 
mod en 41-årige familiefar, som er anklaget 
for at opildne en 53-årig psykisk syg mand 
til at begå drab på partileder Rasmus Palu-
dan med en kniv. Politiet forhindrede drabet 
ved at skyde den 53-årige i benet. Episoden 
fandt sted 5/6 2020.    
(Ekstra Bladet 8/1) 

01.05 I Højbjerg blev en bilist og hans 
passager bragt til standsning af en bil, 
som kørte ind foran ham. En anden bil 
kørte op bag bilisten. Ud fra de to biler steg 
personer af anden etnisk herkomst. Bilisten 
stak af for at ringe efter politiet. Imens blev 
hans passager slået og bestjålet. 
(24nyt 6/1) 

01.03 I Bernstorffsparken i Gentofte blev 
en 52-årig hundelufter slået af en udlænding 
med en flækket læbe til følge. Politiet 
anholdt og løslod senere den udenlandske 
mand. (24nyt 4/2) 

01.02 På Ro’s Torv i Roskilde blev en 18-
årig mand slået, revet i håret og udsat for 
halsgreb af en mand af anden etnisk her-
komst, efter at han havde påtalt, at denne 
var gået foran i en kø. (24nyt 7/1) 

01.02 I Hillerød blev det 38-årige bande-
medlem Cem Kaplan dræbt af skud, da der 
blev åbnet ild mod ham og en 21-årig mand 
i en bil. Den 21-årige blev såret. (sn.dk 4/1)  

01.02 En vagt med mellemøstligt udseende 
skubber en dansk kunde ud af Føtex i 
Ringsted, efter at kunden har gjort vagten 
opmærksom på en kvinde, som bærer ulov-
lig tildækning. Den muslimske kvinde råbte 
og skreg, så både niqab og mundbind røg 
af, hvorved hun også overtrådte kravet om 
mundbind. (document.dk 4/1) 

01.01 På Høje Taastrup Station angreb en 
17-årig tre politifolk med et bomberør. Han 
bliver en af de første, der bliver tiltalt for 
overtrædelse af den nye straffelovs-paragraf 
119b om fyrværkeriangreb. (24nyt 21/1) 

12.31 Store skarer af unge af mellemøstlig 
herkomst forsamledes på Rådhuspladsen i 
København i strid med kravet forsamlinger 
med højst 10 deltagere. Politiet udskrev in-
gen bøder. (document.dk 1/1) 

12.31 I Hvidovre skyder ”unge” fyrværkeri 
mod alt og alle (politiets formulering). En 
ung på 14 bliver anholdt og kørt hjem af 
politiet. En ung på 15 kunne afhentes af 
forældrene på politistationen. 
(document.dk 31/12) 

12.30 ”Ugen op til årsskiftet 2020/21 har 
været præget af en stor mænge påsatte bil-
brande, nedbrændte skraldecontainere og 
livsfarlige fyrværkeriangreb.” 
(document.dk 30/12) 

12.30 På et bosted i Fårevejle myrdede en 
tyrkisk beboer en afghansk socialpædagog 
med flere knivstik. (SN.dk 5/1) 

12.29 To somaliere blev ved retten i Herning 
kendt skyldige i røveri og vold af særlig rå, 
brutal eller farlig karakter. De overfaldt 10/7 
to mænd ved Rema 1000 på H.P. Hansens 
Vej i Herning. De blev begge idømt 1 års 
fængsel. Den ene desuden en advarsel om 
udvisning. (Politi.dk 29/12) 

12.24 To udlændinge filmede voldtægt af 
14-årig pige og delte optagelsen på Snap-
chat. Da de blev anholdt efter en hidsig bil-
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Bogen er primært en gengivelse af en tv-
transmitteret debat mellem skuespilleren 
Fry og psykologiprofessoren Peterson på 
den ene side, og sociologiprofessoren Dy-
son og journalisten Goldberg på den anden 
side (desuden separate interviews med del-
tagerne før og efter debatten). De to hold 
debatterer, om politisk korrekthed er et 

Lidt for pæn debat 
om politisk  
korrekthed

jagt med vanvidskørsel, kunne politiet via 
de kriminelles telefoner afsløre, at de står 
bag mindst 787 forbrydelser, bl.a. gaderø-
verier, overfald på tilfældige, misbrug af 
stjålne kreditkort, hærværk, trusler, tyverier, 
indbrud og en serie af vanvidskørsler i 
stjålne biler, vold mod politiet og våbenloven. 
Mange af forbrydelserne viser sig ikke at 
være anmeldt. (Ekstra Bladet 24/12) 

12.24 På Høje Taastrup Station kastede 
en gruppe mørkklædte personer fyrværke-
ribomber ind i afgangshallen og stedets 7-
Eleven butik. (document 26/12) 

12.22 En undersøgelse viser, at Ikke-vestlige 
personer har 2,5 gange større risiko end 
danskere for at blive indlagt med corona-
smitte, selvom der er justeret for alder, køn 
og andre sygdomme. Somaliere er i gen-
nemsnit fire gange oftere indlagt. For paki-
stanere er det lidt over tre gange oftere. 
(KSDHA 22/12) 

12.21 En særdeles voldelig 25-årig iraner 
overfaldt under afsoning i Storstrøms Fæng-
sel 3 gange personale i fængslet, hvorfor 
han blev idømt en tillægsdom på 5 måneders 
fængsel samt udvisning i 6 år. 
(Folketidende 16/1) 

12.21 En 33-årig såkaldt flygtning fra Sy-
rien blev ved Københavns Byret idømt 12 
års fængsel for forsøg på terror og blev 
udvist af Danmark for bestandig. En anden 

syrer er tidligere blevet dømt i Tyskland i 
samme sag.  (frihedensstemme.dk 21/12) 

12.19 Mindst to personer blev i aftenens 
løb overfaldet i Aarhus midtby af en gruppe 
på 5-7 ”unge” i 15-20- års alderen. 
(Den korte Avis 21/12) 

12.14 En 18-årig mand blev flået ud af 
bus, gennemtæsket, plyndret og efterladt 
på øde landevej nær Risø nord for Roskilde. 
5 mænd ”af anden etnisk herkomst” strip-
pede ham for ejendele som sko, hættetrøje, 
jakke og telefon, inden de stak af og efterlod 
ham på den øde landevej. 
(Lokalavisen.dk 15/12) 

12.10 Menighedsrådet ved Korsløkke Sogn 
i Odense er så bange for at blive udsat for 
muslimsk terror, at de ønsker deres islam-
kritiske præst Massoud Fouroozandeh af-
skediget. (Fyens Stiftstidende 11/12) 

12.08 I en koordineret aktion anholdt Nord-
jyllands Politi otte mænd, der er mistænkte 
i en alvorlig sag fra 8/10, hvor et offer blev 
overfaldet af flere personer og forsøgt myrdet 
med knivstik. (24nyt 8/12) 

12.08 Fyns Politi har anholdt tre personer 
i Vollsmose. De sigtes for ved skud at have 
forvoldt alvorlig fare for andre personers 
liv og førlighed, samt for ulovlig våbenbe-
siddelse. (24nyt 8/12) 

 

12.06 I Ringsted blev en 21-årig mand 
tidligt om morgenen overfaldet af 4 mænd 
af anden etnisk herkomst, som fravristede 
ham hans armbåndsur. (24nyt 7/12) 

12.03 En tyrker ved navn Ihsan Kayhan 
blev idømt en fængselsstraf på 3½ år samt 
udvisning for vold, trusler og voldtægt. 
Voldsmanden har en lang kriminel karriere 
bag sig og er tidligere blevet betinget ud-
vist. (document.dk 20/12) 

11.29 Tre unge mænd mellem 17-19 år 
blev søndag eftermiddag anholdt i Hjortshøj 
og sigtet for at have stjålet et højttaleranlæg, 
som skulle have været brugt til en julekon-
cert. (24nyt 30/11) 

11.25 Tre mænd fra Horsens idømt fæng-
selsstraffe for frihedsberøvelse, afpresning 
af særlig grov beskaffenhed og grov 
vold. Den ene blev udvist. (24nyt 26/11) 

11.25 Syv mænd i alderen 24 til 47 år er 
idømt fængselsstraffe på mellem 8 og 15 
år for at have indsmuglet kokain i biler 
med hemmelige rum. To af de tiltalte blev 
udvist fra Danmark med indrejseforbud for 
bestandig. (24nyt 25/11) 

11.20 En 20-årig mand med rod i Mellem-
østen blev idømt 16 års fængsel for drab 
og drabsforsøg med kniv ved et bandeopgør 
i Valby 9/9 2019. (KSDHA 21/11)  
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fremskridt. De to førstnævnte siger nej, de 
to sidstnævnte ja. 

Det er altid interessant med en sådan dis-
kussion om et kernepunkt, det sker alt for 
sjældent, men desværre taler parterne også 
her i høj grad forbi hinanden. Man bekræf-
tes endnu en gang i, at der er forskellige 
måder at se verden på, og nok så megen 
debat fører ikke til forbrødring. Men til af-
klaring af fronterne, hvilket måske er nok 
så væsentligt. 

Særlig Dyson henviser meget til de histo-
riske uretfærdigheder, minoriteter stadig 
lider under, men det er især Petersons 
pointe, at fokus må være på det individu-
elle, og individer kan i dag ikke bare for-
klare deres skæbne med, hvordan den 
gruppe, de placeres i, generelt har haft det 
før. I Vesten er man trods alt nået uhyre 
meget videre end andetsteds med at give 
alle individer, hvad der tilkommer dem, og 
det er en alt for ambitiøs, utopisk ambition 
at forvente, at vi allerede nu skulle nå en 
form for perfektion. Trangen til det bedste 
er som altid det godes værste fjende. 

Men Dyson retfærdiggør identitetspolitik-
ken med, at gruppeidentiteten ikke er 
noget, de ikke-europæiske minoriteter selv 
har opfundet, men noget, som oprindelig 
blev dem påtvunget, og som de stadig 
mærker som fordomme, bare når de viser 
sig på gaden. Rimeligheden i denne opfat-
telse kan betvivles med statistik, men vig-
tigere politisk er det dog altid, at følelsen er 
der. Men det er jo den selvsamme fornem-
melse af at være jaget vildt, europæere er 
ved at få, når de færdes i egne byer. Grup-
peidentitet styrkes nok uundgåeligt ved 
den slags konflikter, hvad man end kan 
indvende mod den moralsk eller filosofisk. 
Hvad der må sørges for, er at have samfund 
med begrænset objektivt potentiale for et-
nisk splittelse, som fører til de største ka-
tastrofer. Her er toget dog nok kørt for fx 
USA’s vedkommende. 

Peterson er kendt for at gå imod identitets-
politikkens kollektivisme, men han erken-
der klart, at mennesker rummer både et 

”individuelt element og et kollektivt ele-
ment”. Men spørgsmålet er, hvilket der skal 
stå øverst. Modparten anklager Peterson 
for at være højreorienteret, men han ser 
også en trussel i højreorienteret identitets-
politik. Som han imidlertid fastslår, er det 
dog ikke dén, der p.t. truer med at ensrette 
universiteter og åndsliv. Man kan tilføje, at 
den nationalisme, også Peterson advarer 
imod, faktisk er en ret afmægtig reaktion 
på den store modsatte ensretning af tids-
ånden i Vesten, som nævnt en måske 
uundgåelig og nødvendig mobilisering, 
men han er vel også nødt til at pointere, at 
han ikke bare står på en modsat fløj af de 
”korrekte”. Hans kritik rammer utvivlsomt 
sådan noget som Alt-Right, mens de euro-
pæiske identitære, som en del nationalkon-
servative gør korsets tegn imod, faktisk 
forekommer mig at have fundet den ba-
lance mellem det individuelle og det kollek-
tive, som Peterson anbefaler.  

Petersons modstandere svarer ikke på 
hans principielle spørgsmål om, hvornår 
venstrefløjen bliver farlig. Goldberg leverer 
kun almindeligheder om, at man ikke må 
være voldelig eller censurere. Peterson sav-
ner en stigmatisering af en vis venstreori-
enteret tænkning på samme måde, som 
nazistisk tankegods er blevet bandlyst.  
Han tænker her særlig på den mondæne 
franske filosofi om, at alle samfundsforhold 
blot er en afspejling af magtforhold. Det 
syn umuliggør enhver samdrægtighed og 
splitter samfundet ad. Som Stephen Fry 
siger, går de, der hylder mangfoldigheden, 
netop stik imod mangfoldighed i meninger, 
sprog og opførsel. De går efter det totale 
overherredømme i en magtkamp på liv og 
død med meningsmodstandere, som de 
mener ideelt set burde ophøre med at eksi-
stere.  

Goldberg beklager meningsterroren, men 
siger faktisk rigtigt, at den eneste vej ud af 
den er at sige netop dét, man er bange for 
at sige. Det er jo reelt Paludan-logik. At 
føle, man bliver gjort tavs, er noget andet 
end faktisk at blive gjort tavs – ved ytrings-
frækhed kan man selv gøre uhyre meget 
for, at følelsen ikke bliver bekræftet. Fry og 
Peterson kommer dog begge med det efter 
min mening mest centrale udsagn, nemlig 
at der indlysende er mange uretfærdighe-
der i verden, men at politisk korrekthed 
simpelthen er en kontraproduktiv metode 
til at afskaffe dem. Det fremgår jo også af 
modreaktionerne, at historiens pendul bare 
truer med at svinge modsat endnu en gang. 
Altså samme logik, med hvilken man kan 
afvise masseindvandring som en kontra-
produktiv metode til at opnå et ”verdens-
samfund”, hvilket ikke er det samme som 
at benægte, at mange kan have grund til at 
migrere. Eller som når man konstaterer, at 

Stephen Fry,  
Jordan Peterson,  
Michael Eric Dyson, 
Michelle Goldberg: 
 
Political Correctness 
Gone Mad? 
Oneworld Publications, 2018.  
124 sider.

reaktionen på nazisme ikke burde have 
været antinazisme, men en videreførelse af 
det bedste i den ældre tid, inden man defi-
nerede sig i forhold til nazisme. 

Ja, det er stadig nazismen, der i spejlvendt 
form lever videre i den politiske korrekthed. 
Og hvad var nazismens grundlag da også 
andet end en ensidig dyrkelse blandt ty-
skerne af en (berettiget) kollektiv uretfær-
dighedsfølelse, og datidens antisemitisme 
andet end en forgænger i mentalitet til mi-
noriteternes aktuelle antieuropæiske magt- 
og konspirationsteorier, hvor det altid er de 
andres skyld? De såkaldte højreekstreme 
QAnon-konspirationsteoretikere hænges 
med rette ud i mainstreammedierne, men 
de politisk korrekte magtteorier er i deres 
konsekvens ikke meget anderledes i væ-    
sen, men får en noget blidere behandling, 
ikke mindst fordi mange af mainstreams 
akademiske ”eksperter” og journalister 
selv sympatiserer med dem. Hvilket blandt 
andet fremgår af, at mainstream overhove-
det benægter, at sådan noget som befolk-
ningsudskiftning og kulturmarxisme eksi- 
sterer. 

Trods de mange rammende formuleringer 
i nærværende bog må man indvende, at 
selv den politiske korrektheds kritikere her 
kunne være gået mere offensivt til værks. 
Det havde nok virket dårligt på det brede 
publikum, men sagligt set er den ”højre-
orienterede politiske korrekthed”, man ta-
ger afstand fra, kun ved magten i nogle få 
østeuropæiske lande, og også her mest ud-
tryk for den gamle hævdelse af et traditio-
nelt værdisæt, som blot stigmatiseres med 
moderne politisk korrekte begreber, hvor 
alt er en magtkamp. Herskede en ”politisk 
korrekthed” også i fx 50’ernes Danmark? 
For så vidt som enhver samfundsorden hol-
des oppe af et værdisæt, men den utål-
somme åndelige terror og utopiske stræ-  
ben, som er den moderne korrektheds væ-
sen, var der ikke tale om. Der må skelnes 
mellem ensretning forordnet af moderne 
ideologi og homogeniteten i et historisk 
kulturfællesskab. At man oftest ikke gør 
dét, er i sig selv et udtryk for den politiske 
korrektheds sejr, hvorefter alt gøres til ideo-
logiske magtforhold.
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DDF’s forlag har udgivet en samling af både positive og negative citater om Danmark og dan-
skerne fra de ældste tider til i dag. Hovedvægten ligger på årene efter de første ”fremmedarbejde-
res” eller ”gæstearbejderes” ankomst til landet i slutningen af 1960’erne indtil i dag, da landet i 
konstant voksende grad er præget af mennesker og holdninger med rod i Afrika og Mellemøsten. 

Denne befolkningsudskiftning har gjort begreber som integration, kulturberigelse, islamisering 
og racisme til en del af hverdagen. For overskuelighedens skyld er citaterne derfor opdelt efter 
emner: integration, økonomi, islam, racisme osv. 

Bogen afsluttes med et indeks over citerede personer. 
 

”Bogen kan varmt anbefales.  
Det er et fornemt stykke dokumentarisk arbejde,               

som Harry Vinter har begået her.”   
Morten Uhrskov Jensen, Jyllands-Posten 13/1 2021 

 
Bogen er på 89 sider og koster 63 kr. + porto: 36 kr. 
 
Den kan bestilles per e-mail til:   
danskeren@danskeren.dk  
eller per tlf. 23 42 77 33 – evt. telefonsvarer. 
Husk at opgive navn, adresse og telefonnummer. 
 
  

Ny bog fra DDF’s forlag 
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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 - 2021 
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 
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