OM UDVIKLINGEN I DET DANSKE SAMFUND · SEPT. 2021

DANSKEREN

INDSIGT
2021
UDSYN
UDSYN:
KIRKEKLOKKER
RINGER TIL
MIDDAG

INDSIGT:
DANSKERNE
EN UDDØENDE
STAMME

UDSYN:
HVOR LÆNGE
VIL DU
UDMYGE DIG ?

INDSIGT:
ADVOKAT
KLAUS EWALD

INDSIGT:
VI SKIFTER
“HAM” 2022

INDSIGT:
AT VÆRE 14 ÅR
FØR OG NU

belejringen af Beograd

Grundlovstalen fra
24nyt.dk - Danmarks
borgerlige netavis

INDSIGT:
FOR FRIHED

ISSN 0904-2903

-en græsrodsbevægelse
imod islamisering

laveste dansk andel i 40 år

- digital information
og projektstøtte

NR.3
EFTERÅR

“ordsprog” styrer et land

-beretning om tilgangen
til arbejdslivet i 1971

INDSIGT:
SOMMERENS

“kulturberigelser” vi er
blevet udsat for

INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 3 · EFTERÅR

1

2022

DDF

PROJEKTSTØTTE

INDSIGT

MAGASINET

INDSIGT

UDSYN

VI SKIFTER ”HAM”

2021

SEPTEMBER

- digital information og projektstøtte

Tomas Kierstein
I lederen til juni-nummeret skrev jeg, at
”partier og foreninger er kun redskaber.”
Deraf følger logisk, at det er endnu mindre
afgørende, præcis hvordan et givet parti
eller en given forening arbejder og organiserer sig, bare det virker: Det er udelukkende rent praktiske og rationelle overvejelser, der bør diktere det, man kalder
modus – det gælder også vor egen forening
DDF.
Vi blev stiftet, mens spritdublikatorer stadig var en del af arsenalet på skoler og i
foreninger. Siden har en rivende teknisk
udvikling ændret det billede radikalt. Foreningers og enkeltpersoners adgang til
kommunikationsplatforme og dermed adgangen til at påvirke den offentlige diskurs
er intet mindre end revolutioneret, hvis
man tager 1980er-briller på igen, for en
stund.
Endvidere er det andragende, som vi sattes i verden for at fremme – at være debatskabende, når det gælder masseindvandring og multikulturisme – for længst
opfyldt. De der blev gift, da vi ramte den
milepæl, har for længst fejret sølvbryllup,
hvis de ikke var blevet skilt i mellemtiden.
Vi nærmer os nemlig 30 års jubilæet for
Ekstra Bladets store tema ”De fremmede,”

som for alvor slog hul i debatmuren og
gjorde indvandringsspørgsmålet til noget,
som intet medie helt kan nægte at beskæftige sig med, hvis det vil tages seriøst.
Hvis man læser numre af ”Danskeren”
fra vi stiftedes i 1987 og frem til EBs serie begyndte, skal man være enten meget
forudfattet eller meget tungnem for ikke
at kunne se, hvorfra inspirationen til emnevalgene kom.
Derfor er vi, som jeg også konstaterede i
juni-nummeret, for længst en succes. Men
når tiderne er skiftet så meget, er det også på tide, at vi virkelig skifter rolle og
arbejdsmetoder.
Fordi vi altid har været ret forsigtige med,
hvad vi brugte ressourcer på – både menneskeligt og ikke mindst økonomisk –
har vi faktisk en ikke ringe formue. Hvor
stor er en strategisk oplysning, som vore
modstandere jo kan fornøje sig med at
gætte på, men der er plads til at støtte
mangt og meget.
Og det er præcis det vi nu vil.
Da foreningen stiftedes sørgede fremsynede folk for, at vi blev oligarkisk organiserede, som det hedder: Styrelsen er selvsupplerende og selvkonstituerende. Dengang var det for at sikre os mod at hhv.
pittoreske ultranationalister, af typen som
engang huserede i Greve og omegn, skulle
kunne kuppe os, eller at ligeså pittoreske
venstreekstreme fra stenbroen i København
skulle kunne lægges os ned, gennem
fjendtlige overtagelser. Organiseringsformen kommer os nu til gode:

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.

Dels er det forbeholdt en lille sluttet kreds
at vide, hvad vi egentlig kan på alle planer,
og dels kan vi lynhurtigt tage beslutninger,
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fordi vi er få med prokura dertil, og vi
kender alle sammen hinanden godt.

opgave, være en helt kold og praktisk
overvejelse.

Gennem tiden har vi også fået kendskab
til masser af andre folk, både herhjemme
og i det kulturbeslægtede udland, som
har samme grundlæggende mål som os;
at bevare eget land som eget Folks hjem.

Meritter og evner tæller mest. Man kan
gerne rose denne og hin for stort engagement, men en krone kan kun bruges en
gang og en forgangen time kommer aldrig
igen. De dygtigste og de bedste ideer skal
derfor have den største støtte. Det er sagen det gælder, og derfor må andre overvejelser end den højeste effektivitet og
”mest sag for pengene” aldrig få overtaget.

Masser af disse gode folk er unge. Mange
er væsentligt yngre end selv de yngste af
os, i styrelsen og den lidt bredere inderkreds. Derfor har de en selvfølgelighed
og en kapacitet, i omgangen med de nyeste teknikker og metoder, som vi ikke
kan hamle op med, og som det også ville
være tåbeligt at konkurrere med, selv hvis
vi kunne:
Lad de, som er dygtigst til en given ting
gøre det og støt dem så. Det er og bliver
det mest rationelle mantra for enhver organisation, uanset navn og sigte. Ligesom
valg af metode er en rent nøgtern overvejelse, bør valget af de, som skal udføre en

”Vi overgår til primært at optræde
som mæcen”
Med udgangen af året 2021 ændrer vi
derfor arbejdsmetoder:
Vi overgår til primært at optræde som
mæcen for de mest lovende af de mange
projekter, der er i gang eller som er i støbeskeen, på den nationale scene.

Den journalistiske dækning af sagen varetages rigeligt af både medierne i almindelighed og et hav af bloggere og andre
alternative kommentatorer, der holder de
almindelige medier i ørerne. Det er både
meget tidkrævende og meget dyrt at udgive
bladet fire gange om året – i en kvalitet,
som vi kan og vil være bekendt. Derfor
og fordi så mange andre har overtaget
rollen som pressevagthund og gør det
meget bedre end vi kan, indskrænker vi
os til en udgivelse af bladet årligt – en
udgivelse, der vil have fokus på at berette
for medlemmer og støtter, om de projekter,
vi i årets løb har støttet.
Ændringen vil styrke kampen; det er vi
helt overbeviste om. Derfor håber vi også
at du stadig vil støtte os, ved at bevare
dit medlemskab af foreningen og meget
gerne også fortsætte med at give yderligere
bidrag. Så skal det være os en kær pligt
at udvælge de mest lovende modtagere
til midlerne.
Altid Danmark!

DDF
NYHEDER

”hold dig opdateret” - klik ind på:

www.dendanskeforening.dk
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Danskerne
– en uddøende stamme
I år er antallet af danskere faldet i 40 år i træk.

Antallet af danskere toppede i 1981. Da
var der 5,124 millioner indbyggere i Danmark, som næsten alle var etniske danskere.
Siden er antallet faldet år for år af den
simple grund, at danske kvinder siden
1968 i gennemsnit har født færre end 2
børn. På grund af en længere gennemsnitlig
levetid indtraf faldet i antallet af danskere
med nogle års forsinkelse. Nettoreproduktionstallet, som viser, hvor mange levendefødte piger 1000 kvinder sætter i verden,
har været under 1000 siden, på trods af, at
indvandrerkvinder, som føder mange børn,
i dag presser tallet op.
I dag, 40 år efter toppen i 1981, er der
næppe flere end 4,5 millioner danskere tilbage. Det nøjagtige tal kender vi ikke, for
indvandrere i massevis får tildelt dansk
statsborgerskab og anses statistisk set for
danskere, når blot en af forældrene er født
i Danmark og har dansk statsborgerskab.
Deres efterkommere anses for danske.
I 1983 vedtog Folketinget en ny udlændingelov, som gav alle, der kunne udtale ordet
”asyl”, adgang til Danmark. I konsekvens
heraf begyndte indbyggertallet at stige fra
1986, og det er fortsat med at stige år for
år siden. Ved indgangen til 2021 var det
nået op på 5,840 millioner.
Om få år når indbyggertallet 6 millioner,
hvoraf cirka to tredjedele vil være danskere.
Danskerne er ved at miste deres hjemland,
og det er sket indenfor få årtier som følge
af en enkelt generations dårskab.

Befolkningsudskiftning
Med jævne mellemrum proklamerer pressen,
at kun så og så stor en andel af befolkningsvæksten udgøres af danskere. Der er
selvsagt tale om manipulation og fup. Med
en fertilitet under 2 siden 1968 er en vækst
i antallet af danskere selvsagt en fysisk
umulighed.
I medier som Politiken, Information, DR
og TV2 luftes med jævne mellemrum en
konspirationsteori gående ud på, at danskerne ikke er i færd med at blive udskiftet
med udefra kommende folkeslag. Formålet
er selvsagt at få danskerne til at fortsætte
deres tornerosesøvn, mens andre overtager
deres land.
Men udskiftningen er i fuld gang. Pr. 1/1
2020 var 80% af indbyggerne i Tingbjerg
Sogn ”af anden etnisk herkomst”. Gellerup
og Vollsmose fulgte efter med 70%. I Haralds, Brøndby Strand og Husumvold sogne
er danskerne ligeledes et etnisk mindretal,
og mange andre steder følger efter indenfor
kort tid. Migranter fra Afrika og muslimske
lande strømmer kontinuerligt ind i landet.
Senest har regeringen inviteret et stort
antal afghanere til Danmark.
Konstateringen af, at Europas befolkning
er i færd med at blive udskiftet, tilskrives
ofte franskmanden Renaud Camus, som i
2013 udgav bogen ”Le Changement de
peuple” om emnet.
Den Danske Forenings tidligere formand
Sune Dalgaard brugte imidlertid udtrykket
”befolkningsudskiftning” allerede for årtier

siden. Det skete i Aarhus Stiftstidende 17/6
1990.
Lavere folketal ønskværdigt
Danmark har en befolkningstæthed på 137
personer pr. kvadratkilometer. Det er faktisk
alt for mange, hvis hensyn til natur og
miljø skal tilgodeses. Til sammenligning
har kontinentet Afrika en befolkningstæthed
på 37 pr. kvadratkilometer, og allerede ved
den befolkningstæthed kan vi konstatere,
at naturen og dyrelivet er udsat for pres.
Det var derfor helt igennem hensigtsmæssigt, at Danmarks folketal begyndte at falde
i begyndelsen af 1980’erne. I Danmark har
vi – som i den øvrige vestlige verden – helt
naturligt tilpasset os et bæredygtigt folketal.
Dr. scient. Hans Meltofte skrev herom i en
artikel i Information den 3/4 2000:
”Jeg mener, at Danmark allerede er voldsomt
overbefolket. De meget opreklamerede problemer med mange pensionister i forhold til
erhvervsaktive i de kommende år er mig bekendt kun et overgangsfænomen. Så snart
vi når et stabilt befolkningstal, vil forholdet
mellem erhvervsaktive og ikke-aktive være
det samme som tidligere, blot med den forskel,
at der er forholdsvis færre børn og flere
gamle. Og på trods af ældres plejebehov, så
er børn langt dyrere ‘i drift’. Det er jo herligt
med en masse børn, men vi kan altså ikke
fortsætte befolkningsvæksten i al evighed.
Før eller siden skal vi frem til et stabilt befolkningstal, og vi kan lige så godt gøre det
nu som senere. Jo længere vi venter, jo vanskeligere bliver det.”
INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 3 · EFTERÅR
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Det kan tilføjes, at den teknologiske udvikling gør det muligt at opretholde både
produktion og service på et højt niveau
med en mindre arbejdsstyrke. I Japan
falder folketallet, men her satser man på
at erstatte den mindre arbejdsstyrke med
automatisering og robotter.
Et lavere folketal er en fordel for naturen,
miljøet, klimaet og menneskers trivsel.
Men denne ønskværdige udvikling har årtiers indvandring nu smadret.

2021. I næsten alle større byen gnaver nybyggeri sig ind på naturområder og god
landbrugsjord. Et af de sørgeligst eksempler
er Amager Fælled, hvor naturen nu må
vige for nybyggeri.
Men hvem er det, der bygges for, når faktum er, at antallet af danskere falder år
for år?
Det er velkendt, at flere og flere bor alene,
men det er dog alligevel bemærkelsesvær-

digt, at antallet af boliger i Danmark er
vokset med 175.433 på 10 år, fra 2.573.136
i 2011 til 2.748.569 i 2021.
Hvad ville der ske, hvis indvandringen gik
i stå og der samtidig kom gang i hjemsendelserne?
Der ville pludselig være masser af boliger
til rådighed, og priserne på ejerboliger ville
formodentlig rasle ned, - til glæde for førstegangskøbere og mindrebemidlede.

Det er en sørgelig kendsgerning, at indvandringen har smadret den grønne omstilling, som danskerne helt naturligt indledte for 40 år siden med en nedgang i folketallet.
Hvem bygges der for?
I de seneste 10 år har Danmark oplevet et
sandt byggeboom. Beskæftigelsen indenfor
bygge- og anlæg voksede fra 145.000 i
2011 til næsten 190.000 i første kvartal af

Byggeboom
2021.

Hvem ejer og styrer
dele af verden?
Black Rock, Vanguard og State Street:
De mægtigste medejere i utallige globale
koncerner.
Michael Thestrup
Lederartikel i Norge er Vårt nr. 1 2021 af
Bjørner Røyset, formand for Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), Norge.

Bjørner Røyset
Hvad enten man børster tænder med Colgate, køber Levi’s Jeans, bruger Adidas
sportssko, spiser chokolade fra Nestlé,
drikker Coca Cola, tanker benzin hos Shell,
sender pakker med UPS/DHL, benytter en
iPhone fra Apple, bruger Microsoft til at
søge informationer på Google, slår billeder
op på Facebook eller Instagram. De, som
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høster profitten, er som regel de samme
aktører, nemlig kunder hos de amerikanske
formueforvaltere BlackRock, Vanguard og
State Street.
Det er svært at undgå dem
Disse tre finansselskaber er som regel de
største aktieejere i firmaer i hele verden.
Ingen har flere aktier i Apple, Google, Microsoft, Shell og Nestlé end BlackRock.
Kendte europæiske firmaer som Bayer,
BASF, Siemens, SAP, Daimler, VW, BMW,
Continental er BlackRock også involveret
i. Selv i Amazon, som blev dannet af verdens nu rigeste enkeltperson Jeff Bezos,
har Vanguard og Black Rock en større aktiepost end grundlæggeren selv. Det samme
er situationen for State Street, som har aktieposter i en tredjedel af de amerikanske
børsnoterede selskaber.
BlackRock’s aktiepost beløber sig til over
6,5 billioner U.S. Dollar, mens Vanguard
har 5,6 og State Street 2,5 billioner U.S.
Dollar.

Jeff Bezos

George Soros

Du gør George Soros rigere
Aktiekapitalen kommer fra forskellige kilder:
Det norske Oliefondet, USAs pensionsfond,
superrige investorer eller statslige fonde
tilhørende olieproducerende lande i Mellemøsten. Den, som fylder sin tank med
benzin eller diesel og køber ind i supermarkedet, sikrer bl.a. pensionsudbetalinger
for pensionerede politifolk i New York og
lærere i Texas. Endvidere finansierer du
muslimske autokratier i Arabien, som har
investeret i de nævnte finansfonde eller
gør investorer som Rothschild, Rockefeller,
George Soros m.fl. endnu rigere.
Mulighederne for at undgå dette er meget
begrænsede. Den bedste mulighed for ikke
at gøre de rige endnu rigere er at købe
lokale og regionale produkter, men dette
er som oftest stærkt begrænset, da næsten
alle brancher og firmaer kontrolleres eller
domineres af BlackRock, Vanguard og
State Street.

UDSYN

”Hvor længe
vil du ydmyge dig?”
Strofen stammer fra en kendt dansk popsang, hvori en kvinde retorisk
spørger sin veninde, hvor mange gange hun dog vil forsøge at give nye
kærester noget, som de reelt ikke vil have, mens hun ender med selv at
tage skade for hjemgæld og sidde tilbage med smerten.
Tomas Kierstein
Jeg er kommet til at tænke på strofen,
mens jeg har fulgt kollapset i Afghanistan.
For hvor længe vil vi, i vesten, ydmyge os,
i forsøget på at give nogen noget, som de
hverken vil eje og have – endda mens vi
naivt antager, at denne utopiske stræben
også vil ende med, at disse andre kommer
til at elske os?!
Forleden faldt jeg så over en fremragende
tysk oversættelse, af en analyse, forfattet
af den italienske geopolitiske analytiker
Emanuel Pietrobon (EP).
Artiklens overskrift kan direkte oversættes
til Talebans virkelige ideologi.
EP tegner et portræt af en bevægelse, som
egentlig er et portræt af et helt folk; nemlig
pashtunerne, der udgør den største og
stærkeste etniske gruppe i den område,
som vi kalder Afghanistan.

Pietrobon.
plan og hvad angår politik, religion og livsfilosofi.

At kalde Afghanistan for et land, i den betydning, som vi vesterlændinge lægger i
det, er nemlig en tilsnigelse. For nemheds
skyld vil jeg dog stadig bruge betegnelsen
land, men med den nævnte modifikation
in mente:

Livsfilosofien er i sidste ende udgangspunktet. Den kaldes pashtunwali, der kan
oversættes til den pastuhnske vej.

Skråt igennem landet går nemlig bjergkæden Hindukush, med sine snørklede stier
og uvejsomme pas. Den er den geografiske
garant for, at menneskene på hver side af
den aldrig får muligheden for at være i en
så jævnlig kontakt med hinanden, at et
egentligt fælles kan opstå. Bl.a. derfor er
landet kun et land i den rent geografiske
forståelse af ordet.

Melmastia – gæstfrihed overfor besøgende
(ikke overfor indvandrere, der sammen med
fremmede tropper under et kaldes indtrængende).

I dette land og i disse bjerge regerer pashtunerne, en stamme, der lever af overleverede ordsprog, som er lige så vigtige for
dem, som mad og vand. Ordsprogene er
det de bruger til at udtrykke alt af betydning,
både på det helt personlige og dagligdags

Pashtunwali bygger på tretten søjler, hvoraf
tre er de grundlæggende:

Nanawatai – beskyttelse af fjender, som
overgiver sig og underkaster sig pashtunerne.
Nyaw aw Badal – den blodige hævn, som
hverken kender grænser eller respekterer
en våbenhvile.
I tidens løb er ti søjler tilføjet og har fået
stort set samme betydning som de tre
oprindelige:

Turah – pligten til at udvise tapperhed i
kamp mod indtrængende, Wapa – loyaliteten
overfor familie, venner og stamme, Khegara
– respekt for næsten og skaberværket i religiøs betydning, Pat aw Wyar – respekt
for familien og sig selv, Namus og Nang –
pligten til at forsvare kvinders hhv. de
svages (derunder børns) ære, Merana –
ridderlighed, Hewad – forsvar for sæder
og skikke, Jirga – konfliktløsning gennem
mægling, Groh – den urokkelige loyalitet
overfor Gud. Med udgangspunkt i den
viden er det klart, at Hewad og Groh tilsammen gør det umuligt for en pashtuner
og dermed for en talebaner at acceptere
nogen som helst virkelig sekularisering af
samfundet og indførelse af rettigheder for
kvinder, i den forstand, som vi opfatter begrebet. Kvinders rettigheder i pashtunwali
er nemlig defineret af Namus; at mændene
skal forsvare dem. De er definerede som
rene objekter, der handles for og imod,
mens alt ansvar og al ret til at handle som
subjekter er forbeholdt mænd.
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På samme måde kan det totale kollaps af
de afghanske sikkerhedsstyrker forklares
dels af Nanawatai, hvorefter Taleban er
forpligtede til ikke at krumme et hår på
disse tidligere fjenders hoveder – så længe
de underkaster sig, hvilket meget opportunt
kan tolkes af Taleban som pligten til at
skifte side og fortsat bære våben, nu bare
for Taleban og pashtunwalis ære. Dertil
ligger forklaringen i alternativet, nemlig i
Nyaw aw Badal, den blodige hævn, som
tidligere bl.a. har udmøntet sig i, at den
sidste præsident for den demokratiske republik Afghanistan, før Talebans indtog i
1996, endte med at blive flået levende og
hængt i et træ, midt i Kabul, fordi han ikke
ville overgive sig.
Disse uhyrligheder er logisk set selvfølgelig
samtidigt forklaringen på scenerne med
mennesker, som sætter sig på flyvinger,
med et forudsigeligt resultat. Mens sikkerhedsstyrkerne af Taleban betragtes som
regulære fjender, der er omfattede af Nanawatai, hvis disse fjender overgiver sig og
påberåber sig princippet, anses tolke og
de, som har forbrudt sig imod Groh og
Hewad, ved bl.a. at udstille vestlig livsstil
offentligt, som forrædere (overtrædere af
Khegara), for hvem Nanawatai ikke gælder.

”Taleban er i høj grad
etnisk bundet.”
At sige Taleban uden at sige Pashtunwali
er ren ”go´dag, mand – økseskaft!” Taleban
er i høj grad etnisk bundet. Det samme er
den særlige udgave af islam, som pashtunerne praktiserer; Deobandi, som er opkaldt
efter den madras (koranskole) i Utar Pradesh, hvori den opstod i 1866. Den er resultatet af indiske muslimers projekt; at
skabe en synkretisme, som kunne legitimere
anti-imperialisme og etnocentricificering
på en og samme gang – den kombination,
som skulle bruges i kampen, for at smide
briterne ud af Indien; en kombination som
muslimernes arge fjender og rivaler hinduerne besad, og som fremsynede indiske
muslimer var klar over ville være en nødvendig del af deres egne planer.
Denne på mange måder heterodokse udgave
af islam tog pashtunerne til sig (derfor
kontakterne til og den gensidige forståelse
med stærke kræfter i Pakistan), for den
passede som fod i hose til den virkelighed,
de allerede befandt sig i – og til et træk i
pashtunernes livsopfattelse, der er ligeså
vigtig som pashtunwali selv; pragmatismen.
Deobandi indeholder nemlig en dobbelthed,
som passer fremragende til en tradition
med skiftende alliancer og overløb til tidligere fjender, kombineret med etnisk chauvinisme på den ene side, og islams kos-

mologiske perspektiv, med en verdensomspændende (besværget) umma på den anden.
Med Deobandi i hånden kan Taleban både
blæse og have mel i munden: De kan
hyppe deres hard core etno-nationalistiske
kartofler, som pashtunwalis vogtere, med
henvisning til de ældgamle søjler, når det
passer bedst til formålet. Modsat kan de
prædike verdensomspændende og åbent
kalifat, for alle rettroende, når det er det
smarteste. De kan endda give forskellige
talsmænd i opdrag at gøre det samtidigt,
overfor forskelligt publikum – alt sammen
mens de kan varme sig ved tanken om, at
de overholder Groh og at Allah derfor vil
lade lykken smile til dem.
Det er nemlig deres lykke; at være herrer
over det uforanderlige bjergland, indtil Allahs basun proklamerer dommedag. De
ønsker ingen udvikling, for udvikling er
forandring, for forandring truer deres position. Kære Aftenland: Hvor længe vil du
ydmyge dig?

FOR FRIHED
EN GRÆSRODSBEVÆGELSE IMOD ISLAMISERING
Anders Peter Johnsen
NÆSTFORMAND I FOR FRIHED

til den første spadseretur (vi opfatter os
ikke som ”marcherende”) for det daværende
PegidaDK.

I efteråret 2014 begyndte tusindvis af frustrerede, indvandringskritiske tyskere, som
ikke på daværende tidspunkt havde nogen
politisk repræsentation i Forbundsdagen,
at gå på gaden i Dresden og andre tyske
storbyer. Denne protestbevægelse organiseredes blandt andet i en folkelig bevægelse
under navnet PEGIDA, som er en forkortelse
for Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (’Patriotiske europæere imod islamisering af Vesten’).

Omkring 240 interesserede mødte op ved
Statens Museum for Kunst og gik til Langelinie. Her blev mellem taler i fællesskab
sunget Kringsatt av Fiender, hvilket i øvrigt
blev et fast indslag ved de efterfølgende
spadsereture og gjorde det noget svært for
os deltagere bagefter at genkende fremstillingerne af os selv som ”højreradikale”
i overvejende venstreorienterede medier.

Dette lod Nicolai Sennels – universitetsuddannet psykolog og politisk aktiv i Dansk
Folkeparti – sig inspirere af her i Danmark
og han fik således 19. januar 2015 indkaldt
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Man har siden Nicolai Sennels ledelsestid
haft formuleret et klart regelsæt for deltagerne i de indkaldte spadsereture, da man
ikke ville forbindes med ballademagere og
organiserede voldelige højreekstremister:

– Vi følger ved vore lovlige, anmeldte demonstrationer politiets anvisninger.
– Vi opfører os - i modsætning til vore venstreradikale moddemonstranter – ordentligt
(hvilket blandt andet vil sige, vi ikke råber
igen, når moddemonstranter forsøger at
chikanere os med perfide skældsord.)
– Vi frabeder os deltagere i uniformslignende
påklædning, da vi udelukkende er almindelige danske borgere, som benytter os af
vores grundlovsfæstede forsamlingsfrihed.
– Vi frabeder os i denne sammenhæng også formummende bøllemaskering, da det
er vigtigt for os at kunne demonstrere
åbent og stå ved vore holdninger.
(Jf. Ingemanns berømte sang I alle de Riger
og Lande om Holger Danske.)
– Vi fører Dannebrog som flag. (Andre nationers flag anvendes også ved relevante
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lejligheder, men vi frabeder os flag fra andre
bevægelser.)
– Vi frabeder os alkohol under vore spadsereture. (Man kan altid bagefter samles i
byen over et glas øl.)
– Vi er imod Islams fremtrængen, som vi
opfatter som en klar trussel imod det frie
danske samfund og vestlige frihedsrettigheder, men er også imod racisme (i ordets
oprindelige betydning), nazisme og andre
former for politisk ekstremisme.
Nok var man i udgangspunktet inspireret
af tyske PEGIDA, men som dansk bevægelse
uden egentligt samarbejde med PEGIDA –
som i øvrigt hurtigt kom i tyske mediers
skudlinje – blev det allerede i marts 2015
besluttet at ændre navnet til det noget mere
mundrette, danske For Frihed.

For Frihed på vej til Christiansborg.

Ikke desto mindre oplevede For Frihed tidligt
ganske hårdhændet modstand fra det venstreradikale miljø i form af chikane, trusler,
hærværk og i enkelte tilfælde endda voldelige
overfald, hvilket gør at vi har måtte gå ledsaget af væsentligt flere politifolk, end der
var demonstranter til stede.
For Frihed skiftede ledelse i oktober 2015,
hvor Tania Groth afløste Nicolai Sennels
som talsmand. Fokuspunktet var – og er –
stadig modstand mod islamiseringen af
Vesten og For Frihed har således haft en
lang række prominente talere fra ikke blot
det islamkritiske miljø i ind- og udland,
men også politikere fra partier og deres
ungdomsorganisationer. Dette især også
takket være samarbejdet med Den Danske
Forening og Foreningen Dansk Kultur i forbindelse med at afholde For Frihed-folkefesterne på Sjælland i 2016 og 2017 som
en videreførelse af Mosbjerg-folkefesterne.
I november 2017 overtog Freddie Nygaard
Larsen posten som talsmand for For Frihed,
som gennem de sidste 4 år har haft enkelte
tilbagevendende temaer, herunder vores
juleoptog for at sætte fokus på den manglende julepynt på Nørrebro og vores markering af Krystalnatten, som vi desværre
synes bliver misbrugt af venstrefløjen til at
legitimere muslimsk indvandring - og dermed absurd nok genindførelse af voldelig
antisemitisme i Europa. Ligeledes har For
Frihed nu ved to lejligheder holdt sympatidemonstrationer for den engelske aktivist
Tommy Robinson, som besøgte os i januar
2016 og som siden har været både tilbageholdt og fængslet på nogle besynderlige
anklager, som får sagerne imod ham til at
antage politisk karakter. Parallelt hermed
oplever For Frihed til stadighed chikane
gennem facebookcensur af opslag i forbindelse med Tommy Robinson og vi er flere
gange blevet truet af facebook med at få
vores side lukket.

Demonstration for Tommy Robinson.

For Frihed har under Corona-pandemien
det sidste 1½ år haft ganske begrænsede
muligheder for at gå på gaden, men har fokuseret på små mindemarkeringer af terrorangreb i primært Vesteuropa, hvor vi
har lagt blomster ved de terrorramte landes
ambassader. I mellemtiden har vi dog også
måtte lide dén tort at blive forvekslet med
den næsten enslydende COVID19-protestbevægelse Folkebevægelsen For Frihed, som
vi dog imidlertid ikke er en del af.
Vi er – og vil fortsat gerne være – en tværpolitisk græsrodsbevægelse, som giver almindelige, fredelige danske borgere muligheden for at benytte sig af deres grundlovssikrede forsamlings- og ytringsfrihed
og demonstrere åbent imod islamiseringen
af Vesten og for bevarelsen af vestlige frihedsrettigheder.
Man kan følge vores aktiviteter på facebook
https://www.facebook.com/forfrihed og
interesserede læsere af Indsigt Udsyn skal
være hjertens velkomne til at henvende sig.

Udsnit af talere ved For Friheds
demonstrationer:
Lars Hedegaard, Tommy Robinson,
Søren Krarup (DF), Morten Uhrskov
Jensen (Dansk Samling), Peter Seier
Christensen (NB) Martin Henriksen
(DF), Paul Weston (Liberty GB), Anne
Marie Waters (For Britain Movement)
Amina Sardar (DF), Anton Thomsen
(NBU), Lone Nørgaard (Dansk Samling),
Marie Krarup (DF), Leif Barbré Knudsen
(NB), Lene Kattrup (NB), Christian Frei,
Aia Fog, Torben Mark Pedersen, Ninna
Drakfors, Søster Hatune Dogan, Johan
Christian Nord, Rasmus Paludan, Hans
Erling Jensen, Mona Walther, Ingrid
Carlqvist, Kasper Ravn Fredensborg
(Dansk Samling), Dan Park, Uwe
Max Jensen, Cherif El-Ayouty, Svend
Pedersen og Thomas Telner.
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Grundlovstale af
advokat Klaus Ewald
Talen blev først bragt i Danmarks borgerlige Netavis 24nyt.dk den 5. juni.
af, at der bliver økonomi til ældreforsorg
samt undervisning og uddannelse af fremtidens unge danskere. Man har holdt hånden under en statsminister, der notorisk
brød grundloven til ug med kryds og bolle
og slange. Føj, for en samling landsforrædere.

Klaus Ewald.

Kære danskere
Atter et år har passeret revy siden
grundlovens indførelse den 5. juni
1849, og hold kæft, hvor vi har været til
grin, ikke kun en del af tiden, men absolut
hele tiden.
Sjældent, som i SJÆLDENT, har politikerne nærmest under ét taget pis på
befolkningen, jer danskere, og det 24/7.
På den ene side har vi en statsminister,
der mener hun har ret til at køre butikken
Danmark, som var det hendes private udlejningsforretning, hvor hun kan skalte og
valte med både grundlov og frihedsrettigheder, som havde hun hånds- og halsret
over skidtet.
På den anden side holder statsministeren coronareglerne tæt inde til kroppen
for at kunne holde jer i en skruestik. I kan
ikke gå på lokum uden at skulle have læst
vejledningen, som hun personligt har skrevet aftenen før, mens hun spiste sin lede
makrelmad. Må hun kløjs i den i aften.
På rød side er alt gået op i hat og briller. Man har sænket paraderne i forhold
til alle idealer om kønnenes ligestilling,
danskernes sikkerhed og i øvrigt sikring
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Eneste punkter på dagsorden har været
at sikre alle andre end dem, de er
valgt til at varetage interesser for. De
burde stille op til valget i Gaza iblandt
statsløse palæstinensere. Og tro mig, I
kommer til at betale for deres studentikose
stunts. Jeg nævner i flæng: 19 personer i
syriske fangelejre, hvis meritter for fleres
vedkommende ville være forbudt for børn
under 35, hvis de blev filmatiseret, og formentlig kun ville blive vist på video i
lukkede fora på the dark web.
Jeg nævner videre i flæng en igangværende rigsretssag mod Støjberg, en
Støjberg, der ligesom 70’ernes venstreorienterede kvinder kæmper for kønnenes
ligestilling og for, at børn ikke skal udsættes
for overgreb.
Nu poster Rosa Lund dagligt sine opdateringer om, hvad hun og Enhedslisten
har nået inden sommerferien. De mangler
kun et krisecenter for politikere med dobbelt
moral, så er den ged barberet. Send Rosa
Lund og Zenia Stampe til Bloksbjerg Skt.
Hans aften, så er min sommerferie reddet.
De vil kunne flyve derned på autopilot
uden indkøbte koste. Gut bei Ruth, er det
eneste jeg vil sige. Det faktum, at vandmænd
har overlevet som art i 50 millioner år, giver et praj om, at mennesker som dem nok
også skal findes i fremtiden.
Hvad sker der for dig, dansker, er du
dum, eller kan du bare godt lide, at folk
holder dig for nar Big time, og det nat og
dag?
På den anden side har vi en borgerlig
opposition, der mest af alt skulle lægges
over knæet for ikke at erklære politisk
undtagelsestilstand og holde Mette Fup
og hendes sammenrend op på, hvad de
har haft gang i.

Det kræver 90 mandater at samle et
flertal til at iværksætte en rigsretssag,
men med politikere som Pape og Ellemann
vil jeg end ikke betro dem andet end et
abonnement på Ude og Hjemme med den
patos, de lægger for dagen. Sjældent kan
man dog finde mandslinge med mindre
røv i bukserne end den, to konfirmander
har.
De har jo mere travlt med at poste på
deres Instagram-profiler med en coronasprøjte i armen, end at kere sig om at
beskytte grundloven mod misbrug af det
røde kabinet under ledelse af mink-mutter
selv. Ufatteligt at de kan få andet end deres
egen stemme!
Borgerlige politikere af den gamle
skole fra V, K og nu U-Løkke er under
ét fuldstændig værdiløse i forhold til at
varetage og magte opgaven med at passe
på Danas have. Vi har en Lars Løkke, der
nu agter at starte endnu et selvpromoverings-projekt med sit nye parti Moderaterne.
Her vil han fortsætte, hvor han slap med
at kunne fakturere dyrt herreekviperingstøj
til sig selv fra forretningen Zornig, og gøre
det som karbonpapir. Han kan så trække
sig tilbage med sin fede folketingspension
om en 5-6 år. Fingeren er, hvad han giver
grundloven og jer. Et stort egotrip. Én hvis
aftryk er det største rykind af 3. verdensborgere nogensinde på vores egen hjemmebane. Totalt værdiløs og stærkt landsskadelig.
Kort sagt, danskere, det går ad helvede
til! Tag jer sammen, landet stander i våde,
sandheden sander til, og ærlighed og retmæssighed er ikke længere dyder, der holdes i hævd på tinge. Vi er nået dertil, hvor
den virkelige folkefest burde holdes foran
Christiansborg med fakler og høtyve.
Jeres og folkets time er kommet. Danmark kalder, for meget ugræs er føget over
hegnet. Nye koste og nye tider er det, vi
må kræve.
Er I klare til at følge mig derude?
Tak for ordet!

BOGANMELDELSE

Censur til gavn
for de “sårbare”(?)
Den ret celebre irske professor i mediestudier (hmm…) Gavan Titley er et eksempel på
den politisk korrekte tankegang, som bør kendes for at imødegås på dens svageste
punkter (det kan være svært at vælge).
Peter Neerup Buhl
Hans kerneargument er, at synet på ”racisme” som en idé, der kan diskuteres frit
som alle andre idéer, er forfejlet, fordi racismen er overalt i de nedarvede samfundsstrukturer og traditioner. De såkaldt
reaktionære kræfter har så påtaget sig
ytringsfrihed som facade til at legitimere
den gamle orden som en sag ligeværdig
med alle mulige andre.
Europa har ifølge Titley den fejlagtige selvopfattelse at være et ”farveblindt” kontinent
(omvendt er Europa jo ifølge den internationale opinion det unikt racistiske kontinent…). Men den eksplicitte racisme er
ikke en fjern historisk erfaring, og den er
stadig en risiko for ”sårbare” befolkningssegmenter. Dette med ”sårbare” ynder den
politisk korrekte retning at nævne for at få
empati. Men indvandringsmodstand er dog
i høj grad en frugt af erkendelsen, at der
også er mange sårbare blandt europæerne,
som vil lide under fremmede folkeslags
indmarch.
Som modsætning til den abstrakte idédebat
sætter Titley minoriteternes ”lived experience” med chikane og marginalisering,
men hvorfor er store dele af den indfødte
befolknings ”lived experience” mindre autentisk? Hvis egne livserfaringer vejere
tungere end teoretisk debat for og imod
”racisme”, må menige europæeres dårlige
erfaringer med ”minoriteterne” vel også
gøre det.
Titley beskriver en række klart urimelige
reaktioner eller generaliseringer mod minoritetspersoner, men det ”beviser” dog lige så lidt berettigelsen af meningstyranni
som den mindst lige så lange liste, man
kunne lave med indfødtes dårlige erfaringer

Gavan Titley:
Is free speech racist?
Polity Press, 2020.
155 sider.

Det hykleriske er dog ikke mindst, at Titleys
forargede beskrivelse af, hvordan højrefløjen
angiveligt selv krænker ytringsfriheden
ved at gengive akademikeres politisk korrekte udtalelser ude af kontekst for at vække
offentlig forargelse over dem og fremkalde
sanktioner mod dem, er en bleg udgave af,
hvordan venstrefløjen (med større succes)
gebærder sig mod højrefløjs-akademikere
o.lign. Hertil kommer Titleys argumentation
for, at ”racisterne” ikke kommer med ny
information, der er frugtbar for debatten.
De gentager blot velkendte klichéer, man
kender udenad, ikke ”selvstændige tanker”,
så derfor gælder ytringsfrihedens rationale
ikke for dem. Det samme kan vel igen i
mindst lige så høj grad siges om venstrefløjens mantraer.

med minoriteter, der gør generaliseringer
til en rationel reaktion. Dén onde spiral er
netop et hovedargument for afvikling af
multikulti-samfundet. Titley begræder selvfølgelig, at ”racismen” stempler en minoritet
som en monolitisk enhed uden nuancer,
men europæerne bliver jo genstand for
præcis det samme i den såkaldt antiracistiske diskurs, hvor det store flertal, hvis
forfædre i kolonitiden var fattige bønder,
nu ”retfærdigvis” skal bøde ved at finde
sig i indvandring og opgive deres historiske
”privilegier”.
Titley kan kun nægte ”racisme” ytringsfrihed
ved at være meget skråsikker på, hvad den
”er”. Som alle politisk korrekte har han tilsyneladende en beundringsværdig røntgensans, så han kan gennemskue de reaktionæres ”hykleri” og vide, at de faktisk
bare venter på at kunne fortsætte nazisternes
udryddelsesarbejde. Som det mest yderligtgående eksempel fra Europa, ”the reactionary mind run wild”, nævner han i
øvrigt Rasmus Paludan. Givetvis uden at
kende andet til ham end via udlandsreportagers velkendte sensationssøgende karikeringer.

Den skråsikre overbevisning om at have
ret og om, at visse emner én gang for alle
er uddebatterede, er det skrøbelige udgangspunkt for Titleys argument om det
berettigede i at udelukke visse standpunkter
fra debat. Det er dog ikke en saglig sikkerhed, men en moralsk, der imidlertid er lige
så malplaceret. ”Modstand mod talere fra
det yderste højre er baseret på en afvisning
af idéen om, at racialiserende diskurs bør
behandles som noget, der kan debatteres i
samfund og kontekster, hvor den agerer i
og på sine målpersoners liv.”
Det er et i sig selv rosværdigt hensyn til
”racismens” ofre, at man ikke må debattere
med de såkaldte racister (dog kan der også
på flere måder siges at være ofre for antiracismen), men ud over den tvivlsomme
antagelse, at holdninger bedst bekæmpes
ved at forties, er hovedproblemet her, at
”racisme” for de moderne politisk korrekte
jo omfatter langt mere end de folkemordstendenser, de postulerer bag alt hos modparten. Konkret er der rigeligt med eksempler på, at europæiske traditioner og interesser meget generelt gøres til illegitim racisme, så snart man rækker en lillefinger
til logikken om, at nogle idéer kun fortjener
mundkurv.
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At være 14 år

”M/S Sumbawa, som Ole Hansen først sejlede med”.

Ole Hansen

Da jeg som pensionist sad på en bænk på
Birkerød Hovedgade efter at være kommet
hjem fra et liv til søs, så jeg, at Birkerød
var meget forandret. For 30 år siden så
man ingen muslimer på gaden. Nu kommer
der konstant kvinder i muslimsk hovedtørklæde forbi med deres børn. Og muslimske mænd sidder i eller uden for deres
butikker/cafeer. En dag kom jeg i snak
med nogle danske gymnasielever om min
tilgang til arbejdsmarkedet.
Så jeg fortalte.
I 1971 var jeg færdig med skolen (7. klasse),
og så var det et spørgsmål om at finde arbejde eller en læreplads for de fleste 14årige dengang. Der var intet bistandskontor
og ikke meget arbejde at få pga. oliekrisen.
Min familie fandt en plads til mig som
skibsdreng hos rederiet Østasiatisk Kompagni, bedre kendt som ØK. Jeg blev kørt
ned til Frihavnen en eftermiddag, meget
imod min vilje, og så et stort skib ved
navn "Sumbawa", på hvilket jeg havde
fået hyre. Jeg gik ombord og fór vild, da
besætningen ikke var ombord, og der var
ingen at spørge. Jeg blev mere og mere
bange. Vi var 4 messedrenge, som var på-

12

INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 3 · EFTERÅR

mønstret, og vi var nogenlunde samtidigt
ombord. Endelig mødte jeg hovmesteren,
som skulle være min chef. Alle de ansatte
ombord på skibet var etniske danskere.
(Nu er der vist ikke mange danske sømænd
ansat på danske skibe. Der var ikke mange
indvandrere i Danmark i 1970.)
Skibet skulle sejle kl. 20, og præcis kl.
20.00 var skibet klart til afgang. "Lad gå
for, lad gå agter, lad gå springet". Full
speed ahead! Skruen piskede i vandet.
Fjorten år gammel, og jeg havde kun kendt
Birkerød, men nu stod jeg og skuede på
dette eventyr af en oplevelse! Op igennem
Øresund mod Kronborg sejlede skibet. Da
vi rundede Kronborg, tudede skibet 5 gange
med tågesignalet. Full speed ahead! Farvel
Danmark. Kursen blev sat mod nord, nord
om Skagen mod Skotland.

som containere! ØK’s skibe var stadig udstyret med træluger over lastrummet. Lugerne skulle dækkes af og trækkes på,
med tre lag presenning over lugerne. Vi
skulle jo over Atlanterhavet og Stillehavet,
så der var gjort ekstra søklart. Styrmændene
navigerede, tømreren bankede kiler i, og
bommene blev lagt ned. Skibet var nu søklart - den helt store klargøring, klart til alt
slags vejr.

Vi messedrenge boede to og to sammen i
små kabiner. Resten af besætningen var
rigtige sømænd med tatoveringer, langt
hår, og nogle med skæg. De var overvældende for os drenge at møde, vi var bange
for dem, men de var alle danskere og var
søde ved os drenge.

"Du kommer aldrig hjem igen"
Midt ude i Skagerrak blev jeg kaldt op til
kaptajnen. Kaptajn Hjalteson præsenterede
mig for min første søfartsbog, underskrevet
og klar, og stolt var jeg! Vi stod ude på
brovingen og kikkede ud. Jeg kunne lige
stå på tæer med hagen på lønningen (dvs.
rælingen) for at også kigge ud! Jeg hostede
og Hjalteson kikkede ned på mig. Jeg
spurgte med våde bange øjne, imens jeg
kikkede på denne store mand: "Hvornår
kommer vi hjem igen?" Han smilede til
mig, "Du kommer aldrig hjem igen". Livet
til søs var farligt. Dengang var vi jo ude i
et til to år ad gangen. Vi var ca. 43 mand
ombord, men kun 38-39 mand var med
hjem igen.

Da vi stævnede ud, myldrede det rundt
med matroser, maskinfolk og restaurationsfolk, der gjorde skibet søklart. I denne
periode var der endnu ikke tænkt på A.P.
Møllers begærlighedskasser, bedre kendt

Vi skulle sejle nord om Skotland og i stor
cirkelsejlads ned mod Kap Horn. Vi kunne
ikke komme igennem Panamakanalen, da
der var strejke. Vi sejlede storcirkelsejlads
i stedet for småcirkelsejlads sydover, da
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- før og nu

”Birkerød Bibliotek - tumleplads for unge ”af anden etnisk herkomst””
man derved kan spare 12 timer. Sumbawa
fungerede, og alle kendte deres pladser.
Alle var dygtige til deres arbejde.
Det tog næsten to uger at sejle til Kap
Horn. Da vi rundede kappen, gik jeg op til
kaptajnen og spurgte ham, hvornår vi ville
være fremme. Han svarede med et stort,
varmt smil: "Om ca. 3 uger, min dreng, ankommer vi til Kobe i Japan." Jeg talte på
mine fingre 1 2 3 4 5. Fem uger tager
rejsen fra København til Japan! Uhhh, det
var godt nok lang tid!
Men det gik fint, da alle kendte deres
pladser og job. Matroserne smurte wire og
malede, almindelig vedligeholdelse. Tømreren smurte blokke, og der var mange ca.100 stk. - der blev vedligeholdt m.m.
Fyrbøderne var i maskinen, rensede, vaskede og vedligeholdt m.m. Med en fart af
ca.12 knob gik alt planmæssigt.
Pludselig var der fuldt stop og der blev
helt stille... næsten støjende stille! Maskinchefen kom ud fra sit kontor. Han havde
lige fået et telegram af telegrafisten fra rederiet om, at der skulle være stempeltræk!
De skulle vedligeholdes. Jeg husker, at jeg
stod på Monkey Island (en afsats i maskinrummet) og kikkede på alle disse maskinfolk, der myldrede rundt og så ud til
hver at kende deres job. Maskinen blev
startet op igen. Fuld fart frem.

Da vi passerede Chiles hovedstad, Santiago,
sejlede vi igennem en kæmpe ø af plastikaffald. Øv, allerede dengang for 50 år siden
var disse plastikøer at finde ude i alle havene! Sikke noget svineri. Da vi sejlede
igennem disse, hoppede skibet!
Vi kom flot igennem storm og tyfoner til
Japan for losning i Kobe! Japan var stadig
i ruiner pga. af de amerikanske bomber.
Mange japanere var stadig ramt både fysisk
og psykisk. De rendte omkring med masker.
Det var pga. radioaktivitet, mente jeg. Men
dem, vi så, var ikke de mest sårede af
ofrene. En stærk oplevelse for en 14-årig!
Fra Kobe gik det til Yokohama, Nagoya,
m.m. Det samme syn gentog sig.
Det var i øvrigt imponerende at opleve de
store amerikanske skibe, især lash-skibene
(kæmpe skibe med nødhjælpen til Japan),
hvor man lastede flydende pontoner (lægtere
med gods) for derefter at bugsere dem i
havn. Seatrain og Sealand var rederierne.
Det var vist rederiet A. P. Møller, der købte
dem senere, og det satte gang i Mærsk,
tror jeg.
Kursen blev sat til Korea (Busan og Ulsan)
for lastning. Der så vi i øvrigt resterne af
hospitalsskibet Jutlandia i Busan. (Sangen
med Kim Larsen kender vi alle.) Vi gik i
land i Korea, som stadig var ramt af følgerne
af Korea-krigen 20 år før. Der var meget

fattigdom i Korea. Videre gik det til Shanghai. På vej ind til havnen blev det pointeret,
at fotoapparater var strengt forbudt! Inde i
havnen var kineserne klædt i blå uniformer.
Når man ingen lommer havde, var man
ikke så meget. Men når man havde 4 lommer, var man noget stort. Det var jo på
Mao Tse Tungs tid. Derefter kom Hongkong,
hvor mange skibe lå på reden, og hvor
flere hundrede flittige havnearbejdere knoklede. Vi lå der i ca. to uger.
Videre ned igennem det sydkinesiske hav,
hvor himlen var sort af de amerikanske
B52-bombefly og Starfighters på vej til at
bombe Vietnam. Derefter gik det ned mod
Singapore, ligeledes med mange stykgodsskibe på reden. Store pramme blev sejlet
ud på reden og derfra lastet fra to sider.
Nogle gange lå vi der i 6 uger for lastning!
I det sydkinesiske hav så vi flere hundrede
vietnamesiske bådflygtninge ude på havet,
men ingen vidste, hvad der skulle ske,
hvad vi skulle gøre, da der stadig var krig,
og vi sejlede videre!
I øvrigt var vi forbi Cambodia og Thailand
for at laste teaktræ til Europa med ligeledes
2 til 3 uger i havn!
Efter Singapore sejlede vi videre op til Penang og Port Sweetingham for et besøg
på Mariners Club med swimmingpool, in-
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den turen gik videre til Cape Town for proviantering. Nogle gange var vi lige forbi
Calcutta for opfyldning med the og ris!
I Cape Town tog vi tit en tur til stranden
for at strække benene. Vi badede ved siden
af skiltet “Whites only”. Rigtig uhyggeligt.
Men vi fik ellers friske grøntsager ombord,
og videre op til Europa – til Rotterdam og
Bremen! Da havde jeg været ude at sejle et
år, kom jeg på sømandsskole i Sønderborg.
Dér blev jeg trænet til dæksmand. Derefter
var det ud at sejle igen.
”Ingen spurgte, da jeg var 14, hvad
jeg havde lyst til”
Jeg kunne blive ved. Ingen spurgte, da jeg
var 14, hvad jeg havde lyst til. Der var
ingen Børnetelefon eller socialrådgivere.
Men med hjælp lykkedes det mig at komme
igennem. Og jeg havde en 50 år lang og
spændende karriere som sømand for ØK
og som dykker for Marinen.
De etnisk danske teenagere, som havde
lyttet til min livshistorie, reagerede på en
måde der forbavsede mig. "For fanden! vi
er født alt, alt for sent!" sagde de. De synes,
at mit liv lød utroligt spændende i forhold
til deres.
Anderledes ser det nu ud med indvandrerdrenge og nogle få danske medløbere her i
Birkerød. I 2018 blev jeg overfaldet af en
gruppe på 5-6 indvandrerdrenge på Birkerød
Bibliotek, fordi jeg havde bedt dem om at
larme mindre. Jeg er en stor mand, men
de omringede mig og den ene slog mig
ned bagfra. Jeg faldt og brækkede en finger.
Det skete en lørdag, hvor drengene plejede
at bruge biblioteket som varmestue, og der
ikke var en bibliotekar til stede. Alle, der
vovede at bede dem om at larme mindre
og fare mindre omkring, blev omringet og
truet. (Dette skete også for en af mine
venner, da hun, en pensionist, for 2½ år
siden ved 18-tiden var alene med en 90årig ven efter en julebazaar på biblioteket,
hvor de blev omringet af 4 indvandrerdrenge,
som talte flydende dansk og var ca. 12 år
gamle. Drengene dansede en krigsdans
omkring dem og provokerede – og kun ved
rent held slap hun og den gamle mand ud
uden at blive tæsket af drengene.) Jeg tog
på hospitalet og meldte overfaldet til politiet.
Heldigvis havde der været videoovervågning
på biblioteket, og drengene blev opsøgt
hjemme af politiet. Den yngste af banden
var under 15 år, dvs. under den kriminelle
lavalder og tog ansvaret for overfaldet. Derved slap de alle for straf.
Jeg véd ikke, om de så fik en samtale med
en socialrådgiver, men retfærdighed var
der intet af. Jeg ser de samme drenge i

14

INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 3 · EFTERÅR

dag vandre omkring på Hovedgaden i Birkerød, hvor de truer og råber ad mig og
andre folk, bl.a. ved at kalde os racister.
(Det er derimod drengene, som er racister.)
De er altid i flok, hvor de føler sig modige.
På grund af disse bander har Birkerødborgere nu færre timer om ugen, hvor de
kan komme på biblioteket, og de føler sig
ikke længere trygge i deres egen by, specielt
om natten.
Vi har i flere år haft store problemer i byen
med indvandrer-narkobander og narkohandel på Hovedgaden og områderne omkring
den. Muslimer har overtaget flere forretninger på gaden, og vi har mindst én butik,
som vasker deres narkopenge rene. Folk
er blevet truet og chikaneret i Politiparken,
hvor meget narkohandel fandt og finder
sted, både dag og nat. Det kom endda til
skyderi et par gange. En ven blev forsøgt
kørt over af 4 unge indvandrere, da hun
var ude at gå med sin hund en nat. Men i
de sidste par år er banderne blevet udvidet
og suppleret af indvandrerdrenge, helt ned
til 12-13-årsalderen, som nu patruljerer omkring på Hovedgaden. En kvinde med altan,
der har udsigt til Majpladsen, bliver der
råbt skældsord ad, når hun viser sig på altanen. En dårligt gående 90-årig mand
blev forfulgt og konfronteret af drengene
(under 14 år), fordi han bad dem være mindre højrøstede. En dag måtte han flygte
ind i en restaurant for at få beskyttelse.
Der blev ringet til politiet, som kom og
kørte ham til stationen. Men det har politiet
jo ikke tid til hver dag.
”Det endte med at biblioteket måtte
hyre vagter”
For flere år siden skete balladen mest på
biblioteket. Både drenge og piger af indvandrerbaggrund samlede sig ved computerne, holdt larmende samtaler, og en pensionist fik f.eks. "Hold kæft!" råbt i hovedet,
fordi hun vovede at bede disse unge om at
tie stille. De kom endda op at slås med
hinanden. Det endte med at biblioteket
måtte hyre vagter, bl.a. en muslimsk vagt.
Hvad vi har nu, er den næste "generation"
af disse unge. De er nu flyttet ud på Hovedgaden, hvor de kan være flere og true
og chikanere flere, end deres forgængere
kunne på biblioteket.
Og de breder sig til andre dele af byen, i
takt med at der er kommet flere og flere
muslimske beboere i byen. I Møllevangen
og Nobis Mølle har der været ballade med
indvandrerdrenge og nogle danske medløbere, som terroriserer nabolaget og udøver
hærværk, f.eks. ved at sætte ild til en pensionists bil. I vinter fandt de på at kaste
snebolde med sten imod folks vinduer midt
om natten. Flere af beboerne har valgt at

flytte. Og dette er jo drengenes hensigt. De
siger lige ud: "Birkerød er vores by." Dvs.,
at når de har terroriseret danskerne ud af
byen, kan de overtage endnu et stykke af
Danmark og gøre det til muslimsk territorium. I en bygning bor en araber, som i et
par årtier har terroriseret fire kvinder og et
barn og truet med at skære halsen over på
dem, har stjålet smykker i en lejlighed og
på andre måder terroriserer. Han kom endelig i retten, hvor han spillede tosset og
fik som "straf" en samtale med en psykiater,
som åbenbart mente, at han var uegnet til
straf. De forurettede fik ingen retfærdighed.
Borgmesteren i Rudersdal, Jens Ive, (som
ikke bor på Hovedgaden og ikke bor i et
socialbyggeri med muslimer i opgangen)
mener, at det drejer sig om stakkels "utilpassede" unge, som der skal "tages hånd
om", fordi de er "utrygge". Og at der skal
"tales med" deres forældre. At sende nogle
SSP-arbejdere på gaden vil næppe hjælpe
i det lange løb. For det første skal Natteravne,
4GS-vagter og andre af den type have
skudsikre og stiksikre veste på her i Birkerød. En vagt i Netto er for nylig blevet truet
med en kniv, da han forsøgte at fange indvandrerdrenge, som havde være inde og
stjæle. En patron er blevet fundet bagved
kroen for et par uger siden. At tale med forældrene vil næppe hjælpe. Der er ingen
tvivl om, at de véd præcis, hvad drengene
laver. Det er helt klart, at de har styr på
deres døtre, som ikke patruljerer på gaden.
Og sladder er så udbredt i de kredse, at de
ikke kan undgå at vide, hvad drengene
laver. Forældrene billiger det. Men Taqiya
gør jo, at det er helt i orden i forældrenes
øjne at sige, at de da slet ikke vidste, hvad
deres drenge laver. Man må godt lyve over
for de vantro, hvis det fremmer islams interesser.
Politiet kommer lidt oftere om natten nu.
Men narkohandel fortsætter og finder også
sted om dagen omkring og på Hovedgaden
og andre steder i byen. De gemmer åbenbart
penge og narko i mindst een af deres butikker. Der er tusinde steder, de kan gemme
sig i byen, når politiet kommer. De griner
ad os og politiet.
Ja, dette kan unge drenge slippe afsted
med i Birkerød i dag.
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Derfor ringer
kirkeklokkerne til middag
Belejringen af Beograd
Da tyrkerne så de kristnes elendige fartøjer
nærme sig deres professionelle galeoner,
hvoraf mange var kædet sammen og dannede en kæmpe dæmning over floden, grinede de hånligt, selvom de stod over for et
uundgåeligt sammenstød. På det aftalte
signal - høje råb af “Jesus! Jesus!” – brasede
den kristne flotille ind i de sammenlænkede
muslimske både.

Raymond Ibrahim
Udsnit af artiklen “Islamic Jihad and
the Church Bells of Noon” i Frontpage
Mag, 30. juli 2021.

Donau flød med varmt blod, da et vildt
flodslag fandt sted i fem timer. Kæderne,
der holdt de sammenkædede osmanniske
fartøjer, sprang til sidst i stykker, og den
kristne flåde nåede frem og forstærkede
forsvaret af Beograd, som var stærkt truet.

For 565 år siden, den 22. juli 1456, opnåede
Vesten en af sine største sejre over islams
hellige krigere.
Tre år efter erobringen af Konstantinopel
marcherede den osmanniske sultan, Muhammad II i foråret 1456 i spidsen for over
100.000 tyrkere mod den strategiske fæstningsby Beograd, nøglen til Vesteuropa.
Mindet om Konstantinopels fald og de grusomheder, de besejrede blev udsat for, var
i frisk erindring, og nu spredtes efterretninger om død, ødelæggelse og frygtindgydende grusomheder, som de muslimske
krigere påførte indbyggerne, hvor de trængte
frem i deres genoptagne hellige krig. En
følelse af panik fejede gennem hele Donau-regionen. Selv den ungarske konge
Ladislaus V flygtede fra sin hovedstad til
Wien – under påskud af, at han skulle "på
jagt".
Kun én blev på sin plads - János Hunyadi,
den transsylvanske militære kommandant,
der længe havde været en torn i øjet på
tyrkerne. Selv da kongen flygtede vestpå,
drog Hunyadi til den østlige grænse - ikke
langt væk fra den tyrkiske hær. Han bemandede straks for egen regning fæstningen
i Beograd bemandet med 6.000 veterankrigere. Selvom han bad de højere adelige
om hjælp, var der få, der var lydhøre.
I mellemtiden tog den 70-årige franciskaner,
John Capistrano, til det sydlige Ungarn og
opfordrede folket til at tage korset og forsvare
deres nation mod islam. Hans brændende
iver, gennemtrængende veltalenhed og heroiske opfordringer satte titusinder af de
lavere klassers hjerter i brand. Inden længe
fulgte en massiv korsfarerhær på omkring
40.000 bønder Capistrano.

Mens gennembruddet var en spektakulær
start for nødhjælpsstyrken, var det kun en
lille skærmydsel for den enorme muslimske
hær. Den samme dag hamrede osmannernes kanoner – nu levende instrumenter for
sultanens vrede – løs med en kraft, som
rystede Beograd til dens fundament.
”Hvor er kongerne?”
Verden var vendt på hovedet: "Hvor er den
franske konge," spørger et samtidigt dokument, "hvem vil kalde sig den kristne
konge? Hvor er kongerne i England, Danmark, Norge, Sverige ...? Ubevæbnede bønder, smede, skræddere, håndværkere går i
spidsen for arméerne! ”
I slutningen af juni havde Muhammeds
enorme styrker nået og omringet Beograd.
Hvis Beograd faldt, ville hele Ungarn og
områderne vest for Ungarn blive udsat for
og i sidste ende oversvømmet af horder fra
Asien.
Muhammed beordrede det tunge bombardement til at begynde den 4. juli. Kanonskydningen var så voldsom, at dens torden
kunne høres på 100 kilometers afstand.
Tolv dage senere, den 16. juli, var der store
revner og huller i den førhen så formidable
fæstning.
Da var det, at Hunyadis hær dukkede op,
flydende ned ad Donau på sammenflikkede
krigsfartøjer. Capistrano og hans hær marcherede langs floden sammen med hæren
på fartøjerne.

I endnu en uge fortsatte kanonerne med at
tordne, indtil de fleste af Beograds voldanlæg var jævnede med jorden. Derefter, ved
daggry, den 21. juli, hørte man i miles omkreds den taktfaste lyd af trommer, der gik
forud for angrebet. Masser af muslimer
kom nu løbende imod den faldefærdige
fæstning med kampråbet ”Allah! Allah!
Da tusindvis af tyrkere var trængt ind mellem de smuldrende mure og citadellet, lød
signalet til modangreb: til den gennemborende lyd af hylende horn kom Hunyadi og
hans mænd løbende ud fra citadellet, samtidig med at skarer af skjulte bondekrigere
dukkede op over murene bag tyrkerne.
Muslimerne var fanget i krydsild. En samtidig kronikør beretter:
En frygtelig kamp fulgte. Tyrkerne var ti
gange så mange i antal og bevæbnede til
tænderne, mens deres modstandere var
dårligt bevæbnede amatørkrigere. Der blev
kæmpet mand mod mand i hver gade, men
kampen var hårdest på den smalle bro, der
førte fra citadellet til byen, hvor Hunyadi
kæmpede, og på bastionerne, som blev
forsvaret af korsfarere, der hastigt blev
bragt over floden på tømmerflåder.
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Sankt John Capistrano i kampens midte. Maleri fra 1900-tallet af ukendt ungarsk maler.
På trods af, at de var i undertal og dårligt
udrustede, holdt de kristne – herunder
Hunyadi, der kæmpede midt iblandt dem
som en almindelig fodsoldat – stand og
formåede at dræbe mange tyrkere.
Muslimerne, der kæmpede “som ravende
dyr”, for at citere en osmannisk kronikør,
”udgød deres livs blod som vand på dødens
sted, og utallige helte smagte martyrdødens
rene honning og blev omfavnet af paradisets
jomfruer.”
Det var nu lige før daggry den 22. juli; slaget havde raset i en dag og en nat, og det
var klart, at de kristne, efter at have nået
grænserne for menneskelig kapacitet og
udholdenhed, var på nippet til at kollapse
under presset fra det store antal fjender,
der strømmer ind. Højt oppe på et vagttårn
blev den 70-årige Capistrano set vifte med
korsets banner, og mens han bønfaldt himlen:
”Åh Jesus, hvor er din ømme barmhjertighed, som du har vist os tilforn? Åh, kom
og hjælp os, og tøv ikke! Frels, åh, frels
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Dine Forløste, for at hedningerne ikke skal
sige: Hvor er nu deres Gud?”

kamp var den kristne vært i stand til at
trække vejret igen.

På det tidspunkt begyndte de kristne, der
blev skubbet tilbage til citadellet og højt
beliggende steder, at kaste ild ned over islams krigere. ”Alt det brændbare, de kunne
de samle – træ, tørrede grene, alt hvad der
ville brænde – blandede de med svovl og
kastede ned over tyrkerne”, skriver en Tagliacotius, der deltog i slaget.

Og alligevel, hvad angår faktiske tab, var
dette kun en detalje for den gigantiske osmanniske hær, der stadig omgav Beograd.
Endnu et angreb kunne forventes, og Hunyadi beordrede alle til at forblive på deres
poster, for at dagens sejr ikke skulle gå
tabt.

Efter at alle skrigene var døet hen og røgen
forsvundet, afslørede den stigende sol langsomt det blodige efterspil. Overalt i Beograd,
inde og ude, var utallige muslimers døde
og døende – forkullede uden for al genkendelse.
Voldgravene og hele området mellem ydervæggene og citadellet var fyldt med deres
brændte og blødende lig. Tusinder af dem
var omkommet dér. Især janitshaerne havde
lidt så frygteligt, at de overlevende af dem
blev grundigt kuet, mens sultanens livgarde,
som havde ledet angrebet, var nær ved at
blive tilintetgjort. Så efter en tyve timers

Sidst på eftermiddagen den 22. juli fik en
tilfældig træfning mellem korsfarere og jihadisterne førstnævnte til at trænge ud af
Beograd og angribe tyrkerne. Da Hunyadi
og hans professionelle krigere så, at terningen var blevet kastet, skyndte de sig at
komme dem til hjælp. Ved 18 -tiden kæmpede hele den kristne hær uden for Beograds
ødelagte mure.
På det tidspunkt blev selv sultan Muhammad set som deltager i kampen. Men nu
havde hovedparten af tyrkerne, som havde
forventet en relativt let sejr, fået nok. Da
det lykkedes de iltre kristne at erobre nogle
kanoner og vende dem mod deres tidligere
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belejrere, bredte demoraliseringen sig blandt
tyrkerne, og de flygtede i titusindvis. Sultan
Muhammad blev båret midt iblandt dem
“skummende af magtesløst raseri ”, selvom
omkring 50.000 andre tyrkere lå døde foran
Beograds ødelagte mure.
Det var uden tvivl det værste nederlag,
Muhammad Erobreren led i sin lange karriere med at terrorisere kristne. Året før
han døde, 25 år senere, i 1481, lod han 800
kristne rituelt halshugge i Otranto i Italien,
fordi de nægtede at konvertere til islam.
Og det er for denne sejr i Beograd, at kirkeklokker ringer ved middagstid - en tradition startet af pave Calixtus III for at markere
det tidspunkt, da en lille, men hengiven
styrke af kristne trodsede en meget større
styrke af muslimer, der havde til hensigt at
udslette dem; en tradition, der fortsætter
den dag i dag, herunder i ældre protestantiske kirker - selvom kristne i alle trossamfund har glemt eller har været afskåret fra
at kende årsagen.

Ungarns og Serbiens præsidenter ved indvielsen af et monument
for János Hunyadi.

Monument over Hunyadis sejr
Ved en ceremoni med deltagelse af præsidenterne for Ungarn og Serbien blev der
den 22. juli 2019 rejst et monument på det
sted, hvor Hunyadis hær ankom, da den
kom de indesluttede i Beograd til undsætning.
I sin tale fremhævede Ungarns præsident
János Áder Hunyadis livslange kamp for
at holde osmannerne borte fra hjemlandet.
Den serbiske præsident Aleksandar Vucic
bemærkede, at Hunyadi er æret i begge
lande. "Hunyadis drøm er gået i opfyldelse:
serbere og ungarere kæmper nu sammen
om fælles mål.”
Det er ikke tomme ord. Serbiens optagelse
i EU står højt på Ungarns ønskeliste til
EU.
I serien ”Europæiske helte” bragte vi i Danskeren nr. 4, 2011 en artikel om János
Hunyadi.
Ingen monument over Sobieskis sejr
Tyrkerne fortsatte deres stormløb mod Europa i de følgende århundreder, og i 1683
havde en stor angrebshær sprængt huller i
Wiens bymur og var på vej ind i byen, da
en hær under kommando af den polske
Kong Jan Sobieski kom til undsætning.
Forrest i undsætningshæren red Sobieski
i spidsen for 3000 husarer, som styrede direkte mod den tyrkiske lejr, hvor forsvaret
brød totalt sammen.
I de følgende århundreder blev tyrkerne
lidt efter lidt drevet ud af Europa. Men ikke

Sobieski-monumentet.
helt. I slutningen af 1800-tallet truede England russerne med krig, hvis de befriede
Konstantinopel/Istanbul, som på det tidspunkt stadig havde kristent flertal. Derfor
er byen i dag tyrkisk og ikke græsk.
En komité havde forberedt opsætningen af
et monument for Sobieski ved Wien den
12. september 2018 på 335-års dagen for
undsætningen af Wien. Kort før opsætningen meddelte Wiens borgmester imidlertid,
at man ikke ønskede monumentet, da det
havde ”en anti-tyrkisk tone”. Kunstneren,
som skabte monumentet, Czesław Dźwigaj,
oplyste i den anledning, at det hverken har
tyrkiske eller muslimske symboler.

Monumenter over tyrkernes sejre
I Tyrkiet generer man sig ikke for at føre
en anti-kristen tone. Tvært imod nyder tyrkerne tilsyneladende at ydmyge både landets
forsvindende lille kristne mindretal og den
kristne verden uden for Tyrkiet. I 2020
blev hele to kristne katedraler i Istanbul
omdannet til moskeer.
Tyrkiets diktator Erdogan forsømmer ingen
anledning til at hylde massemorder og slavehandler Sultan Muhammad II og anser
sig for hans arvtager. Istanbul rummer
flere statuer at Muhammad II, hvoraf ingen
er blevet smidt i byens havn. Læs herom i
Indsigt Udsyn nr. 3, 2020.

Monumentet blev i stedet opsat i Krakow i
det sydlige Polen.
Skammeligt.
I serien ”Europæiske helte” bragte vi i Danskeren nr. 4, 2010 en artikel om Jan Sobieski.
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Kulturberigelse i sommeren 2021
Et lille udvalg af eksempler på den håndfaste ”kulturberigelse”
danskerne blev udsat for i sommeren 2021.
08.31 I Nivå blev en 15-årig pige seksuelt
forulempet af en mand med mellemøstligt
udseende. (Den Korte Avis 2/9)
08.30 Muligvis den samme mand med
mellemøstligt udseende forulempede 3 forskellige unge piger seksuelt i Trige ved
Aarhus. (Politi.dk 31/8)
08.29 I København franarrede tricktyve en
mand et ur til en værdi af 200.000 kr. (Ekstra Bladet 4/9)
08.28 I København blev en mand med vold
frarøvet et ur til en værdi af 100.000 kr. Hele
august var der en bølge af røverier og
tricktyverier af ure udført af nordafrikanere.
(Ekstra Bladet 4/9)
08.24 Et irakisk ægtepar blev i Østre
Landsret idømt 14 års fængsel hver for i
forening at have dræbt deres seks uger
gamle datter ved vold. Pigen havde 31 ribbensbrud. (Ekstra Bladet 24/8)
08.23 På Hundige Station blev en 46-årig
mand overfaldet med slag og spark af 3
yngre mænd af anden etnisk herkomst end
dansk. (sn.dk 24/8)
08.23 Over 100 personer har de seneste
tre år henvendt sig til fagpersoner i København eller Aarhus på grund af trusler om
æresdrab. (Ekstra Bladet 23/8)
08.22 To udviste kriminelle er vendt tilbage fra Afghanistan med evakueringsfly.
(lokalavisen.dk 24/8)
08.21 Politiet i København stoppede et larmende mellemøstligt bryllupsoptog af dyttende biler, som ulovligt kørte i det indre
København, og uddelte bøder til chaufførerne. (BT 22/8)
08.18 Den Korte Avis oplyste, at myndighederne i sommerens løb har kontrolleret
hjemvendte rejsende 12 gange, hvorved de
afslørede 289 personer, som uretmæssigt
modtog sociale ydelser, mens de var i udlandet. (Den Korte Avis 18/8)
08.17 En afghaner, som er efterlyst i forbindelse med en mordsag i Danmark, og
som flygtede hjem til Afghanistan, ønsker
nu desperat at blive hjulpet til Danmark.
(BT 18/8)
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08.13 På den fynske motorvej overhalede
en mand en bil med 4 arabere. De 4 forfulgte derpå manden med hornet i bund.
Da manden holdt for rødt lys efter en frakørsel, blev han påkørt bagfra af de 4, som
rev hans dør op og tildelte ham adskillige
slag, så han efterfølgende måtte på skadestuen. (fyens.dk 16/8)
08.12 I Tølløse blev en 80-årig mand med
rollator slået ned og sparket af 4 unge ”af
anden etnisk herkomst end skandinavisk”.
Gerningsmændene røvede et mindre pengebeløb. (24nyt 17/8)
08.10 Flere medlemmer af vaneforbryderklanen Levakovic blev fremstillet i Retten i
Glostrup for en stribe forbrydelser. En af de
tiltalte var i retten for 23. gang; denne gang
sigtet for 19 lovovertrædelser. (BT 10/8)
08.09 En somalier blev ved retten i Sønderborg idømt 4 års fængsle samt udvisning for indsmugling af et større parti
narkotika. (24nyt 10/8)
08.06 På Facebook fortalte en københavner om, hvordan grønlændere bliver chikaneret på Kofoeds Skole af migranter, ”som
kun er hjemløse, når de er her i landet”
(Facebook 6/8)
08.03 På Høje Taastrup Station blev en 22årig mand stukket flere gange med kniv.
Politiet mistænkte og efterlyste en ung somalier ved navn Sekeria Abdi Musse Elmi,
der er som sunket i jorden. (24nyt 5/8)
08.03 I Brabrand blev en ældre mand truet
med pistol til at udlevere de værdier, han
havde på sig. Røveren var ikke-dansk af
udseende. (Lokalavisen Aarhus 4/8)
08.01 I Frederikssund blev politiet angrebet med stenkast, hvorved forruden på en
politibil blev smadret. Politiet nåede at anholde én af gerningsmændene.
(presse-fotos.dk 1/8)
07.31 På Blågårds Plads på Nørrebro i København overfaldt en flok ”unge” en 58årig mand med knivstik, efter at han havde
bedt dem ”slappe lidt af”. En 24-årig, som
sparkede manden i hovedet, mens han lå
ned, blev fængslet. Politiet forsøger at finde
frem til de øvrige. (Ekstra Bladet 1/8)

07.30 ”Bandekonflikter, skyderier, mørklagte stier og parker er noget af det, der har
været særligt utryghedsskabende for borgerne i Brønshøj-Husum det seneste år.
Brønshøj-Husum er et af de mest utrygge i
hele hovedstaden. (Berlingske 30/7)
07.29 En 17-årig vanvidsbilist i BMW blev
anholdt efter en kort biljagt i Brønshøj. Han
havde en 17-årig ung mand med som passager. (Ekstra Bladet 30/7)
07.28 I Odense blev en mand, som kom
cyklende med en højttaler, standset af 3
mørklødede unge, som først forlangte cyklen udleveret, men ”nøjedes med” at stjæle
højttaleren. (24nyt 29/7)
07.22 Tre mænd med tilknytning til banden Loyal To Familia anklaget for at have
truet virksomhedsejere i Ikast til at udbetale sig store pengebeløb, ulovlig våbenbesiddelse samt flere tilfælde af hærværk og
brandstiftelse. (Herning Folkeblad 23/7)
07.21 Politiet sigtede 3 mænd af anden etnisk herkomst for drab på en 55-årig mand
og drabsforsøg mod en 30-årig, hvorunder
de råbte ”Allahu Akbar”. Ugerningerne
fandt sted i Nivå. En af de 3 blev desuden
tiltalt for vold og trusler i anden forbindelse
(Ekstra Bladet 22/7)
07.20 Foran måbende danskere, som hyggede sig i solen, udkæmpede cirka 10 unge
af anden etnisk herkomst en voldsom
kamp mod hinanden på plænen ved Islands Brygge i Kbh. Bl. a. smadrede de flasker i hovedet på hinanden.
(presse-fotos.dk 23/7)
07.19 Politiet sigtede den palæstinensiske
kvinde Saria El-Safadi for svindel og bedrageri for knapt 20 mill. kr. Den sigtede er
en feteret rollemodel med nær tilknytning
til Røde Kors og Læger uden Grænser.
(Document 20/7)
07.18 I toget på Odsherredbanen overfaldt
2 mænd med afrikansk udseende to unge
piger. To mandlige passagerer, som lagde
sig imellem, blev ligeledes overfaldet. Lokomotivføreren valgte at standse toget,
hvorefter voldsmændene forsvandt ad sporet. De blev samlet op af en bil, som kørte
dem mod Holbæk.
(Politiets døgnrapport 18/7)

INDSIGT

07.17 I Roskilde blev en 72-årig kvinde
udsat for tricktyveri af sit dankort, som der
derpå blev hævet 20.120 kr. på. Tyvene var
to mænd med brun hudfarve.
(Politiets døgnrapport 17/7)
07.16 En uniformeret Netto-medarbejder
på Gefionsvej i Helsingør råbte bl.a. ”Din
fucking bøsse” og ”lille luder” efter en kunde. (frihedens stemme 18/7)
07.15 En 20-årig mand blev ved Retten i
Hjørring idømt fængselsstraf samt udvisning for at have tildelt en anden mand adskillige knivstik og for at have truet vidner.
(Nordjyske 15/7)
07.14 På Facebook opslog en moder (Kristina Baadsgaard) et billede af sin blodige
12-årige søn, som var blev overfaldet af en
gruppe ”unge” i Brønshøj. (facebook 14/7)
07.14 Corona-testcenter ved Vollsmose
blev lukket før tiden, fordi personalet blev
truet af en gruppe aggressive ”unge”.
(fyens.dk 15/7) *
07.14 Den 28-årige tyrker Cenk Firat Kirat
blev ved Retten i Aalborg idømt 1½ års
fængsel samt udvisning i 12 år for at have
påkørt en politibetjent, som ville standse
hans vanvidskørsel. Forbryderen blev i
2014 ligeledes udvist i 12 år, men kørte ikke
desto mindre rundt i Danmark.
(Nordjyske 14/7)
07.13 En jordaner blev anholdt efter at
have gennembanket to kvinder på Valby
Station. Den ene skubbede han ned på
skinnerne, hvor et tog nåede at nødbremse.
(Ekstra Bladet 13/7)
07.12 Sogne som Tingbjerg og Vollsmose
har en vaccinetilslutning, der er markant
lavere, end den er i resten af landet. ”Vi har
at gøre med en befolkningsgruppe, hvor
rigtig mange er analfabeter”, udtaler speciallæge. (Berlingske 13/7)
07.11 Isam B fra orkesteret Outlandish og
forfatter Amér Majid afsløret i at manipulere og forskønne hadefuld tekst i Koranen
i en bog. (Berlingske 11/7)

07.11 En 14-årig pige blev tvunget ind i en
bil af tre syrere og kørt til en adresse på
Stevns, hvor de tvang hende til at drikke alkohol, tage tøjet af og udføre oralsex på
de to af mændene. Efter 1½ time lykkedes
det pigen at flygte. Mændene blev pågrebet

af politiet. Ved afhøringen medvirkede en
arabisk tolk. 14/7 løslod dommeren ved
Retten i Roskilde alle tre efter afhøring.
Landsretten krævede senere to af mændene, Hassan Ibo og Ramadan Hussein,
varetægtsfængslet. (Frihedens Stemme
18/7)

som kom til hjælp, blev truet med kniv,
hvorefter de to mænd løb fra stedet. De blev
senere anholdt. Chaufføren var frakendt førerret, og bilen var afmeldt i motorregisteret. Mændene blev løsladt, hvorefter der gik
ild i den forulykkede bil, som udbrændte.
(24nyt 5/7)

07.10 En 21-årig kurder blev ved Retten i
Svendborg idømt 15 måneders fængsel
samt udvisning for at have haft sex med en
13-årig dansk pige i en periode på mere end
et år. Pigen kom fra et hjem med stof- og alkoholmisbrug. Hun boede hos ham på et
asylcenter og forsømte skolen, uden at
nogen greb ind. Pigen var konverteret til
islam og optrådte som venligbo.
(fyens.dk 14/7)

07.03 To 19-årige mænd, som havde begået gaderøveri i Frederikssund ved højlys
dag, blev ved Retten i Hillerød idømt 10 måneders fængsel. En tredje gerningsmand er
endnu ikke dømt. (sn.dk 4/7) *

07.10 En ung mand blev stukket med en
kniv i maven på en P-plads i Hillerød. Han
blev indlagt og overlevede. Politiet bringer
intet signalement af gerningsmanden.
(Ekstra Bladet 10/7) *
07.10 I Struer slog og ydmygede en 16-årig
af anden etnisk herkomst en 14-årig lyshåret dreng. Optrinet blev filmet og delt på
Instagram. (Uriasposten 20/7)
07.09 Ved Østre Landsret blev ”svenskerne” Mansor Abdi Ismail, Mohammed
Abdighani Ali, Benjamin Owusu Afriye,
Mohammed Oad og Abraham Abdul-Kader
idømt fængselsstraffe for at have likvideret
to somaliere i Herlev i juni 2019.
(Ekstra Bladet 9/7)
07.08 Ud for en kirkegård i Odense blev en
47-årig kvinde overfaldet af en mand med
mørk hud, som forsøgte at trække hende
med sig. En mandlig cyklist så overfaldt og
råbte op, hvorefter den mørkhudede stak af.
(lokalavisen.dk 9/7)
07.06 Der blev affyret skud i Ladegårdsparken i Holbæk. Vidner så hætteklædte
personer løbe fra stedet. Politiet fandt
tomme patronhylstre. Ingen kom til skade,
og ingen er anholdt. (folketidende.dk 6/7)

07.03 En 27-årig mand blev ramt af skud i
Kisumparken i Brøndby. Gerningsmanden
på fri fod. (Ekstra Bladet 4/7) *
07.02 På et stisystem i Greve blev to unge
mænd på 16 og 18 år overfaldet af tre jævnaldrende maskerede mænd med brun hudfarve. De blev tildelt slag og spark og truet
med kniv. (24nyt 2/7)
07.02 På Stationsholmen i Greve blev tre
store drenge overfaldet af tre maskerede
unge mænd med brun hudfarve. To af
drengene blev med kniv truet til at udlevere
mobiltelefon og andre ejendele. En af de tre
overfaldne lykkedes det at flygte.
(24nyt 2/7)
07.02 I Nykøbing F blev en 19-årig student
umotiveret slået ned, så han brækkede
næsen. Gerningsmanden var én af en flok
unge med mellemøstligt udseende. (folketidende.dk 3/7)
07.02 Ved Retten i Helsingør blev en gambiansk sosu-hjælper idømt dagbøder for
grove og ydmygende verbale angreb på en
dement kvinde. Anklageren havde krævet
fængselsstraf. Manden arbejder fortsat
med ældre mennesker.
(Helsingør Dagblad 2/7)
06.27 I Frederikssund overfaldt en flok
”unge med udenlandsk udseende” umotiveret to 15-årige piger med kvælertag, slag
og spark. (24nyt 29/6)

07.06 En 25-årig mand, der siden oktober
har været efterlyst for drab på den 42-årige
Mohammad Al-Zerjawi, meldte sig selv
og blev fremstillet i grundlovsforhør ved
Retten i Aarhus. Bl.a. 25-årige Abdallah
Ahmad Taha er stadig efterlyst i samme
sag. (Ekstra Bladet 6/7)
07.04 På Domkirkepladsen i Aarhus blev
en 30-årig mand umotiveret overfaldet med
slag og spark af to mænd med mellemøstligt udseende. (tv2østjylland 5/7)

Festende studenter blevet igen i år
angrebet med kasteskyts.

07.03 Ved Høng brasede to mænd, som
kørte vanvidskørsel, ind i et autoværn. Folk,

06.26 I lighed med tidligere år har grupper
af ”unge” angrebet vogne med festende
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studenter med æg og kanonslag, flest i København og på Københavns vestegn.
(JP 30/6)
06.24 I Odense var butiksejerne Babaei
Tahereh og Asadi-Gholami ude af stand til
at dokumentere, hvor hundredvis af varer
stammer fra. Fødevarestyrelsen udstedte
bøder og fratager måske butikken dens autorisation. (fyens.dk 12/7)
06.23 I Aarhus tilbød to venlige mørklødede mænd en 24-årig dansker til at køre
ham hjem. Han blev ikke kørt hjem, men til
en hæveautomat, hvor han blev truet til at
hæve flere tusinde kroner, som de stjal.
(Lokalavisen 23/6)
06.23 En iraner bosiddende i Viborg blev
anholdt på begæring af det franske politi,
sigtet for menneskesmugling i både over
den Engelske Kanal ved Calais.
(Viborg folkeblad 23/6)
06.22 Da en 16-årig dreng stod af S-toget
i Allerød, sprang to yngre mænd, som var
”brune i huden”, frem og rev hans halskæde af og løb med den fra stedet.
(Lokalavisen 23/6)

06.20 I Aarhus tog en ung afrikaner sit
lem frem og begyndte at onanere foran en
kvinde, som var i gang med at låse sig ind
i sin bolig. (Lokalavisen Aarhus 21/6)

06.10 To 15-årige iranske drenge voldtog
en 12-årig dansk pige i et solcenter i Aalborg og delte efterfølgende en video af
voldtægten på sociale medier. (BT 1/7)

06.18 I Aarhus påkørte tyrkeren Mohamad Tarek Younes, som kalder sig selv
vanvidsbilist, i høj fart en politibetjent, som
kom alvorligt til skade. Tyrkeren flygtede
fra stedet, men blev senere anholdt tillige
med en passager. (TV2 Østjylland 21/6)

06.07 I Viby ved Aarhus blev en 92-årig
kvinde ved højlys dag væltet omkuld med
sin rollator og frarøvet sin taske af to unge
mænd, som var ”mørke i huden”.
(Lokalavisen 8/6)

06.17 I toget mellem Nørreport og Rungsted Kyst Station begyndte en yngre afrikaner pludselig at kysse og kramme en
16-årig pige. Hun lænede sig væk, og manden steg af ved førstkommende station.
24nyt 17/6)
06.14 ”De simple gennemsnit fortæller os,
at efterkommere af indvandrere fra lande
med muslimsk flertal betaler 47 pct. mindre skat, modtager overførselsindkomster
i 53 pct. flere uger om året, tjener 39 pct.
mindre og får 1,4 point lavere karakterer i
dansk i folkeskolens afgangseksamen end
personer med dansk oprindelse.”
(Tænketanken Kraka 14/6)

06.06 Med plakater og via e-boks bekendtgør Københavns Kommune, at beboerne i
bl.a. Tingberg selv må bestemme, om de
vil vaccineres af en mand eller en kvinde.
Desuden får personer i de samme områder
lov til at springe vaccinations-køen over.
(Kr. Dagblad 15/6)
06.05 Efter indløbne trusler fra herboende
palæstinensere mod partileder Rasmus
Paludan forbyder politiet denne at afholde
et planlagt grundlovsmøde.
(Ekstra Bladet 6/6)
* Gerningspersonenes etnicitet er ikke
oplyst.
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Et antibureaukratisk manifest
Den tjekkiske sociolog, Dr. Petr Hampl, er en af sit lands skarpeste
og bedst kendte stemmer imod islamisering og befolkningsudskiftning.

Peter Neerup Buhl
For Tjekkiets vedkommende er hans indsigter rettidig omhu, med foreløbig kun en
brøkdel af en procent muslimer i landet,
men for Vesteuropa advarer han om, at
næste generation allerede nu kan ses at nå
op på 25% muslimer (for lande, der nu er
nær 10%).
Hans forklaringsmodel for, hvorfor det er
gået så galt, er i sin helhed original. Som
bogtitlen antyder, sammenligner han Europa med en befæstet by, hvor fjenden har
lavet en breche i bymuren. Indtrængerne er
ikke det fatale, men at forræderi blandt
”byboerne” i nutidens politiske klima reelt
belønnes, mens bidrag til forsvaret paradoksalt gør de modige upopulære blandt
byens indbyggere.
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Hampl afviser, at denne forstemmende
mentalitet er opstået på grund af ideologier. Han ser ikke idéer som den afgørende
faktor i historien. Arbejderne var blevet
vrede på de rige, selv om Marx aldrig
havde levet. Europas situation havde heller
ikke været bedre uden multikulti-intellektuelle. Det er en upersonlig samfundsmæssig udvikling af et stort bureaukrati, der
fremkalder en bestemt, uheroisk mennesketype med bestemte interesser, der for
Hampl er den afgørende motor i udviklingen. De idéer eller ideologier, der præger
en tid, er noget sekundært, der tages op
som værktøj af de samfundsmæssige kræfter for at rationalisere interesserne. Fx nedbrydes kernefamilien, fordi den ikke giver
meget arbejde til bureaukratiet, som så
bare fremmer ideologier, der afmonterer
den traditionelle orden. Og ”menneskerettigheder” erstattede ”borgerrettigheder”,
fordi det gav bureaukratier større magt og

budget. Skal man imødegå den udvikling,
er det ørkesløst at argumentere mod idéen.
Man må se på, hvem der støtter den, og
nedbryde disses magtbase.
Trods det nyttige i visse værdier, der ses
som gammeldags, afviser Hampl dog den
udbredte nationalkonservative forklaringsmodel, at nutidens misere skyldes en moralsk nedgang. Fortidens mennesker var
endnu nemmere at manipulere og parate til
at begå grusomheder end nutidens, alt fra
hekseforfølgelser til hor og drukkenskab
trivedes, og de, der kunne, levede ufatteligt
ødselt midt i fattigdom i den så højt priste
kristne storhedstid. Så billedet er langtfra
entydigt. Men Hampl går ikke ind i idéeller værdikamp, som er uendelig og fastlåst. Det herskende syn på mennesket – at
alle uanset kulturel baggrund har samme
frihedstrang, lighedsønske og innovationsevne – er forsimplet og skævt, men kan
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ikke modgås direkte med argumenter for et
andet syn. Det må i stedet blotlægges,
hvorfor det forkerte syn er blevet dominerende.

gentagelse af de samme skriftsteder (menneskerettigheder etc.) meget den islamiske
lovreligiøse tradition. Modsætningen til
den herskende bureaukratiske mentalitet er
med Hampls ord evnen til resolut handling,
ja, brutalitet. Som den amerikanske kommentator Ann Coulter har udtrykt det, sejrede man kun over nazismen, fordi man var
villig til at dræbe nazisternes kvinder og
børn. Frygten for at blive som fjenden er for
Hampl noget vrøvl. Under en eksistenskamp kan alle til en vis grad brutaliseres,
men overlever Vesten via et stringent selvforsvar, er der i det mindste håb om, at humanitet igen kan komme i højsædet.
Forbilledet for Hampl er Israel, hvor ”seks
millioner israelere holder hundredvis af
millioner muslimer stangen”.

”Demokratiets mekanismer er lammede, for uanset hvem der stemmes
på, opsuges de af systemets logik.”
Interessegrupperne konspirerer i det væsentlige ikke bevidst for at opnå et bestemt
samfund. Det er klart, at der findes konspiratorer med sådanne planer, men de tegner
ifølge Hampl ikke samfundsudviklingen.
Den sker netop snarere blindt eller tilfældigt ligesom den biologiske evolution, hvor
der altid står nogen parat til at ernære sig
af en ledig niche. Troen på indvandringens
herligheder er primært opstået ved ”spontane processer” snarere end kommunikation og opdragelse, summen af ”det nye
aristokratis” hverdagsvalg snarere end
onde (”gode”) intentioner. Det er objektive
samfundsinteresser (konkret et bureaukrati, der lever af problemløsning uden kollektive hensyn), der gør udviklingen svær
at ændre. Demokratiets mekanismer er
lammede, for uanset hvem der stemmes
på, opsuges de af systemets logik. Det
”hvide folkemord” er aldrig blevet vedtaget;
der er kun individer, som forfølger egne interesser i at opretholde eller blive medlem
af et nyt aristokrati af bureaukrater. Katastrofen, primært islamiseringen, er opdelt
i hundredvis af små skridt, der hver for sig
er ”rationelle” beslutninger truffet af myndigheder i magtspil og kamp om budgetter.
Bureaukraterne henholder sig til formelle
procedurer og succeskriterier, der er uden
forbindelse til virkeligheden og landsmænds velfærd. Det er utvivlsomt nogle af
de mest intelligente mennesker, der leder
dette bureaukrati, udvælgelsesprocessen
er skrap, men det fremelsker samtidig karaktertræk som ansvarsløshed, modvilje
mod at tale åbent, og man følger med
strømmen for at bevare sin position eller
avancere. Fokus er på magtintriger og status, ganske som ved svundne tiders hof,
men nu er det bare ikke ”parfumerede parykker” i slotte, men jakkesæt og kjoledragter i glas- og betonbygninger. Disse vilkår
har også effekt i de store dele af resten af

samfundet hos alle dem, der har ambitioner om at stige op og derfor sørger nøje for
ikke at blive ugleset. Det jævne folk uden
disse ambitioner er magtesløst. Summa
summarum er der intet ”ondskabens centrum” at sigte mod, som konspirationsteoretikerne tror, og en kursændring er derfor
ulig sværere, end hvis de havde ret. Sådan
noget, som at ”Kalergi-planen” tilsyneladende følges gennem generationer, skyldes, at en masse bureaukrater hver for sig
har interesser, som går parallelt med nogle
af denne plans idéer.
Paradoksalt nok ligner den herskende
vestlige regelformalisme med monoton

Særligt den amerikanske sociolog Peter
Berger har bibragt erkendelse om, at ”fundamentalisme” trives ved en civilisations
grænser, hvilket forklarer, at islam er under
radikalisering i Europa. Kampen mod dette
kan ikke vindes af traditionelle politiske
partier, og der bør ikke monomant stræbes
efter ”national samling”, tværtimod har
ting en tendens til at stagnere under en
central ledelse, mens Vestens fremskridtsånd er konkurrence, så enhver må synge
med sit næb. At udviklingen ikke formes af
idéer og debat, men interesser, giver håb,
for så vidt som næste generation vil formes
af daglige muslimske angreb og en atmosfære af fjendtlighed, der hurtigt forvandler
nutidens underkastelse og foragt for eget
grundlag, frembragt af den bureaukratiske
”selvmordsmaskine”, til modstandskamp,
hvor den mest nådesløse vinder.

Ekskluderende Nørrebro
Opslag på Facebook fra Nye Borgerlige i København

20. august.

På Nørrebro var der i forgårs et optog, hvor hvide og heteroseksuelle ikke var velkomne.
I går var der pa Nørrebro et optog, hvor homoseksuelle og vantro ikke var velkomne.
Hvordan er Nørrebro blevet til en bydel, hvor eksklusion
og udskamning af den ene eller anden gruppe er blevet hverdag?
Nørrebro er en del af Danmarks hovedstad…
I Nye Borgerlige København kræver vi, at danske værdier gør sig gældende
i Danmark. Det gælder OGSÅ på Nørrebro.

Petr Hampl:
Breached Enclosure.
Why the West Is Being Defeated by
Islam but Might Still Come Out Okay
Arktos, London, 2019.
193 sider.
$ 18,50.
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MEDLEMSNYT

DDF
PROJEKTSTØTTE

2022
Som anført i den indledende artikel, Vi skifter Ham, vil
DDF fra og med 2022 skifte focus.
Det betyder blandt andet, at Indsigt Udsyn ophører med
at udkomme med udgangen af indeværende år. I stedet
vil foreningen ved slutningen af året udsende et årsskrift
omhandlende de aktiviteter, foreningen har støttet i årets
løb. Nyheder vil som hidtil løbende kunne læses på foreningens hjemmeside, www.dendanskeforening.dk.
Vi opfordrer vore medlemmer til at forblive som medlemmer på trods af dette hamskifte. Ved dit medlemskab støtter du patriotiske projekter og patrioter i klemme.
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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.

Kontingent - abonnement - 2021

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.

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 2021 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.

Foreningens adresse:
Den Danske Forening
Skomagergade 25, 4000 Roskilde

Redaktion:
Bibliotekar Harry Vinter (ansv. red.)
harryvinter@gmail.com

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

Styrelsen:
Tomas Kierstein
(formand, pressetalsmand)
Tlf. 41 13 13 69
tkierstein@msn.com

E-mail:
danskeren@danskeren.dk

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

Korrekturlæser:
Peder Valdemar Hjuler

Søren Lind Jensen (næstformand)
slslsl@post6.tele.dk
Jesper Nielsen
Axel Artke
Martin Nielsen (projektkordinator)
Morten Quist Christensen (revisor)

Hjemmeside:
Thomas Andreasen (webmaster)
www.dendanskeforening.dk
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OM UDVIKLINGEN I DET DANSKE SAMFUND · SEPT. 2021

DANSKEREN

INDSIGT
2021
UDSYN
ANMELDELSE:
IS FREE SPEACH
RACIST ?

ANMELDELSE:
BREACHED
ENCLOSURE

UDSYN:
HVEM EJER
OG STYRER DELE
AF VERDEN ?

SENSOMMERTILBUD

10 kr.

25 kr.

290 kr.

132 kr.

295 kr.

246 kr.

I hele september fremsender
vi bogbestillinger portofrit.
Du betaler kun bøgernes pris.
Se hele bestillingslisten
på DDF’s hjemmeside
www.dendanskeforening.dk
under menuen ”materialer”.
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