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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.

Den Danske Forening blev stiftet på et 
møde i Virumhallen den 18. marts 1987 
på trods af voldsomme angreb fra møde-
terrorister. Mange blev forhindret i at nå 
frem til mødet, og de cirka 100 personer, 
som nåede frem, blev generet af kanon-
skrald og røgbomber gennem smadrede 
ruder, så mødet først kunne komme i 
gang med en times forsinkelse. Politiet 
ydede en halvhjertet beskyttelse. Der blev 
ikke foretaget en eneste anholdelse. 
 
Kringsat af fjender blev foreningen stif-
tet med dr. med. & h.c. Johs. Clemmesen 
som formand og dr. phil. Sune Dalgård 
som næstformand. Sune Dalgård og jour-
nalist Flemming Loddegaard påtog sig 
opgaven med at få et medlemsblad op at 
stå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om denne opgave skrev Sune Dalgård i 
jubilæumsbogen ”20 år for Danmark” 
blandt andet: 
”Dets indholdsprofil og ydre form var end-
nu uafklaret og krævede mange overve-

jelser, trykkerikontakter og drøftelser mel-
lem Loddegaard og mig… Det var nok 
mig, der stærkest stod på, at bladet burde 
hedde "Danskeren" som i sin tid Grundt-
vigs blad og som adskillige senere tids-
skrifter, senest under besættelsen. Lod-
degaard tiltrådte det, og da der heller ik-
ke var indvendinger fra anden side, blev 
det navnet. I førstningen havde jeg nok 
tænkt mig, at vi i hvert fald til at begynde 
med kunne nøjes med et mere primitivt 
duplikeret blad. Det var nok Loddegaards 
fortjeneste straks at satse på et trykt blad 
i pænt typografisk udstyr; men vi var 
ganske enige om, at det skulle være i 
sort-hvidt og ikke i det dyrere farvetryk, 
der efterhånden havde et præg af rekla-
metryk. Vi standsede ved et mindre tryk-
keri på Frederiksberg, som Loddegaard 
vist havde lidt erfaring med. Det stod 
under teknisk ledelse af en tidligere ty-
pograf, som jeg gennem årene fik et nært 
samarbejdsforhold til, og som blev en 
sikker og erfaren hjælper i alle spørgsmål 
om bladets rette opsætning og udseende. 
Efter de mange forberedelser nåede vi at 
få det første nummer af ”Danskeren” le-
veret lige inden udgangen af maj. Det var 
i A4 format, som er fastholdt i alle senere 
numre.” 
 
 Den typograf, som Dalgård omtalte, satte 
de indkomne artikler, som både var hånd-
skrevne og maskinskrevne, op i trykt 
form. Derpå blev de trykte artikler klippet 
og klistret sammen, så de passede på 
bladets sider. Typografen fik så det sam-
menklistrede nummer, som derpå blev 
sat sammen elektronisk, hvorefter det 
kunne trykkes. 
 
Dalgårds hustru ydede en stor hjælp med 
redigeringen i de første år. Da hun afgik 
ved døden i efteråret 1991, stod et nyt 
medlem klart til at bidrage. 

Danskeren  
gennem 35 år

Harry Vinter og Peter Neerup Buhl

Med nærværende nummer udkommer et elsket        
og hadet tidsskrift for 167. og sidste gang.

Sune Dalgård, Danskerens ildsjæl i 20 år.
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Det nye medlem var Peter Neerup Buhl, 
som blev medredaktør for Dalgård i de 
følgende år. Med ganske få undtagelser 
har Buhl haft artikler med i hvert eneste 
nummer af bladet siden, især har han 
stået for boganmeldelser. 
 
I de første år blev Danskeren kuverteret 
og udsendt fra en lejlighed på Vesterbro. 
Fra midten af 1990’erne og indtil Dalgårds 
død blev det arbejde udført på Dalgårds 
adresse på Amager. Siden da blev ud-
sendelsen varetaget af foreningens se-
kretær. 
 
Hvorfor et medlemsblad? 
Et yngre medlem af DDF rejste for et par 
år siden spørgsmålet: ”Hvad skal vi egent-
lig med et medlemsblad?” 
 
Spørgsmålet illustrerer på udmærket vis 
den teknologiske udvikling, der har fundet 
sted i de forløbne 35 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bladet var i de første år foreningens eneste 
kommunikationsmiddel til medlemmerne. 
Der var ingen E-mail, og der var ingen 
hjemmesider, endsige sociale medier. 
Hvert eneste nummer af bladet indeholdt 
da også i de første år en lang liste over 
kommende møder og arrangementer. Der 
var ingen anden måde at få annonceret 
på, - bortset fra dagbladsannoncer, som 
også blev benyttet af og til, oftest i lokale 
ugeavisers gratis mødespalter. 
 

”Al kommunikation gik  
via postvæsenet eller 
stationære telefoner” 
 
Al kommunikation gik via postvæsenet 
eller stationære telefoner. Redaktøren mod-
tog artikeludkast, som oftest var hånd-

skrevne, med post, og bagefter fulgte kor-
respondance frem og tilbage om rettelser 
og justeringer – ligeledes med post. 
 
I en kort årrække i 1990’erne var telefax 
det store teknologiske vidunder, som let-
tede kommunikationen i betydelig grad. 
Telefaxen blev efterhånden overflødiggjort 
af internettet. 
 
PC’ere blev først almindeligt udbredte ar-
bejdsredskaber i begyndelsen af 1990’erne. 
Internettet slog igennem i midten af 
1990’erne, hvorefter E-mail og hjemmesider 
blev udbredt. DDF fik E-mail i efteråret 
1996, og foreningens første hjemmeside 
blev lanceret ved begyndelsen af 1997. 
 
Sune Dalgård fik en pc med det dengang 
meget udbredte tekstbehandlingsprogram 
Wordperfect omkring 1990. Det betød en 
stor lettelse i redigeringen af bladet. I ef-
teråret 1992 fik han datidens nyeste tek-
nologiske åbenbaring, en telefax, som 
medførte en stor lettelse i kommunikatio-
nen. 
 
Efter mange års flittig indsats trak Sune 
Dalgård sig tilbage fra redaktør-posten i 
efteråret 2006. Men han fortsatte med at 
bidrage aktivt til bladarbejdet indtil få 
dage før sin død i august 2007. 
 
Harry Vinter overtog derpå redaktørhvervet 
fra og med december-nummeret 2006. 
Indtil da var bladet i det store og hele 
blevet fremstillet efter samme klippe- og 
klistre-metode som i bladets første år. 
Harry Vinter gik straks i gang med at 
sætte bladet op på sin egen PC ved brug 
af programmet Publisher. Når tekst og 
billeder var blevet tilpasset i smuk har-

moni, blev filen konverteret til en pdf-fil, 
som blev sendt direkte til trykkeriet. Få 
dage senere var bladet klart til at blive 
udsendt til medlemmer og abonnenter. 
 
Indsigt Udsyn 
Harry Vinter foreslog på et tidspunkt at 
give bladet et smartere layout og lavede i 
den forbindelse et par udkast til diskussion 
i styrelsen. Han foreslog samtidig at give 
bladet et mindre bastant navn. Som et 
muligt navn foreslog han ”Udsyn”, som 
jo udtrykker overblik og fremsynethed. 
 
(Senere ærgrede han sig over ikke at have 
tænkt på navnet ”Land & Folk”, som jo 
var blevet ledigt, og som præcist udtrykker, 
hvad bladet beskæftiger sig med.) 
 
Den endelige beslutning blev at lægge 
selve layout-arbejdet over til et professio-
nelt firma, at producere bladet i farver og 
at give bladet navnet Indsigt Udsyn. Nav-
net Danskeren blev fastholdt som bag-
grundsnavn. 
 
Det fornyede blad udkom fra og med 2015 
og er udkommet i uændret layout siden. 
 
Harry Vinter fortsatte med at sammensætte 
bladets tekster og illustrationer i samar-
bejde med layouterne til og med dette 
nummer, som – desværre – bliver det sid-
ste. 
 
Den teknologiske udvikling gør, at bladet 
ikke længere er nødvendigt for at holde 
kontakt med medlemmer og sympatisører, 
og omkostningerne ved fortsat at producere 
og distribuere et blad til en forholdsvis 
begrænset læserskare er blevet for store. 
Pengene kan bruges bedre på anden vis. 

Danskeren kuverteres hos Lilian Bostok på Vesterbro i København.  

Fra venstre mod højre: Bent Jacobsen, Johan E. Christensen, Eva Sylvest, Elsa Pedersen.                
I forgrunden Hans Peter Hansen, som fik en racismeanklage på halsen, da han med et skilt              
erklærede sin kolonihave for ”perkerfrit område”.
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Eksempler på omtale af Danskeren 
I forsommeren 1990 sendte det nyligt til-
trådte styrelsesmedlem bibliotekar Harry 
Vinter et brev til en række større biblioteker 
med en anbefaling af Danskeren ”som 
det eneste kritiske modspil til de mange 
mere eller mindre statsfinansierede pe-
riodica, som anser uhæmmet indvandring 
for at være et ubetinget gode”. Flere bib-
lioteker bestilte herefter abonnement, 
hvorimod bogvalgsleder Kent Skov fra 
Odense Centralbibliotek sendte et sær-
deles grovkornet afslag. Det var så groft, 
at Harry Vinter 20/8 citerede det i en ar-
tikel i Jyllands-Posten under overskriften 
”Stækket åndsfrihed på biblioteket i Oden-
se”. Denne artikel medførte omtale og 
læserbrevsdebat i dagblade landet over, 
og mange skribenter, bl.a. Søren Krarup, 
fulgte op med kritik af bibliotekernes 
manglende alsidighed. Bibliotekarforbun-
dets blad bragte 14/9 en leder med kritik 
af ”vor filistrøse kollega”, der formodentlig 
er den eneste bibliotekar, som har haft 
den ære at blive svinet til på lederplads i 
Bibliotekarforbundets blad. 
 
Danskeren blev fra første begyndelse 
sendt til alle folketingsmedlemmer, store 
dagblade og forskellige meningsdannere. 
At bladet blev læst, viser bl.a. et brev fra 
ingen ringere end den forhenværende 
statsminister og daværende formand for 
Socialdemokratiet Anker Jørgensen dateret 
21/1 1991. I brevet beklagede Anker Jør-
gensen sig over en artikel i det foregående 
nummer af Danskeren, der indeholdt en 
skarp kritik af Ole Espersen, som var ho-
vedmanden bag Socialdemokratiets da-
værende udlændingepolitik. Anker Jør-
gensens brev kan læses i Danskeren nr. 
1, 1991. 

Det Fri Aktuelt bragte 20/6 1991 en dob-
beltsidet artikel om Den Danske Forenings 
sommerstævne 1991, hvori det blev oplyst, 
at ”Der er 4000 medlemmer af foreningen. 
Medlemsbladet Danskeren læses af cirka 
50.000, og man er sikker på – formentlig 
med rette – at grundholdningen, en stram-
ning af udlændingeloven, deles af store 
dele af den danske befolkning”. 
 
Roskilde Tidende bragte 5/2 1992 en ar-
tikel af Kirsten Jensen, socialdemokratisk 
medlem af Europa-parlamentet, om ”race-
hadet i Europa”, hvori hun skriver, at 
”husstandsomdelte pjecer med nazistiske 
symboler og Den Danske Forenings skræk-
kelige blad Danskeren viser, hvor langt 
det kan lade sig gøre at hetze andre men-
nesker og befolkningsgrupper”. Artiklen 
var illustreret med et foto af heilende ny-
nazister. 
 
Den indvandringsglade DR-journalist 
Klaus Laursen udtalte 3/11 1992 til Bir-
kerød Avis, at han ikke ville leje ud til 
flygtninge, for ”Vi har ikke for meget 
plads at rutte med”. Danskeren nr. 1, 
1993 bragte da fotografier af et lille skur 
beboet af en hjemløs, et asylskib fyldt 
med flygtninge og Klaus Laursens store 
villa. Foto-siden i Danskeren blev vist i 
DR’s blad Dråben nr. 7, 1993, hvortil Klaus 
Laursen udtalte: ”Jeg vil ikke spille med 
på deres ”sjov” og forbigår det derfor i 
tavshed.” 
 
 
 
 
 
 
 

”Den Danske Forening 
misbruger Disney” 
 
Danskeren nr. 6, 1993 bragte en anmeldelse 
ved Peter Neerup Buhl af Jumbobog nr. 
136, hvori Dronningen af planeten Venlia 
erkender det nødvendige i at afvise frem-
mede, hvis Venlia skal bestå. I samme 
bog er en historie om yetierne i Himalaya, 
som Fedtmule og Mickey Mouse hjælper 
til at undgå at blive opdaget, så de fortsat 
kan ”leve et liv i fred som alle andre”. 
Søndagsavisen bragte derpå en skarp 
kritik af anmeldelsen under overskriften 
”Den Danske Forening misbruger Dis-
ney”. 
 
Ekstra Bladet bragte 17/6 1994 en artikel 
under overskriften ”Forening priser ra-
cisme”. Anledningen var, at Danskeren 
havde bragt en omtale af en plakat, Find 
5 fejl, som studerende i Aarhus var blevet 
dømt efter §266 b for at have distribueret. 
Plakaten viste et større antal smileyer, 
hvoraf 5 var sorte. Pga. dommen viste 
Danskeren plakaten med de sorte hoveder 
skjult bag DDF-klistermærker. 
 
I Information 27/9 1994 forsøgte Georg 
Metz på lederplads at kæde DDF sammen 
med nazister. Han skrev bl.a. at ”Man 
skal ikke høre længe på Den Danske For-
enings formand eller proselytterne i for-
eningens primitive og perfide medlemsblad 
med den patetiske titel Danskeren, før 
den beskrevne psykologiske sammenhæng 
i al dens ynk går op for en”. 
 
Det fri Aktuelt omtalte 4/7 1995 Den Dan-
ske Forenings succes med at få dømt 
folk, som kalder foreningen racistisk, og 
skrev bl.a.: ”Man behøver ikke at læse 

"Skriverier" om DDF i aviserne 
1990-2007 
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Flygtningehjælps indkvarteringssteder 
fandt sted. Den 22. august 1985 modtog 
Københavns socialdemokratiske amts-
borgmester Per Kaalund et brev, der ad-
varede ham mod at være for positiv over 
for indvandrere. Med brevet fulgte et 
stykke chokolade, der viste sig at være 
forgiftet.” I brødteksten skriver afsnittets 
forfatter, historiker Søren Hein Rasmussen: 
”Danskeren blev et vigtigt aktiv, som 
gjorde meget ud af at bringe ”afsløringer” 
af indvandringens mange uheldige sider 
og af de ”landsforræderiske flygtninge-
venners postulerede forbrydelser.”” At 
”postulaterne” var veldokumenterede, ikke 
mindst takket være Ole Hasselbalchs ar-
bejde, fremgår naturligvis ikke, og når 
der virkelig var markante afsløringer, så-
ledes af Poul Nyrup Rasmussens titelbe-
drageri, blev det fortiet af en samlet main-
streampresse. Mere rammende ville det 
kunne siges om Danskeren, at den forsøgte 
at rette op på ”falske nyheder” i årtierne, 
før dette blev et populært begreb (hvilket 
først skete, da mainstreammedierne mente 
at kunne se splinten i modpartens øje). 
 
I 2003 vakte det stor presseomtale, at kir-
keministerens pressesekretær Henrik Gade 
Jensen havde været bidragyder til Dan-
skeren, hvilket var medvirkende til, at 
han måtte fratræde stillingen. Det er også 
blevet forsøgt brugt mod senere kendte 
skikkelser i debatten, fx Jyllands-Postens 
Niels Lillelund og Berlingskes Niels Lunde, 
at de har bidraget til Danskeren. Måske 
bliver det senere i historien omvendt hæ-
derværdigt at have skrevet her, et bevis 
på tidligt klarsyn? 
 
Den sidste gang Danskeren for alvor var i 
vælten, var da bladet på midtersiderne i 
nr. 2, 2007 havde bragt ”Voldsmosespillet” 
– et terningespil, hvor man kan lande på 
felter, man skal rette sig efter på den fare-
fulde færd gennem et fiktivt sted, Volds-
mose. En morgen i juni blev spillet plud-
selig omtalt i flere aviser, og redaktør 
Harry Vinter, som havde lavet spillet, blev 
kimet ned af journalister fra aviser og tv- 
og radiokanaler. På arbejdet ofrede Harry 
Vinter sin middagspause til at lade sig 
interviewe af begge tv-kanaler. Han blev 
anmeldt til politiet af bl.a. Odense Kom-
munes Vollsmose-sekretariat, men blev 
aldrig sigtet. Spillet blev anset for at ligge 
inden for rammerne af den tilladte satire. 
 
Som et typisk eksempel på den skævvred-
ne måde, indholdet i Danskeren er blevet 
præsenteret på i medierne, kan nævnes, 
da den venstreekstreme forsker i højre-
ekstremisme, René Karpantschof, i Jyl-
lands-Posten i 2011 skrev, at P.N. Buhl i 
Danskeren ”fryder sig over udsigten til 
massakrer på muslimer”. At de ord, Kar-

mere end ét nummer af foreningens blad 
for at vide, at vi her har fremmedhadets 
fortrop, og det indtryk har ingen dom 
endnu fjernet”. 
 
Den mest begavede omtale blev fremsat 
af journalist Leif Blædel, som i Week-
endavisen skrev: ”Nogle journalister i DR 
blev fornærmede over, at Den Danske 
Forening sendte dem ”Danskeren” uop-
fordret. Havde jeg været deres chef, ville 
jeg virkelig have overvejet at fyre dem på 
stedet – for hvordan kan nogen fungere 
som journalist, samtidig med, at han luk-
ker øjnene for, hvad der står i det ene og 
det andet blad…” (Citeret fra Fyens Stifts-
tidende 18/9 1995).  
 
Danskeren nr. 1, 1996 bragte en artikel 
om halal-slagtning under overskriften 
”Du bliver, hvad du spiser”. Det fik Ekstra 
Bladet til at ringe til Sune Dalgård og ud-
fritte ham om denne sammenhæng, og 
21/2 1996 bragte Ekstra Bladet så en til-
stræbt ironisk artikel. Sune Dalgård sva-
rede imidlertid godt for sig. 
 
15/10 1998 bragte Jyllands-Posten en ar-
tikel under overskriften ””Danskeren” er 
uønsket på Rådhuset”. Tre socialdemo-
krater havde indsamlet underskrifter fra 
46 af 55 medlemmer af Borgerrepræsen-
tationen på en kollektiv opsigelse af Dan-
skeren. Blandt underskriverne var tre 
medlemmer af Dansk Folkeparti. Den 
konservative Louise Frevert udtalte til 
avisen, at hun anser det for en pligt at 
læse så mange forskellige holdninger 
som muligt. Peter Skaarup fra Dansk Fol-
keparti udtalte, at ”der er da interessante 
artikler i Danskeren, som jeg har glæde 
af. Derfor vil jeg ikke skrive under”. Ad-
spurgt udtrykte Sune Dalgård forbavselse 
over, at bladet blev sendt til andre end 
dem, som selv havde udtrykt ønske om 
at modtage det. 
 

”Danskeren forsøgte  
at rette op på  
”falske nyheder”” 
 
I den store 17-binds Gyldendal og Politikens 
Danmarkshistorie, som i 2. udgave udkom 
2002-05, gengives i bd. 16 en forside fra 
Danskeren (januar 1988) med den typiske 
irrelevante og stemplende følgetekst, der 
løseligt associerer DDF med giftmordere: 
”Den Danske Forenings blad Danskeren. 
Fremmedmodstanden var i nogle kredse 
så voldsom, at en lignende fanatisme 
sjældent er set i Danmark i nyere tid. 
Nogle holdt sig heller ikke til ord. Gennem 
1980'ernes anden halvdel forekom en del 
voldelige overfald på flygtninge, ligesom 
brandstiftelser og hærværk mod Dansk 

pantschof tolkede således, var fra en bog-
anmeldelse af en roman om muslimers 
væbnede angreb på Danmark, fremgik 
naturligvis ikke. Generelt er de få sæt-
ninger fra Danskeren, som i tidens løb er 
citeret i mainstreammedierne, nøje udvalgt 
til at stille Den Danske Forening i dårligst 
muligt lys, løsrevet fra enhver kontekst. 
Det bør endelig nævnes, at Danskeren – 
naturligvis – er blevet omtalt i forskellige 
nationalmasochistiske kredse. Fremhæves 
skal Rune Engelbreth Larsens hjemmeside 
humanisme.dk, som rummer mange gode 
citater fra Danskeren. 
 
Der henvises endvidere til Danskeren ad-
skillige steder i den internationale aka-
demiske litteratur og i rapporter om såkaldt 
højreekstremisme. Således i bogen The 
Radical Right in Europe: An Overview 
(2011), hvor Dansk Folkepartis Søren Es-
persen præsenteres som ”author for Dan-
skeren”, i øvrigt korrekt, idet han skrev i 
bladet i begyndelsen af 90’erne. Allerede 
i bogen med den maleriske titel Terror 
from the Extreme Right fra 1995, udgivet 
af det akademiske forlag Routledge, blev 
der citeret fra Danskeren. Ligeledes i 
bogen The Politics of Multiculturalism in 
the New Europe (1997) blev der med slet 
skjult forargelse citeret fra bladet, i begge 
tilfælde fordi nutidens politikere i dets 
spalter blev kaldt – uha! – landsforræ-
dere. 
 
35 skæbnesvangre år 
At Danskeren gennem de fleste år er ble-
vet omdelt til folketingspolitikere og cen-
trale mediepersoner, har utvivlsomt på-
virket meningsdannelsen i det skjulte. 
Det har dog været foreningens medlemmer 
og gode bidragydere, som har holdt bladet 
økonomisk selvbærende, og det har på 
den måde haft en videre læserkreds fi-
nansieret af foreningens egen lomme 
modsat de mange flotte, kulørte blade 
udgivet af fremmedlobbyen, som alle har 
været offentligt støttet og typisk kun 
læses af den lille kreds af aktivistiske 
meningsfæller, som lever af godhedsin-
dustrien. 
 
I løbet af de forløbne 35 år blev der inklu-
sive 9 særnumre om specifikke aktuelle 
emner udgivet i alt 167 blade – dette 
sidste nummer medregnet. 
 
De 167 blade udgør tilsammen et vigtigt 
dokument om udviklingen i Danmark i 
35 skæbnesvangre år. 
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Jennifer Wenisch, 30 år, blev fundet skyl-
dig i forbrydelser mod menneskeheden 
ved at have holdt slaver, i medvirken til at 
dræbe pigen og i at være medlem af en 
terrororganisation. 
 
Wenisch konverterede til islam i 2013 og 
tog til Irak for at slutte sig til Islamisk 
Stat, hvor hun fungerede som nidkær mo-
ral-politibetjent. 
 
På et tidspunkt købte hun og hendes 
mand en yazidisk kvinde og hendes 5-
årige barn, som de brugte som husslaver.  
 
"Efter at barnet var blevet sygt og vædede 
på sin madras, lænkede den tiltaltes mand 
hende udenfor som straf og lod hende dø 
en pinefuld død af tørst i den brændende 
hede," sagde anklageren under retssa-
gen. 
 
”Den anklagede tillod sin mand at gøre 
det og gjorde intet for at redde pigen...”   
 
Wenischs mand, Taha al-Jumailly, står 
over for en særskilt retssag i Frankfurt, 
hvor der falder dom i slutningen af no-
vember. 
 
Da Wenisch under retssagen blev spurgt, 
hvorfor hun undlod at redde pigen, svarede 
Wenisch, at hun var bange for, at hendes 
mand ville slå hende eller låse hende 
inde. 
 
Yazidi-pigens mor, som kun er identificeret 
ved sit fornavn Nora, har gentagne gange 
vidnet i både München og Frankfurt om 
den smerte, hendes datter angiveligt blev 
udsat for. 
 

Wenisch hævdede ved retssagens afslut-
ning, at hun blev gjort til et eksempel på 
alt, hvad der skete under ISIS og så ud til 
at vise anger over de forbrydelser, hun 
blev fundet skyldig i...  
 
Men sandheden er, at hun bliver straffet 
for præcis én ting: sin rolle i mordet på 
en fem-årig pige. Vi får at vide, at Wenisch 
så ud til at vise anger. Det er nemt at lade 
som om. Er det mon ikke sandsynligt, at 
Wenisch, der tilsyneladende ikke har 

vendt ryggen til ISIS eller islam, vil fort-
sætte med at agitere blandt de indsatte? 
 
Den fremtrædende London-baserede men-
neskerettighedsadvokat Amal Clooney, 
som har været involveret i en kampagne 
for, at IS-forbrydelser mod yazidierne skal 
anerkendes som et folkedrab, var en del 
af holdet, der repræsenterede yazidi-pigens 
mor... 
 
Hvad fortæller denne retssag os? 

En dommer i München har idømt en tysk kvinde, Jennifer Wenisch,  
ti års fængsel for sin medvirken til mordet på en fem-årig yazidi-pige, 
som hun og hendes mand holdt som slave. De lænkede pigen i solen  
og lod hende dø af tørst som straf for at væde i sengen.

Hvad muslimers mord   
på en femårig yazidi-pige  
fortæller os

Kommentar af Hugh Fitzgerald 
i jihadwatch 28/10 2021 
  

Jennifer Wenisch på anklagebænken.
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”Muhammed købte, solgte 
og ejede selv slaver” 
 
For det første minder den os om, at det i 
islam anses for lovligt at holde slaver, 
som den lille yazidi-pige, (det er svært at 
forestille sig, hvilke opgaver hun fik, men 
islam tillader sex med børn). Muhammed 
købte, solgte og ejede selv slaver, hvilket 
har gjort praksis tilladt for muslimer lige 
siden, for Muhammed var den perfekte 
mand (al-insan al-kamil) og adfærdsmodel 
(uswa hasana). 
 
For det andet minder den os om, at Kora-
nen fortæller muslimer, at de er de "bedste 
af folk" (3:110), mens vantro er de "mest 
modbydelige af skabte væsener" (98:6). 
Det er ikke alle muslimer, der handler i 
overensstemmelse med denne lærdom. 
Men fanatiske muslimer som Wenischs 
mand, Taha al-Jumailly, følte, at han 
kunne behandle denne hjælpeløse lille 
pige, en ikke-muslim, med den grusomhed, 
som han fandt passende. Hun var jo en 
vantro, og derfor kunne han gøre alt, 
hvad han ville med hende. Og hans kone 
var for bange til at protestere eller forsøge 
at redde hende. 
 
For det tredje så Jennifer Wenisch sin 
mand fastgøre den lille pige til en kæde 
og fæstne hende til noget – et træ, en 
stang – så hun ikke kunne bevæge sig 
eller søge skygge, men var tvunget til at 
lide under den brændende varme sol. 

Hun døde af tørst. Hvis Jennifer Wenisch 
havde nogen betænkeligheder ved dette, 
turde hun ikke give udtryk for dem over 
for sin mand, fordi hun vidste, at han 
kunne straffe hende. Koranen giver mus-
limske mænd ret til at slå deres koner, 
hvis de bare mistænker dem for at være 
ulydige (4:34); hvad kan hun forvente af 

en mand så beviseligt grusom som Taha 
al-Jumailly? 
 
For det fjerde vil pigens mor opnå en 
slags retfærdighed for sin martyrdatter, 
fordi Tyskland er et af flere dusin lande 
med love, der omfatter aspekter af universel 
jurisdiktion, "et juridisk princip om, at 
nogle forbrydelser er så alvorlige – såsom 
folkedrab og krigsforbrydelser – at straffri-
hed og normale territoriale begrænsninger 
af retsforfølgning ikke bør gælde." For-
brydelsen i denne sag - mordet på den 
lille pige - blev begået i Irak, men blev 
korrekt forstået som en del af Islamisk 
Stats folkemordsbehandling af yazidi-fol-
ket. Derfor mente tyske domstole, at de 
kunne påberåbe sig "universel jurisdik-
tion" og anklage hendes mordere. 
 
For det femte var der sikkert ikke blevet 
fældet dom i denne sag, hvis den myrdede 
piges mor ikke havde haft en advokat 
som Amal Clooney. Af indlysende grunde 
er hun nu verdens mest berømte menne-
skerettighedsadvokat. Det førte til medie-
opmærksomhed, der sikrede, at sagen 
ikke ville forsvinde af syne, men ville 
blive afgjort af tyske dommere. Hvem 
véd, hvor mange andre yazidier der er 
blevet pint og myrdet, uden at deres bødler 
blev stillet til regnskab, fordi de manglede 
hjælp fra en som Amal Clooney? 

 
Kilde:   
https://www.jihadwatch.org/2021/10/what-the-mur-
der-of-a-five-year-old-yazidi-girl-by-muslims-tells-us 
 

Amal Clooney  
menneskabsrettighedsadvokat.

Muslimsk slaveri..



INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 4  · VINTER 9

INDSIGT

Er man et offer, så har man på en eller an-
den måde vundet eller i det mindste fået 
et forspring i tilværelsens store under-
trykkelseskapløb. Således lyder en af so-
cial-justice-bevægelsen vigtigste antagel-
ser: At undertrykte mennesker (eller men-
nesker, der kan hævdes at være under-
trykte) på en eller anden måde er bedre 
end andre, og at der er en vis anstændig-
hed, renhed eller godhed forbundet med 
at være en del af en sådan gruppe. Med 
andre ord, der er gået politik i det.  
 
1.  Og vi véd udmærket, hvad det betyder, 
når ”der er gået politik i det”. Det kan fx 
dække over, at en sag, der burde afgøres 
på pragmatisk vis ved at bruge den sunde 
fornuft, i stedet bliver behandlet som en 
sag, hvor ideologiske, politiske, ja endda 
følelsesmæssige overvejelser spiller en 
større rolle end vederhæftige analyser af 
den konkrete problemstilling for eller imod. 
Det skete med klima-diskussionen i 00`-
erne, da Bjørn Lomborg kom med de ”for-
kerte betragtninger” og derfor måtte ind-
stævnes for rådet vedrørende videnskabelig 
uredelighed for at blive sat på plads. 
 
Senere bredte disse tanker sig med lynets 
hast til andre områder som fx race, religion, 
køn og seksualitet, der hver for sig blev 
slagmarker for identitetskrigeres jagt på 
de forkerte meninger. 
 
Her er tale om minoritetstyrannier af værste 
skuffe, som via internettet har tilranet sig 
et kulturelt magtmonopol, der får ledende 
universitetsfolk og bestyrelser til at ryste 
i bukserne og krybe til korset ved den 
mindste antydning af kritik.  Fx blev noget 
så uskyldigt som den danske sang er 
en ung blond pige genstand for et iden-
titetshysterisk udbrud, der straks fik uni-
versitetsbestyrelsen til at ønske sangen 
fjernet fra Højskolesangbogen, angiveligt 
fordi den var racistisk! Senest har vi væ-
ret vidne til en sand "shitstorm" mod Thi-
sted Bryghus pga. en Pernille Vermund 
og et ølmærkat. Som det vil vise sig, taler 

vi her om en verden af internet-bårne for-
nærmelser, hvor ingen véd, hvem der er 
bemyndiget til at bære over med en kræn-
kelse, men hvor alle er motiverede til at 
føle sig krænkede og få mest muligt ud af 
det. Og de politisk korrekte medier spiller 
deres rolle i alt dette, alene gennem deres 
fortielser.  
 
2. Islam-kritikeren Ayaan Hirsi Ali havnede 
tilbage i 2014 i en polemik om en ærestitel 
ved Brandeis University i Massachusetts. 
Det amerikanske universitet havde bebudet, 

at Ali ville få en æresbevisning ved di-
missionsfesten 18. maj. Inden der var gået 
en uge, blev denne beslutning dog trukket 
tilbage efter protester fra en del af under-
viserne, kritik fra bloggere og efter en un-
derskriftsindsamling på nettet iværksat 
af en studerende – en indsamling, som 
ifølge The New York Times på kort tid 
samlede tusinder af underskrifter. 
 
Avisen skriver, at universitetsledelsen på 
Brandeis otte dage efter at have offentlig-
gjort Ali som kommende modtager af 

Palle Almindsø

Identitetspolitik 
og minoritetstyranni
”I vor kultur går man mere op i at få tilkendt offerstatus 
og få den frem i offentligheden end at demonstrere           
stoicisme eller heroisme”. Douglas Murray
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æresbevisningen trak beslutningen tilbage 
som følge af den voksende kritik. »Vi kan 
ikke se bort fra, at visse af hendes tidligere 
erklæringer ikke er i samklang med 
Brandeis University`s kerneværdier,« lød 
det i en erklæring. Hvordan var man nu 
kommet på den ide? Alle vidste jo, hvad 
Hirsi Ali stod for. Hendes nære ven Theo 
van Gogh havde jo fået halsen skåret 
over ti år forinden, så hvorfor nu al denne 
ståhej?  Kritikken af Ali gik på, at hun 
flere gange har rettet hårde angreb mod 
islam, som hun blandt andet har kaldt en 
»dødskult«, og har sagt, at »vi er i krig 
med islam«. The New York Times henviser 
til, at blandt andre USAs tidligere præsi-
dent George W. Bush og den tidligere 
britiske premierminister Tony Blair efter 
11. september-terroren og angrebene på 
Afghanistan og Irak understregede, at 
man var gået i krig med terrorgrupper og 
ikke islam som sådan. Og samme aften, 
få timer efter at tvillingetårnene var sunket 
i grus og 3000 mennesker omkommet, 
havde Bush erklæret, at islam var fre-
dens religion. Havde den ikke været det 
før, blev det herefter en af de vedtagne 
sandheder, som de politisk korrekte 
har gjort til et dogme ved siden af de 
andre, som fx at alle kulturer er lige 
gode, at Europa bør bøje sig i støvet, 
da europæerne har kolonialt blod på 
flaget så at sige, at racisme er en af 
den hvide mands synder, at køn er 
en konstruktion o.l. 
 
3. Det er ikke sikkert, at polemikken slut-
ter her for det amerikanske universitet. 
Nogle kommentatorer har meldt sig på 
banen og kritiseret, at universitetet bøjer 
sig for pres. Kritikere af Ali understreger, 
at de er imod universitetets intentioner 
om at ære hende, men at hun har ret til at 
udtrykke sine holdninger, og at hendes 
personlige fjendskab over for islam kan 
være forståeligt. Ali er født i Somalia, 
hvor hun blandt andet blev udsat for om-
skæring. Senere kom hun til Holland, 
hvor hun blev valgt ind i parlamentet og 
var med til at lave den omstridte film 
»Submission« om muslimsk undertryk-
kelse af kvinder. 
  
Alt dette er velkendt. Det, jeg vil fokusere 
på, er den hastighed, hvormed gårsdagens 
sandheder i dag bliver erklæret for løgne 
og bedrag. Først vil man hædre en modig 
religionskritiker for så straks at trække 
hensigten tilbage.   
 
Godt nok er der ofte navne på de tweets 
og mails, der farer gennem æteren, men 
hvis de skal have tyngde, så må en usynlig 
hær af følgere være en del af tidens strøm-

Vi kender fx sagen om skuespilleren Scar-
let Johansson, der ikke måtte spille en 
transperson, da hun ikke selv var det, el-
ler J. K. Rowling, der kom for skade at 
sige, at der biologisk set var to køn! Og 
så kom der gang i krænkelseshysteriet. 
Den slags har vi været vidne til i årevis, 
med et manisk hysterisk fokus på fx kli-
maet, Coronaen, EU, Trump og sporten 
bliver sendefladen så at sige fyldt op, og 
så kan vi enten slå os til tåls eller selv 
søge oplysninger om, hvad der sker i et 
land som Frankrig og andre steder. 
 
Bortset fra dette, så er det, som krænker 
mig mest, de politisk korrektes trælbundne 
sind, der ikke kan rive sig løs fra offergø-
relsen og den stærke overbevisning om 
at virke i godhedens tjeneste, hvorfor de 
mest umulige tanker får lov til at slå 
rødder i deres hjerner. Det finder jeg over 
al måde idiotisk og kvalmende, og hvis 
det ikke var for det faktum, at de arbejder 
i mediernes tjeneste, kunne vi bare lukke 
øjnene i to sekunder og glemme dem.  
 
En gang talte man om noget, man kaldte 
Public Service. I dag er der som bekendt 
tale om en statsfinansieret propaganda-
central, et fyrtårn for politisk korrekthed, 
der synes at bøje sig for identitetspolitik, 
(politiseringen af alting) og social-justi-
ce-bevægelsen, woke-paradigmer med 
kulturel appropriation og forsøget på at 
kapre seernes og lytternes bevidsthed, 
så udviklingen blot kan fortsætte med 
business as usual. 

ninger, og her er det anonymiteten kommer 
ind i billedet – internetkrigere, der påbe-
råber sig en minoritets offerstatus, kan 
tilrane sig en kolossal magt ved at hævde 
sig krænkede, og den, der føler sig mest 
krænket, får mest opmærksomhed. Hele 
dette krænkelseskompleks skal ses i sam-
menhæng med identitets- og wokepara-
digmet. Disse udgør en slags frisættelse 
af rettighedsmentalitet-tanken og betyder 
et vågent øje for ukorrekt adfærd og sprog-
brug. 
 

”2+2 er ikke 4,  
men = racisme!” 

 
Mht køn, har man set, at den kemi og 
biologi, man kunne kalde for hardware, i 
løbet af de sidste tyve-tredive år er blevet 
til software. Køn er blevet en konstruktion, 
lige som sandheden også ses som en eu-
rovestlig konstruktion. Der er ingen sand-
hed længere. 2+2 er ikke 4, men = racisme! 
Man er ikke længere sort eller farvet, men 
”personer af farve” (Murray 2019 s. 216) 
En monografi om den venstrepopulistiske 
identitetspolitik og radikal-feminismen.  
 
Rettighedstænkningen, der er uadskilleligt 
forbundet med offergørelsen (af minorite-
ter), kommer ind her. Er man et offer eller 
hævder at være det, så har man på en 
eller anden måde vundet eller i det mindste 
fået et forspring i tilværelsens store un-
dertrykkelseskapløb. Således lyder en af 
social-justice-bevægelsen vigtigste anta-
gelser: At undertrykte mennesker (eller 
mennesker, der kan hævdes at være un-
dertrykte) på en eller anden måde er bedre 
end andre, og at der er en vis anstændig-
hed, renhed eller godhed forbundet med 
at være en del af en sådan gruppe. I sin 
bog Hordernes Hærgen skriver Douglas 
Murray om henholdsvis homoseksualitet, 
kvinder, race og transkønnethed, og do-
kumenterer tilstanden og de midler, hvor-
med aktivister udøver pres på institutioner 
og enkeltpersoner. I supplerende kapitler 
redegør han for, hvorledes marxismen og 
den teknologiske udvikling udgør et grund-
lag for de bevægelser, der nu hærger vore 
samfund. 
 
Vi ser det herhjemme, om end i mindre 
skala, når minoriteter (religiøse eller sek-
suelle) bliver gjort til ofre og derefter får 
rettigheder og særstatus.  Der er tale om 
en postmarxistisk bevægelse, en migre-
rende totalitarisme, hvor venstreorienterede 
normstormere ved hjælp af medierne får 
fortolkningsmonopol i den udstrækning, 
at de herskende medier deler ideologi 
med venstrefløjen. 
 

Douglas Murry: Hordernes Hærgen.



INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 4  · VINTER 11

INDSIGT

Eva Terndrup

Frie Grønne – et skalkeskjul 
Det eneste grønne ved det nye parti er islams grønne farve.

Bortse Blågårds Plads, et vigtigt sted i 
Sikandar Siddiques politiske karriere. 
Flere kriminelle bander er også hjemme-
hørende der, eksempelvis LTF (Loyal to 
Familia). 
 
Til KV 2005 var Sikandar opstillet for So-
cialdemokratiet i Blågårdskredsen. Sam-
tidig frekventerede han flittigt HuT. I 2020 
startede partihopperen Sikandar Frie Grøn-
ne sammen med Uffe Elbæk og Niko 
Grünfeld, alle tre tidligere medlemmer fra 
Alternativet. Det eneste grønne ved det 
nye parti er islams grønne farve. De på-
beråber sig at være et ikke-racistisk parti! 
Men racisme mod etniske danskere eller 
jøder overser de helt. En af partiets tro 
støtter er imam Abdul Wahid Pedersen, 

tidligere narkodømt konverteret dansker. 
Imamens datter Zahra er opstillet for Frie 
Grønne. Zahra er opvokset i et stærkt is-
lamistisk hjem med marokkanske rødder. 
Lever efter koranen og Sharia-loven. Går 
ind for stening af kvinder og mænd. 
‘Mangfoldighed er samfundets ilt!’ 
 
Man må sige, at modsætninger mødes! 
Mangfoldighed kan ikke gå side om side 
med Koranen. Regnbuefolket accepteres 
ikke iflg Koranen. ‘Fremtidens økonomi 
er grøn, feministisk og demokratisk.’ 
Grøn? Igen misbruges den grønne farve. 
Sikandar og hans parti er til skade for 
Danmark. Intet grønt eller demokrati fra 
den kant.  De ønsker et kalifat med Sha-
rialovgivning, Deres fortolkning af mang-
foldighed er slet og ret massiv indvandring 
fra MENAPT-landene (Nordafrika, Mel-
lemøsten, Tyrkiet, Iran, Afghanistan og 
Pakistan. 
 

Hvis danskerne ikke snart vågner op, 
ender vi i et kalifat med kæmpemoskeer 
på hvert et gadehjørne. Bønnekald flere 
gange om dagen. Frie Grønne er et skal-
keskjul for ekstreme tilhængere af islam. 

Siddique er ikke tryg ved danskerne, - og danskerne er ikke trygge ved Siddique.

friegronne.dk
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perter i samfundets sikkerhed, men bliver 
malet op i et ideologisk hjørne – som alle, 
der advarer tilstrækkelig markant om ud-
viklingen. En saglig debat lader til at være 
umulig, thi blot man fremfører nogle be-
grundende advarsler af en bestemt art, er 
man pr. definition ekstremist. 
 
På spørgsmålet, om et militærkup truer, 
svarede Fabre-Bernadac: 

I kølvandet på forårets meget omtalte brev 
fra franske militærfolk med advarsler om 
nationens tilstand rapporterede mainstre-
ammedierne, at forfatterne var fra den 
”yderste højrefløj” eller lignende. Journali-
sten Olivier Bault fra det polske medie 
dorzeczy.pl har talt med pensioneret gen-
darmerikaptajn Jean-Pierre Fabre-Bernadac, 
hovedforfatter af det omtalte brev. Inter-
viewet gengives nedenfor og tyder jo ikke 
på nogen form for ekstremisme, måske 
snarere en for forsigtig tilgang til den ge-
nerelle islamiserings eller blotte demografis 
betydning. Det er jo sært, at i modsætning 
til fx læger eller andre eksperter inden for 
diverse felter ses militærfolk ikke som eks-

Reaktionen på vores brev er komisk. Disse 
mennesker læste det ikke engang ordentligt. 
I det brev, jeg skrev, siger jeg det modsatte. 
Jeg skriver, at den nuværende situation i 
Frankrig er dramatisk, tilmed tragisk. På 
et tidspunkt, hvor politikere ikke ønsker at 
indrømme, at dette er tilfældet, er vi sim-
pelthen på vej mod hærens indblanding, 
som de bliver nødt til at ty til. Derfor bruger 
jeg udtrykket ”mission” i mit brev. Udtrykket 

Peter Neerup Buhl

 Er virkeligheden ekstrem    

UDSYN

Interviewer: Journalist Olivier Bault. 
dorzeczy.pl 

Brevskriver: Jean-Pierre Fabre-Bernadac. 
Pensioneret gendarmerikaptajn.
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”mission” betyder, at beslutningen ikke 
træffes af militæret, men af regeringen. 
 
Hvad fik Dem og underskriverne af brevet til 
at offentliggøre det lige nu, og hvorfor offent-
liggjorde De det ikke før? Er præsident        
Macrons ansvar for opløsning af Frankrig 
større end hans forgængeres? 
 
Macrons ansvar er ikke større. Han er ef-
terfølgeren til dem, der bærer dette ansvar, 
og han blev selv medansvarlig for situa-
tionen. Problemet er, at disse mennesker 
ikke fortæller sandheden. De er ikke inter-
esserede i virkeligheden. For dem er det 
vigtigste facaden og at feje problemer under 
tæppet. ”Politisk korrekthed” er allesteds-
nærværende i vores land og overskygger 
sandheden. Vi ønskede at fortælle sand-

heden. Vi ville forklare, hvordan forstæder 
450 eller 500 steder i Frankrig, ikke kun i 
store byer, men også i små byer, blev zoner, 
hvor loven ikke længere herskede. Og det 
siger vi også på grund af de mennesker, 
der bor der. Det handler ikke om at bebrejde 
muslimer, men om fordømmelse af isla-
mister. Muslimer, der bor i disse zoner, 
står over for endnu større problemer, end 
vi gør. I dag har vi brug for beslutsomhed 
og evne til at stille krav, som regeringer 
ikke har haft i fyrre år. 
 
I Deres brev advarer De mod risikoen for en 
borgerkrig i Frankrig. De er ikke den første, 
vi har for nylig hørt en lignende advarsel fra 

general de Villiers, den tidligere stabschef 
for hæren – og før ham Gerard Collomb, in-
denrigsminister, eller en skriftlig erklæring 
fra politichef Bertrand Soubelet, der sagde, 
at politiet var meget bekymret over ulovlige 
våbenlagre i franske etniske distrikter. De er 
selv pensioneret fra politiet. Tror De, at der 
virkelig er risiko for borgerkrig i Frankrig? 
 
Mere end en borgerkrig. I ordets snævre 
forstand er vi i fare for en krig mellem to 
kulturer, en krig mellem to forskellige be-
folkninger. Mellem Frankrig og ”Frankrigs 
forstæder”, hvor det aktive mindretal lever 
som fisk i vandet, hvor flertallet skræmmes. 

  - kaldes advareren ekstremist

UDSYN

”Gadebøn” udenfor Grande Mosquée de Paris. 
- der er ca. 8,8 millioner muslimer og 2300 moskeer i Frankrig. 
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narkohandel-bander? Alle er klare over, at 
et stort antal ulovlige våben er i omløb i 
vores forstæder i dag. 
 
Hvad er efter Deres mening hovedårsagerne 
til forværringen: indvandring, muslimsk ra-
dikalisme, statssvaghed? Er de franske pro-
blemer typiske for ethvert multikulturelt sam-
fund? 
 
Det er alle de årsager, De nævnte. Hvis vi 
ikke indser dette på et eller andet tidspunkt, 
har vi ingen fremtid. Tre ting kan stoppe 
dette fald: Den første er at genopdage vores 
værdier. For mig er værdien primært mit 
land. Det blev bygget gradvist, og takket 
være denne proces blev det et af de vigtigste 
i verden, og sådan var det i lang tid. Vi har 
en kultur, et sprog, en rig historie. Fransk-
mændene skulle indse dette og være nødt 
til at vågne op. Franskmændene skal stå 
oprejst og ikke lægge sig ned. Hundredtu-
sinder af mennesker siger til os: ”Vær ikke 
modløse, vi stoler ikke længere på politikere, 
men vi stoler stadig på hæren, fordi hæren 
er ren, den er eksemplarisk.” Og så kommer 
vi til det andet element, nemlig at vi ud 
over at finde vores værdier skal have et 
mønster foran os. Uden et godt eksempel 
kan folk ikke stole på nogen. Og i dag 
mangler mønsteret. Den sidste ting er mod. 
Dette er et afgørende spørgsmål, fordi vi 
ikke længere finder modet i nogen politiske 
strukturer. Det skal tilbage til Frankrig. 
 
Da de fire Visegrad-lande afviste indvan-
drerkvoter, der blev fremmet af Den Europæ-
iske Union i 2015, under den store immigra-
tionskrise, argumenterede de for behovet for 
at forsvare deres civilisation og kristne kultur 
mod tilstrømningen af muslimer, men også 
forpligtelsen til at sikre sikkerhed – og frygt 
for stigende terrortrussel. Tror De, at de hav-
de ret med den forværrede situation i Frank-
rig? 
 
Jeg synes, disse lande havde helt ret. Jeg 
støtter dem fuldt ud. Jeg støtter deres hand-
linger og siger: Giv ikke op. Giv ikke op, 
fordi I viser os vejen. I viser os vejen, fordi 
I oplevede fjendens åg i den kommunistiske 
æra. Vi oplevede ikke disse vanskelige øje-
blikke. Og fordi vi ikke oplevede dem, 
forstod vi ikke, at vi også en dag kunne få 
problemer. Jeg lykønsker personligt de lan-
de, der havde modet til at sige klart ”Nej!” 
 
De kender Polen lidt. Hvad synes De om si-
tuationen i Polen sammenlignet med den 
nuværende situation i Frankrig? 
 
Jeg kender ikke den aktuelle situation, 
men jeg vil gerne udtrykke min kærlighed 
til Polen og polakkerne. Jeg kendte polak-
kerne i svære tider. Jeg var i Gdansk under 
de første optøjer i 1970, og jeg vil gerne 

fortælle Dem om noget, der har præget 
hele mit liv. Efter begivenhederne i december 
1970, hvor snesevis allerede var døde, gik 
jeg til midnatsmesse, og selvfølgelig var 
der så mange mennesker i kirken, at nogle 
stod udenfor. Jeg var blandt dem. Jeg hus-
ker, det sneede, og på et tidspunkt, hvor 
det var nødvendigt at knæle, knælede folk 
og begyndte at synge. 
 
Jeg, der vidste, hvor ubekymret Frankrig 
levede på det tidspunkt, forstod, hvad be-
gejstring og tro var, jeg forstod, hvad kær-
lighed til hjemlandet er. Det var en måde 
at kommunikere med de daværende kom-
munistiske myndigheder på: ”Vi vil modstå, 
vi bliver her.” Det var dejligt, og jeg vil 
gerne benytte lejligheden til endnu en gang 
at takke polakkerne for alt, hvad de har 
gjort, for alt, hvad de har lært os, og fortælle 
dem: ”Bliv ved med at kæmpe, for I er en 
nation, der ikke giver op så let.” Jeg ser 
ofte på, hvad der sker i Polen i dag, jeg 
støtter de nationale styrker, de polske pa-
triotiske styrker, og jeg er bevæget over at 
se uafhængighedsmarchen, der finder sted 
den 11. november, som et bevis på, at 
Polen stadig er stolt og ikke vil forsvinde. 
Polen vil være evigt, fordi det er et symbol. 
 
Polen mener, at Rusland udgør en trussel og 
klamrer sig derfor til NATO og den transat-
lantiske alliance som garant for dets sikkerhed. 
Kan De forestille Dem en situation, hvor 
Frankrig, der befinder sig i en borgerkrig 
næret af en enhed, der udgør en islamisk 
stat udefra, beder sine NATO-allierede om 
hjælp? 
 
Hvis situationen i Frankrig forværres, vil 
den forværres i hele Vesteuropa. Dette vil 
ikke kun være et problem for Frankrig. 
Hvis situationen i morgen bliver til en 
krigstilstand eller en større konflikt, vil det 
samme ske i Italien, Tyskland, Spanien 
eller Skandinavien. Det er klart, at vi vil se 
sneboldeffekten. Derudover vil vi have po-
litikken i nogle arabiske lande og Tyrkiet i 
baggrunden. Det kan være som en ild, så 
landene i Centraleuropa vil være afgørende 
for holdningen og beslutsomheden. 
 
Måske kommer de til vores hjælp i det øje-
blik, det ved jeg ikke. Det er dog klart for 
mig, at ikke kun Frankrig vil være i denne 
situation. Hvis Frankrig befinder sig i en 
situation, hvor der truer med at udbryde 
en konflikt i morgen, vil det påvirke hele 
Vesteuropa. 
 
Først bragt i Frihedens Stemme 28/6 2021. 

I forstæderne har vi at gøre med en realitet, 
som den franske stat skal reagere på, men 
det gør den ikke. Ja, truslen er risikoen for 
en åben væbnet konflikt mellem de to sam-
fund. 
 
For at se denne følelse af usikkerhed, der 
begynder at herske i Frankrig, er vi nødt til 
at dæmpe ideologien, der førte til denne 
fatale situation. Alle de strukturer af ”ra-
cisme”, der demoraliserer Frankrig. Be-
kymringer inkluderer ikke kun aggressive 
handlinger, mord og voldtægt, men også 
daglig ejendomskriminalitet. Ødelagte biler, 
tyveri af scootere, alt muligt hærværk … 
Dette er mennesker, der bor i lejligheds-
komplekser, der må tie stille, når der er 
bander med narkotikahandel i korridorer 
og parkeringspladser, der lige under deres 
næse og foran alle terroriserer de lokale. 
Det er problemet. Dette er en koldbrand, 
der ødelægger samfundets væv og påvirker 
en stigende del af det. Folk kan ikke tåle 
det længere. Dette er en realtidsbombe, 
der kan eksplodere når som helst. Staten 
burde indse dette – og De har selv set, 
hvad reaktionen på vores brev var. I sidste 
ende blev vi anklaget, ikke de kriminelle 
og oprørerne. 
 
I et brev, der er offentliggjort til støtte for 
Deres brev, og som er blevet underskrevet af 
hundreder af tusinder af civile, sammenligner 
officerer i aktiv tjeneste situationen i Frankrig 
med den situation, de kender fra Afghanistan, 
Mali, Centralafrika og andre lande. Ser denne 
sammenligning af Frankrig med lande, der 
er beskrevet som ”fejlslagne stater”, ikke lidt 
overdrevet ud for Dem? Set fra landene i den 
tidligere østblok – skal vi være bange for, at 
nogle NATO-allierede i Vesten bliver fejlslagne 
stater? 
 
Jeg gentager endnu en gang: Det er et ad-
varselssignal. Vi er klart ikke i denne si-
tuation endnu, men vi bevæger os hen 
imod den. Når vi ser på stigningen i trusler 
i de sidste tyve år, viser det sig at være 
konstant og endda accelererende for nylig. 
Vores kolleger i aktiv tjeneste forsøger at 
være fremsynede, som vi gør det i vores 
offentliggjorte brev, jeg skrev – for at rege-
ringen skal tage disse forhold i betragtning. 
Vil den endelig beslutte at gøre det? 
 
Frankrig skal reddes i dag. Det er nødvendigt 
at redde den franske nation, som har fået 
nok og er ved at løbe tør for kræfter. Det, vi 
har brug for nu, er en fælles beslutning om 
at konfrontere fjenden og besejre ham. 
Denne fjende har to former: Ideologien 
”dekonstruktivisme” eller “racisme” og den 
aggressive form, der manifesterer sig i is-
lamisme og aktiviteten af bander i forstæ-
derne, som ofte er sammenflettede. Hvor 
får islamister deres våben fra, hvis ikke fra 
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I maj måned blev den muslimske kvinde, 
Kodes Hamdi, fornærmeligt tiltalt af en 
fuld mand ved navn Lars på Kastrup Havn. 
 
Sagen fik en enorm medieopmærksomhed. 
Samtlige medier skrev om det i dagevis. 
Hele feel-good- segmentet gik fuldstændigt 
i selvsving. Politikerne udtrykte deres skarpe 
fordømmelse på de sociale medier, inklusive 
Mette Frederiksen, der skrev “at den slags 
overhovedet ikke hører hjemme her i Dan-
mark.” 
 
Sammenlignet med den samme personkreds 
larmende tavshed, når grupper af unge 
overfalder en enlig ung og gennemtæsker 
det enlige offer i en kombination af domi-
nansadfærd og ydmygelsesvold, så er det 
en fuldstændig grotesk sammenligning. 
 
Kodes Hamdi optog optrinnet på video. 
Fra Kodes Hamids facebookprofil blev vi-
deoen delt mere end 7.500 gange og vide-
redelt i et langt større omfang. Mere end 
250.000 har set videoen. 
 
Massedelingen af videoen, hvor Lars er 
fuldt ud genkendelig, fik nogle ganske for-
færdelige konsekvenser for Lars. Lars blev 
øjeblikkeligt fyret fra sit job. Lars blev også 
jaget vildt. Der opstod adskillige selvtægts-
grupper, der opfordrede til, at Lars skulle 
findes, så han kunne få en gedigen omgang 
tæsk. 
 

”Det er en klokkeklar over-
trædelse af Persondataloven 
at dele en sådan video.” 
 
Det er en klokkeklar overtrædelse af Per-
sondataloven at dele en sådan video. Der 
er fra tid til anden sket tilsvarende ulovlige 
delinger, og det straffes hver eneste gang 
med en bøde – typisk på 5.000 kroner, 
men i de tilfælde hvor den offentlige ud-
hængning af personen medfører voldsomme 
konsekvenser for den udhængte person, 
kan bøden stige til 50.000 kroner. 
 

Jeg politianmeldte Kodes Hamdi til Kø-
benhavns Politi for dette klokkeklare brud 
på Databeskyttelsesloven og har nu, efter 
mere end 5 måneders forløb, fået svar fra 
Københavns Politi / Rigspolitiet. 
 
Københavns Politi oplyser, at der, efter 
deres vurdering, ikke er sket nogen over-
trædelse af Persondataloven, og at de derfor, 
af samme årsag, ikke agter at efterforske 
sagen yderligere. 
 
I løbet af de 5 måneder, hvor jeg har afventet 
politiets svar, har jeg fulgt en del tilsvarende 
sager. De har alle ført til bødestraf. 
 
I samme tidsrum har politiet gentagne 
gange advaret mod deling af videoer, hvor 
offer – og eller gerningsmand – er genken-
delig. 

Citat: “Fyns Politi advarer mod delingen af 
en video med overfaldet på en 11-årig 
dreng. Det er ulovligt i sig selv, men kan 
også føre til selvtægt, frygter politiet.” 
(Kilde 1) 
 
Citat: “Efter at være blevet udsat for hærværk 
to gange besluttede caféejer Betty Laursen 
at dele overvågningsbilleder af de mis-
tænkte. Personerne blev fundet, men tidli-
gere afgørelse viser, at det er ulovligt at of-
fentliggøre den slags på Facebook.” 
(Kilde 2)  
  
Jeg finder politiets afgørelse særdeles be-
synderlig – for nu at sige det på en pæn 
måde. 
 
 
 

På Facebook kommenterede Flemming Nielsen  
politiets afvisning af en anmeldelse.

Forskelsbehandler politiet 
folk efter etnicitet?

Kodes Hamdi – hævet over loven?

 
Kilde 1  
www.tv2fyn.dk/kerteminde/fyns-politi-frygter-selvtaegt-efter-videodeling-af-overfald

Kilde 2 
jv.dk/artikel/cafeejer-hængte-hærværksfolk-ud-på-facebook-nu-har-politiet-sigtet-hende-i-sager
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11.30 Fyns Politi rejste tiltale mod 5 
mænd for drab på et tilfældigt offer, for for-
søg på drab på 2 andre og for ulovlig vå-
benbesiddelse. (Den korte Avis 30/11)  
 
11.29 49,6% af beboerne i Vollsmose er 
hverken på arbejdsmarkedet eller under 
uddannelse; og mange erhverv mangler ar-
bejdskraft. (BT 29/11) 
 
11.27 Ved Københavns Byret kræver an-
klageren to udenlandske mænd udvist 
efter en fem timer lang voldtægt af en 
kvinde i 40'erne i en lejlighed på Amager. 
(Ekstra Bladet 27/11) 
 
11.26 Politiet var massivt til stede i Volls-
mose for at forhindre voldelige opgør mel-
lem grupper af beboere. (BT 27/11) 
 
11.21 Et mellemøstligt bryllupsoptog med 
flere end 50 biler kørte gennem København 
med tudende horn og katastrofeblink og 
uden at holde tilbage for røde lys. (Presse-
fotos 21/11) 
 
11.20 I Haderslev truede 3 unge mænd 
med knive 4 drenge til at overføre penge til 
sig via MobilePay. (Ekstra Bladet 21/11) 
 
11.18 Politiet offentliggjorde fotografier af 
2 mellemøstlige mænd, som har begået tal-
rige indbrud i Midtjylland og stjålet og mis-
brugt dankort. (Den korte Avis 18/11) 
 

11.18 Retten i Aarhus idømte den 30årige 
Haben Kahsai fra Eritrea livsvarigt fængsel 
for drab og en række andre forbrydelser. 
(BT 18/11) 
 
11.17 Ved Retten i Vejle blev et afghansk 
ægtepar, som tidligere var dømt for at mis-
handle deres døtre, sigtet for at ville dræbe 
en politibetjent som hævn. (Ekstra Bladet 
18/11)  
 
11.16 Politiet var massivt til stede efter at 
der tidligt om morgenen blev udvekslet 
skud i København NV. (BT 16/11) 
 
11.16 I Højbjerg blev en mand truet med 
kniv af 3 ”unge”, som var i gang med at 
stjæle fra hans varebil. (stiften.dk 17/11) * 
 
 
11.15 I det indvandrertætte vestlige Aar-
hus kørte en vanvidsbilist flere gang over 
for rødt med 200 km. i timen, indtil han 
kørte ind i et skilt. Han flygtede fra stedet, 
men blev opsporet af en hundepatrulje. 
(Den korte Avis 15/11) 
  
11.14 I weekenden blev i alt 8 personer 
udsat for knivstikkeri: I Aalborg, Brønshøj, 
Herlev, Holbæk, Valby og Taastrup. I Taa-
strup døde rapperen Milan af sine sår. Han 
var kendt for at optræde med at hav af 
våben på videoer. (presse-fotos.dk 15/11) 
 
 
 

11.13 I Odense råbte en større gruppe 
unge muslimer skældsord efter byrådskan-
didat for DF, Signe Keldorf, og sprøjtede 
peberspray i hovedet på hende.  
(ditoverblik.dk 14/11)  
 
11.12 Politiet efterlyste den 22-årige Wis-
sam El-Debess fra Aarhus, som er udeble-
vet fra en fængselsdom. (politi.dk 12/11)  
 
11.12 En 34-årig udlænding blev idømt 
fængsel i 1½ år for seksuelle overgreb mod 
sine døtre. Den europæiske Menneskeret-
tighedskonvention forhindrer udvisning. 
Manden skal have ”familieliv” med sine 
døtre. (BT 12/11) 
 
11.11 En mor fortæller, hvordan hendes 
søn for 1½ år siden blev overfaldet af en 
flok indvandrerdrenge, og hvordan det 
siden har påvirket familien. De fik ingen 
hjælp fra ”systemet”. (ditoverblik.dk 15/11) 
11.10 En 18-årig mand med ”udenlandsk” 
udseende blev fremstillet i Retten i Aarhus 
sigtet for røveri og vold af særlig farlig ka-
rakter (knivstikkeri). (BT 16/11) 
 
11.06 Da byrådskandidat for Nye Borger-
lige, Denise Rostgaard, var i Espergærde 
Centret sammen med sine børn, blev hun 
spyttet efter af en aggressivt råbende mand 
med mellemøstligt udseende. (Helsingør 
Dagblad 8/11) 
 
11.05 Politiet efterlyste den 21-årige 
Muuse Xasan, som er udeblevet fra en 
længere fængselsdom. (politi.dk 5/11) 
 
11.05 Byrådskandidat for Dansk Folke-
parti, Nanna Harring, blev sammen med 
andre fra DF udsat for grov chikane af en 
gruppe unge med mellemøstligt udseen-
de, da de hængte valgplakater op i Aarhus.  
6/11) 
 
11.05 Østjyllands Politi efterlyste afrika-
ner, som udeblev fra afsoning af en fæng-
selsdom. (politi.dk 5/11) 
 
11.03 Ved Retten i Glostrup blev en 30-
årig tidligere voldsdømt afghansk bilist 
idømt fængsel og udvisning efter at have 
overskredet hastighedsbegrænsning med 
mere end 100 procent og på trods af kør-
selsforbud. Manden har begået en stribe af 
forbrydelser i løbet af få års ophold i Dan-
mark. (Ekstra Bladet 3/11) 

Kulturberigelse i efteråret 2021
Et udvalg af eksempler på den håndfaste ”kulturberigelse” 

danskerne blev udsat for i efteråret 2021. 
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11.01 På Nørrebro i København forsamle-
des omkring 100 muslimer og affyrede fyr-
værkeri til ære for et medlem af banden 
NNV, som havde fødselsdag og sad fængs-
let i Vestre Fængsel. Politiet foretog sig 
intet. (Opslag med foto i Facebook-gruppen 
”Nørrebro”) 
 
11.01 I Gentofte blev en 13-årig dreng 
overfaldet af en 8-10 maskerede drenge af 
”anden etnisk herkomst”. (Lokalavisen 
2/11) 
 
10.31 I Viby ved Aarhus blev en 19-årig 
gymnasieelev udsat for et planlagt røveri, 
hvorunder han blev stukket ihjel med knive 
af mindst 5 jævnaldrende gerningsmænd. 
(Stiften 3/11) 
 
10.30 På Tønder Banegård blev en herbo-
ende 17-årig marokkaner anholdt efter at 
han havde hjulpet to marokkanske drenge 
til Danmark, hvor de så søgte asyl. (24nyt 
2/11) 
 
10.28 Ved retten i Helsingør stod to brødre 
og deres far anklaget for drab på en mand 
og forsøg på drab af to andre ved et møde, 
hvor en imam skulle mægle mellem to fa-
milier, som var i strid om et ægteskab.   
(Jyllands-Posten 29/10) 
  
10.28 Beboerne i Sandvad havde af Røde 
Kors fået oplyst, at der ikke ville komme 
kriminelle til byens asylcenter. Det viste sig 
efterfølgende, at flere af beboerne er dømt 
for mord og sædelighedsforbrydelser.   
(Ekstra Bladet 28/10)  
     
10.28 Tre unge syrere blev ved Retten i 
Kolding blev idømt fængselsstraf samt ud-
visning for at have gruppevoldtaget en 
kvinde i timevis. (politi.dk 28/10)    
                
10.27 I retten i Aarhus ændrede vidner for-
klaring. De fortalte, at den lokale imam 
havde truet dem til at udpege en 30-årig 
mand, som imamen ikke kunne lide, som 
morder. (BT 27/10)     
                            
10.23 En 52-årig tatovør fra Odense for-
talte til BT, hvordan han blev forfulgt af 
banden Black Army, da han nægtede at be-
tale penge til banden. Odenses borgmester 
og Mette Frederiksen roste ham for hans 
mod, som endte med at koste ham firma, 
kæreste og kontakt til sin søn. Han endte 
på førtidspension med PTSD. (BT 23/10)    
                                                                                                                                                      
10.23 I Aarhus hængte den radikale poli-
tiker Rabih Azad-Ahmad plakater op før 
det tilladte tidspunkt. (BT 23/10) 
 
10.21 I Aarhus blev en 21-årig mand med 
mellemøstligt udseende fremstillet i Retten 
sigtet for at have stukket en cyklist i ansig-

tet/munden med en kniv og for at have slået 
en kontrollør i letbanen i ansigtet. Han er 
tidligere dømt for vold. (BT 21/10) 
 
10.21 På Vejlandsallé på Amager blev en 
mand slået ned af en større gruppe unge, 
som forsvandt i en bil. Manden blev hentet 
i en ambulance. (pressefotos.dk 21/10) 
 
10.21 I Vollsmose blev en 14-årig dreng 
truet af en pistolbevæbnet afrikaner til at 
aflevere sin knallert. (tv2fyn 22/10) 
 
10.20 13 computere, som var blevet stjålet 
fra Herning Sygehus, blev fundet på udrej-
secenteret Kærshovedgård, hvor politiet 
også fandt andre tyvekoster. (ikastbrande-
nyt 21/10) 
  
10.20 På en tankstation i Køge blev to dan-
ske mænd umotiveret overfaldet af en 
gruppe mænd med mellemøstligt udse-
ende. Voldsmændene forsvandt derpå i en 
bil. (politi.dk 20/10) 
 
10.20 En syrisk mand blev ved Østre 
Landsret dømt for dyremishandling. Han 
havde halalslagtet to geder i en lejlighed. 
(Nordjyske 20/10) 
 
10.19 Syv unge mænd, heraf nogle med 
relation til bandemiljøet i Odense, blev 
dømt ved Retten i Odense for flere knivstik 
i ryggen på uskyldigt offer efter dramatisk 
trafikuheld på Nyborgvej. Efter dommen 
endte det med dramatisk ballade i retsloka-
let, og flere tilhørere blev smidt ud af poli-
tiet. (Fyens 19/10) 
 
10.18 En 19-årig vanvidsbilist involveret i 
kørsel om kap i København skal fremstilles 
ved Retten på Frederiksberg, idet han 20/6 
påkørte og dræbte en 21-årig mand. Ankla-
geren ønsker ham udvist. (24nyt 18/10) 
 

10.18 I Helsingør forsøgte 3 mellemøstlige 
mænd at stjæle en knallert fra en kvinde 
ved at sætte sig på den og skubbe hende 
af. Vidner kom til hjælp, hvorefter mæn-
dene stak af. (Den korte Avis 18/10) 
 
10.16 I Hobro blev en kvinde seksuelt for-
ulempet af 3 unge mænd. (BT 17/10) 
 
10.15 Ahmad Azzam Karhani blev ved 
Retten i Odense idømt 4½ års ubetinget 
fængsel for voldtægtsforsøg mod tre kvin-
der i 2021. (document.dk 15/10) 
 
10.15 Efter at have givet flere advarsler for 
mangelfuld rengøring, anmeldte Fødevare-
styrelsen Brabrand Slagter i Brabrand, som 
er ejet af Ahmad Awad, til politiet. (Lokal-
avisen Aarhus 15/10) 
 
10.14 Malte Larsen, Landsnæstformand i 
Nye Borgerliges Ungdom og Mathias 
Stockfleth Petersen fra Dansk Folkeparti 
blev fysisk chikaneret af indvandrerdrenge, 
da de deltog i en debat i Ringsted Kongres-
center i forbindelse med Skolevalget.        
(SN 15/10) 
 
10.14 To 21-årige mænd er blevet stukket 
ned ved Urbanplanen på Amager. (Ekstra 
Bladet 15/10)* 
 
10.14 En 21-årig herboende tyrker fik ved 
Østre Landsret stadfæstet en dom fra Ret-
ten i Holbæk om 3 års fængsel og udvis-
ning for bestandigt for talrige  lovovertræ-
delser – røverier, hæleri, trafikforseelser mv. 
(SN 14/10) 
 
10.13 En ”dansk” mand myrdede 5 perso-
ner i Kongsberg i Norge. Manden er mus-
lim. (BT 14/10) 
 
10.13 Fire drenge af anden etnisk her-
komst end dansk skal for retten i Næstved 
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for med vold at have frarøvet et offer en 
Gucci-taske, en dyr dunjakke, forskellige ef-
fekter og kontanter. (SN 13/10) 
  
10.11 I Køge lykkedes det to udlændinge 
at liste en pung op af en 86-årig mands 
baglomme, mens de stod i Aldi. Manden 
konfronterede de to, som derpå smed pun-
gen fra sig og stak af. (Den korte Avis 12/10) 
 
10.11 I Aarhus fik en truende medarbejder 
kontrollører fra Fødevarerstyrelsen til at 
flygte fra Byens Pita, som fik en sur smiley. 
(Ekstra Bladet 16/11) 
 
10.10 Ved Retten i København blev 3 unge 
mænd fremstillet i grundlovsforhør for vold, 
bortførelse og røveri mod en anden ung 
mand. Både offer og sigtede er fra det mus-
limske bandemiljø. (Ekstra Bladet 11/10) 
 
10.09 ”I sidste uge, blev en pige i 3. klasse 
(altså ca. 9 år), beordret til at smide sine 
trusser, hvorefter muslimer tog billeder af 
hendes kønsdele og forlangte hun på vi-
deoen kaldte sig selv for dansker-luder. 
Tænk det kan ske i en dansk folkeskole og 
jeg behøver vel ikke fortælle hvem de 
drenge, som sendte videoen var. De kan 
takke Allah for det ikke var min datter og 
rektoren maner til ro blandt forældrene”.  
(A. Ravn på Facebook) 
 
10.09 På torvet i Hobro holdt 3 unge mænd 
en kvinde fast og klædte hende af.             
(BT 17/10) 
 
10.08 En større flok unge ballademagere, 
som ”opfører sig på en måde, som de ellers 
robuste centervagter ikke kan styre”, hær-
ger Vollsmose Torv, så indkøbscenteret 
overvejer at lukke alle torvets butikker. 
(fyens.dk 8/10) 
 
10.07 I Jyderup fik en 91-årig mand sin 
pung stjålet af to mænd med mellemøstligt 
udseende. (24nyt 8/10) 
 
10.07 En 20-årig indvandrer-vanvidsbilist 
blev ved Retten i Glostrup idømt 1½ års 
fængsel for bl.a. at have forårsaget en 15-
årigs drengs død ved en ulykke forårsaget 
af vanvidskørsel. (Ekstra Bladet 8/10) 
   
10.07 I Næstved forsøgte to mænd, som 
talte gebrokkent engelsk, at trække en 12-
årig pige, som var på vej til skole, ind i en 
varebil. Pigen vred sig løs og flygtede.  
(Den Korte Avis 8/10) 
 
10.07 En irakisk mand bosiddende i Norge 
var på vej til Norge med en Lamborghini til 
2 mio. kr., han havde købt i Tyskland. Ved 
Hjørring blev han standset for vanvidskør-

sel med 236 km/timen. Bilen blev konfiske-
ret. (Nordjyske 12/10) 
 
10.06 En 25-årig afrikaner blev af Køben-
havns Politi sigtet for en række forbrydel-
ser, herunder medvirken til drab i Christi-
ania 3/7. (Ekstra Bladet 6/10) 
 
10.06 Fødevarestyrelsen, Skattestyrelsen 
og politiet kontrollerede i fællesskab 21 
kiosker på Nørrebro i København. 1 person 
blev pågrebet for at arbejde ulovligt i Dan-
mark. 1 kiosk fik forbud mod salg af mad-
varer. 12 kiosker førte ikke regnskab over 
ansatte. 15 kiosker havde mangelfuld regi-
strering af salg. Der blev beslaglagt 100 kg 
vandpibetobak samt store mængder slik 
og drikkevarer, som ikke var sporbare, og 
som der ikke var betalt pant og afgift af. 
Der blev beslaglagt 10 store lattergasfla-
sker. (Skattestyrelsen 8/10) 
 
10.05 Muslimsk par med stor gæld i Tv-
programmet Luksusfælden: Kvinden er sy-
gemeldt og manden er arbejdsløs efter at 
have afbrudt 11 uddannelser. Han kalder 
det respektløst at få tilbudt et job som 
skraldemand og river ansøgningen i styk-
ker. (BT 5/10) 
 
10.04 Fyns Politi efterlyste to afrikanere 
for overfald på en ung mand begået i Volls-
mose 10/9. (Den Korte Avis 4/10) 
 
10.04 Politiet blev kaldt til Ladegårdspar-
ken i Holbæk, da der hørtes flere skud. Po-
litiet fandt to sårede unge mænd, som var 
blevet overfaldet af 10-12 mørkklædte per-
soner. (SN 5/10) 
 
10.04 Ved Retten i Viborg stod 4 bandetil-
knyttede mænd anklaget for mord på en 
anden bandetilknyttet person i juli 2020. 
Mordet er blot det alvorligste af en lang 
række forhold. (Viborg Folkeblad 5/10) 
 
10.03 Ved en politiaktion i Brøndby be-
slaglagde politiet flere våben. 4 personer 
blev bragt til afhøring. (Pressefotos 3/10) 
 
10.01 I Herlev truede to udlændinge en 
politibetjent til at aflevere sin pistol, hvilket 
han gjorde. De to stak derpå af. Pistolen 
blev senere fundet i græsset. (Den Korte 
Avis 1/10) 
 
10.01 ”Karaktergabet mellem et- og to-
sprogede folkeskoleelever i København er 
vokset - og det er på trods af utallige for-
søgsordninger og millioninvesteringer, der 
ellers skulle udligne problemet”. (Politiken 
Morgen 1/10) 
 
 

09.29 Tre udviste udlændinge fra Udrej-
secenteret Kærshovedgård blev varetægts-
fængslet ved Retten på Frederiksberg efter 
at have begået et særdeles voldeligt hjem-
merøveri i Københavns NV-kvarter. (Ekstra 
Bladet 1/10) 
 
09.28 Det blev afsløret, at Søndervangsko-
len i Aarhus, som i mange år blev fremhæ-
vet for strålende resultater for ”tosprogede” 
elever, snød på flere måder ved eksamener 
for at skaffe eleverne bedre resultater. (TV2 
28/9) 
 
09.27 900 beboere i Bording har skrevet 
under på en protest til udlændingeminister 
Tesfaye. De trues og bestjæles ustandse-
ligt af beboere fra udrejsecenteret Kærsho-
vedgård. (Den korte Avis 27/9) 
 
09.20 I Brønderslev blev en 26-årig mand 
”med mørk hud” anholdt og sigtet for vold-
tægt af en 60-årig kvinde. (Den korte Avis 
21/9) 
 
09.16 Den afghanske filminstruktør Ma-
nyar Parwani blev fremstillet i grundlovs-
forhør i Københavns Byret sigtet for flere 
voldtægter af forfatteren Sara Omar.        
(Facebooksiden Retten i København 16/9) 
 
09.14 Justitsmisteriet oplyste på bag-
grund af tal fra 2019, at 28% af de dømte 
for voldtægt havde ikke-vestlig baggrund. 
Ikke-vestlige inkluderer lovlydige borgere 
fra Thailand, Vietnam, Japan mv. (Notat til 
retsudvalget 14/9) 
 
09.10 På vej til Ordrup Station blev en 21-
årig mand overfaldet med slag og spark af 
to mænd ”af anden etnisk herkomst”. På 
Herlev Hospital blev der konstateret alvor-
lige skader på syn, nethinde, ansigt og 
brud på knogler. (sn.dk 14/9) 
 
09.10 Den syriske “flygtning” Ahmad Ab-
dullah blev ved Retten i Roskilde idømt 
fængsel i et år og tre måneder samt en ad-
varsel om udvisning for ydmygelsesvold 
og røveri 8/8 2020 ved Hvalsø Skole. En 
stor flok ”flygtninge” omringede 2 danske 
skolebørn og tvang dem til bl.a. at kysse 
deres sko. En pige blev truet med at blive 
smadret, hvis hun sladrede. Ydmygelserne 
blev delt på sociale medier. Kun 6 er siden 
identificeret og dømt. (Syrienblog 10/9) 
 
09.05 I Helsingør blev en 24-årig kvinde 
overfaldet med slag og spark uden for en 
McDonald’s café af 3-4 unge af anden et-
nisk herkomst end dansk. (Helsingør Dag-
blad 5/9) 
 
* Herkomst ikke oplyst.
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Forfatteren risikerer 'fængsel indtil 3 år' for at dokumentere islamisk terror!

Fru Justitia er ikke blind

Kim Møller

Jeg etablerede Uriasposten tilbage i 2003, 
og har siden haft et almindeligt liv med 
børn, skilsmisse, dødsfald i den nære 
familie og fremdeles. Da jeg i 2010 blev 
slået ned af venstreradikale, bloggede jeg 
om sagen, da jeg kom hjem fra skadestuen. 
Det største problem for bloggens fremtid 
er uden tvivl 'lawfare' - den juridisk-politi-
ske udmattelseskrig. Værst har hidtil været 
copyright-problematikken, for min billedli-
ge dokumentation kaldes juridisk for 'ek-
semplarfremstilling', og hvor advokater le-
ver af gråzoner, så kan det i værste fald 
blive Uriaspostens død. I skrivende korre-
sponderer jeg eksempelvis med DR Jura, 
der truer med bål og brand, såfremt jeg 
ikke accepterer deres udlægning af gæl-
dende lov. David mod Goliat. 
 
Nettet strammes i disse år. Tidligere var 
det normalt med trusler af forskellig art fra 
private, evt. via en advokat, men nu kommer 
henvendelserne også fra politiet. Om injurier, 
om racisme i kommentarsporet, om brud 
på navneforbud og lignende. Det skulle 
dog blive værre. Meget værre. 
 
Kort før jul sidste år, ringede Østjyllands 
Politi, og ville have mig til en samtale. Jeg 
troede at det drejede sig om Marokko-
sagen, hvorom jeg et par måneder tidligere 
havde fået en høflig e-mail fra 'PET Internet 
Referral Unit'. PET mente at mit billedbrug 
udgjorde 'en mulig overtrædelse af den 
danske Straffelov'. Det drejede sig derimod 
om et terrorangreb mod Notre Dame-kate-
dralen i Nice, der kostede tre uskyldige 
livet. Min blogpost var illustreret med et 
blodigt billede af en ældre kvinde, der var 
forsøgt halshugget. Ansigtet var skjult, 
men indrømmet – det var et makabert bil-
lede. 
 

”'et medie' havde forespurgt, 
om det var lovligt at bringe 
billedet” 
 
De to venlige betjente fortalte mig, at 'et 
medie' havde forespurgt, om det var lovligt 
at bringe billedet, og nu skulle de så afhøre 
mig. De fortalte, at sådanne samtaler normalt 

kun kom efter henvendelser fra pårørende, 
og at de aldrig havde haft en lignende sag. 
De beroligede mig, og forklarede at det jo 
nok ville ende med en bøde. Kan du ikke 
bare droppe 'chokeffekten', spurgte den 
ene udglattende. I en verden hvor druknede 
migrantbørn slås op på dobbeltsider i stats-
støttede medier, skal indvandringskritikere 
undlade at bringe billeder af ofre for islamisk 
terror? Problemet er terroren, ikke doku-
mentationen. Jeg husker DR-koryfæet Lasse 
Jensens forsvar for ytringsfriheden tilbage 
i 2015. 
 
"Der er billeder, som kræver publikation, 
selv om vores eget verdensbillede og dets 
etik i teorien bør forhindre det. Debatten om 
disse 'ikoniske' billeder tjener måske mere 
som en slags selvbeskyttelse. Når de er 
brutale og viser, at krig faktisk dræber og 
lemlæster mennesker, bliver mange medier 
bange for reaktionen. Krigsførende stater 
censurerer faktisk den slags billeder af egne 
faldne. Officielt af hensyn til de pårø-
rende, men i høj grad også af politiske 
grunde." (Lasse Jensen) 

Der gik et par måneder, og jeg tænkte ikke 
videre over det. En bøde for 'freds- og ære-
krænkelse' efter Straffelovens § 264 d ville 
være træls, men det er trods alt stadig i 
småtingsafdelingen. Den 15. februar modtog 
jeg så brevet fra Anklagemyndigheden i 
min indboks. Jeg var ikke bare sigtet efter 
Straffelovens § 264 d, men efter paragraffens 
Stk. 2 omhandlende 'særligt skærpende 
omstændigheder'. Jeg måtte lige læse det 
en ekstra gang. Jeg risikerer 'fængsel indtil 
3 år' for at dokumentere islamisk terror!  
 
For et par år siden var årets internationale 
pressefoto et billede af en islamisk terrorist, 
stående ved siden af den russiske ambas-
sadør i Ankara, som han netop havde li-
kvideret. Et stærkt billede, som man kunne 
se i de fleste danske medier. På TV2 
ledsaget af et jurymedlems forklaring: "Det 
er et billede på had". Der er tilsyneladende 
forskel på folk. 
 
Nogle uger før retssagen modtog jeg en 
spøjs tillægsanklage om brud på navne-
forbud, og det blev et stort emne, da vi en-

Anklageskrift til Kim Møller fra Østjyllands Politi.

INDSIGT



BOGANMELDELSER

INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 4  · VINTER20

delig stod i retten den 23. august. Jeg sva-
rede ærligt på den kvindelige anklagers 
mange spørgsmål om mit formål med bil-
ledet, men det blev alligevel en ophidset 
ordveksling. Det kulminerede, da vi disku-
terede tillægsanklagen. Jeg påpegede med 
udgangspunkt i hendes fremviste doku-
mentation, at det postulerede lovbrud fandt 
sted på Document.dk – en nyhedsside, 
som jeg ikke har lagt artiklen op på, en ny-
hedsside som jeg ikke redigerer. Efter nogle 
minutter måtte jeg skære igennem, og for-
klare, at uanset hvordan hun drejede ordene, 
så havde jeg ikke lagt nogen artikel på Do-
cument. Hvis hun ikke troede på mig, så 
måtte hun tale med redaktøren af den på-
gældende netavis. 
 
I forlængelse heraf havde min advokat en 
samtale med anklager, om hvad der så 

skulle ske. Anklageren ville ikke opgive 
sagen, og jeg fik så valget mellem at op-
splitte sagerne eller udskyde det hele. Jeg 
valgte den sidste løsning, ud fra den be-
tragtning, at det måtte være billigere end 
to sideløbende sager.  
 
I skrivende stund, godt tre måneder senere, 
er der ikke berammet en ny dato, og vi er 
således inde i 2022 før jeg ved om jeg skal 
i fængsel. Vælger jeg eller Anklagemyn-
digheden at anke dommen, så kan den en-
delige afgørelse have lange udsigter. Måske 
2023? Selv hvis jeg ender med frifindelse, 
så er jeg den store taber. Processen er en 
straf i sig selv, og de mange lignende rets-
sager mod islamkritikere (Snaphanen, Uwe 
Max Jensen, Jaleh Tavakoli mfl.) stækker 
reelt kampen mod Islam.  
 

Forleden blev jeg kontaktet af en islamist, 
som jeg ofte har strides med på Facebook. 
Han skrev venligt, om det virkelig kunne 
passe, at jeg står til tre års fængsel for 
deling af et billede. Han kunne ikke forstå 
det. "Det lyder virkelig fuldstændigt afsin-
digt!", skrev han i en personlig besked til 
mig over Facebook. Til min nye profil, den 
oprindelige blev slettet tidligere på året, 
fordi jeg for år tilbage ironisk havde skrevet 
'Rommy Tobinson' (Tommy Robinson, en-
gelsk aktivist). Flere danske palæstina-
grupper agiterer åbent for terrororganisa-
tionen Hamas, og bringer ofte propagan-
da-billeder af døde børn. Det har tilsynela-
dende ingen konsekvenser. Hverken i for-
hold til straffeloven eller i forhold til Face-
books mytiske 'fællesskabsregler'.  Facebook 
jagter islamkritikere på vegne af politikere, 
men Fru Justitia burde som et absolut mi-
nimum være blind. 
 

Højreradikale – resterne  
af fortidens mainstream
Seksten akademikere skriver hver sit afsnit om lige så mange såkaldt højreradikale 
tænkere, og resultatet forekommer faktisk ret fair og nøgternt.

Tænkerne er opdelt i tre grupper: klassi-
kerne, moderne og så de lovende, der kun 
nu er på vej frem. 
 
Klassikerne er Oswald Spengler, Ernst 
Jünger, Carl Schmitt og Julius Evola. Det 
antyder, hvor forskellige personer der ru-
briceres som ”højreradikale”, der bredt de-
fineres som stående for modstand mod 
det liberale eller åbne samfund, ligheds-
dyrkelse og universalisme. Dog kan disse 
klassikere og flere af de andre ikke kaldes 
egentlige nationalister, i hvert fald ikke i 
deres senere udvikling. Udbredt hos bogens 
portrætterede er snarere en elitær holdning, 
der et sted træffende kaldes ”misantropisk 
overlegenhed”.  
 
En udbredt tendens hos de portrætterede 
er også et forsøg på at give politikken en 
metafysisk dimension med vidtløftige hel-
hedstolkninger af verden. Det er hos klas-
sikerne særlig tydeligt hos Spengler og 
Evola. Anvendt i moderne kontekst giver 

det visse aktører et esoterisk præg, der 
sikrer marginalisering. Der er jævnligt 
langt fra højreradikal ideologi til nutidig 
konkret politik. Og dog bruges ideologien 
tit ret firkantet af aktivister. Carl Schmitt 
var klogere og klar over begrænsningerne 
i sit arbejde. Og advarede senere genera-
tioner mod at bruge hans svar. Et intellek-
tuelt svar, sagde han ofte, ”er kun sandt 
én gang” som et konkret svar på sin egen 
tid. 
  
Det er strålende begavelser, der er det ra-
dikale højres moderne stjerner. Som Jared 
Taylor, der både har en akademisk karriere 
og har arbejdet med international bank-
virksomhed samt har rejst meget i afri-
kanske lande. Han voksede op i Japan 
som barn af amerikanske missionærer. Og 
hans konklusion: ”Jo mere man rejser og 
virkelig lærer forskellige landes folk at ken-
de, jo mere begynder man at forstå, hvor 
forskellige de faktisk er.” Det er dog netop 
en almindelig erfaring, og Taylor efterlyser 
også først og fremmest mere ærlighed fra 
de herskende ”eliter”, fordi han kender 
modsætningen mellem det, de udmærket 

Peter Neerup Buhl
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véd, og det, de siger udadtil. Han tilføjer, 
at raceidentitet kommer naturligt til alle 
mennesker, og der er intet galt eller ondt 
ved det. ”Medlemmer af en race behøver 
ingen objektive grunde til at foretrække 
deres egen gruppe. De foretrækker den, 
fordi den er deres.” 
 
Alligevel fordyber Taylor sig i de biologiske 
videnskaber for at udpensle raceforskelle. 
Han hænger dog mindre fast i dette end 
flere andre aktuelle tænkere. En rød tråd 
hos disse er som nævnt den metapolitiske 
ambition: Man vil udforme et komplet al-
ternativt verdensbillede, der skal vinde ud-
bredt tilslutning som forudsætning for po-
litiske ændringer. Det virker logisk, men 
generelt synes bestræbelserne også at 
strande på denne metapolitik, fordi det 
reelt kun er begrænsede kredse, der finder 
de opstillede alternativer lokkende. Alt 
hænger sammen, er ideologernes indven-
ding, men hvor mange tiltrækkes af ”hele 
pakken”? For ideologer er idéer vigtigst, 
og man føler størst tilfredsstillelse ved at 
have ret, selv om man ikke får det. De 
mere pragmatiske politikertyper uden fast 
ideologi har det omvendt med at give 
rigeligt med indrømmelser til mainstream, 
men får dog sat fingeraftryk på udviklingen. 
Det er en svær balancegang, hvor de fleste 
falder til en af siderne. 
 
I et historisk perspektiv er det tankevæk-
kende, at selv i den ret nære fortid var 
mainstream ”højreradikal”. En slaverimod-
stander som Abraham Lincoln mente ikke, 
at sorte og hvide kunne leve i harmoni, og 
støttede bestræbelser for at få de befriede 
slaver til Afrika. Endnu Harry Truman 
skrev privat, at ”det er min faste overbevis-
ning, at negre bør være i Afrika, gule i 
Asien og hvide i Europa og Amerika”. 
Disse racemodsætninger er i høj grad et 
amerikansk problem, men paradoksalt nok 
importeres amerikansk højreideologi i dag 
ret uændret netop af dem, der ellers afskyr 
amerikansk indflydelse, i form af Alt-Right. 
Trods det reelle element i raceidentitet er 
det imidlertid utvivlsomt, at Europas akutte 
problem er ekspanderende islamideologi.  
En lighed mellem USA og Europa er det 
dog, som det konstateres i bogen med Pa-
trick J. Buchanan som eksempel, at de for-

skellige højreorienterede syn, der efter 1945 
blev skarpt adskilte, såsom de kulturelle 
og biologiske tolkninger, i de senere år er 
smeltet mere sammen. Hvilket vel dog blot 
afspejler en realisme, nemlig at virkelighe-
den vitterlig har flere dimensioner. Og den 
vigtigste kan ikke fastslås abstrakt, men 
skifter efter konkrete situationer. En anden 
lighed på tværs af Atlanten er også den 
stadige mistænkeliggørelse af højreideolo-
gerne. Uanset hvor imødekommende ge-
vandter de iklæder deres holdning, ses de 
moderne skikkelsers ”egentlige” dagsorden 
generelt stadig kun som diktatur, antise-
mitisme og folkemord. (Hvilket jo egentlig 
svarer til påstande om, at socialdemokrater 
bare er taktiske kommunister). Desværre 
kan kritikerne bekræftes af, at nogle af 
ideologerne ikke kan holde op med at flirte 
med Hitler-tiden og konspirationsteorier. 
Den nævnte kendsgerning, at den ældre 
historiske mainstream faktisk var ”højre-
radikal”, burde dog gøre referencer til netop 
det mest odiøse unødvendige. Ja, folkesla-
gene har også siden tidernes morgen ud-
mærket forsvaret sig selv uden racebiologisk 
indsigt. 
 
Det er et velkendt fænomen, at når man 
ikke kan få magt som agt, udformer man i 
stedet vidtløftige fantasiverdener. Alain de 
Benoist, det franske nye højres cheftænker 
og global inspirationskilde, er et meget 
konkret eksempel på dette med sine 106 
udgivne bogtitler og over 2000 artikler (og 
fx hans påstand om, at kristendommen 
efter over et årtusind i Europa stadig ikke 
hører til her). Der er i visse højreintellektuelle 
kredse tilsyneladende en tro på, at pro-
duktionen af ord af sig selv vil få de real-
politiske dæmninger til at briste, når ordene 
bare bliver mange nok. ”Metapolitikkens” 
svaghed er, at dette åbenbart ikke sker. En 
ældre, klog højretænker var James Burn-
ham, der havde stor fokus på magtstrukturer 
og rammende mente, at politik ikke forstås 
ved at studere retorik, hvis mål er metafy-
siske og uopnåelige. En arvtager til de Be-
noists mentalitet er svenskeren Daniel Fri-
berg, emnet for bogens sidste kapitel og 
stifter af flere kulturelle metapolitiske pro-
jekter, vigtigst forlaget Arktos. Der ikke 
mindst har fået oversat og genudgivet klas-
sikere som Evola. Fortjenstfuldt, men igen 
er det et spørgsmål, i hvor vid ustrækning 
højtravende ideologi ikke lige så meget er 
en klods om benet, når det gælder om real-
politisk at få tilslutning til det, der ultimativt 
optager alle de ”højreradikale” mest: at 
stoppe befolkningsudskiftningen.  
 
Den skotske præst Archibald Alison udtrykte 
for cirka 200 år siden den klassiske visdom, 
at der ikke er noget ublandet gode i men-
neskelige anliggender: ”Selv de bedste 
principper vil, hvis de overdrives, degenerere 

til fatale laster.” Det glemmer ideologer til 
både venstre og højre jævnligt. Opskriften 
bør lyde på en mindre dosis af diverse 
sandheder blandet op i et passende forhold 
til lejligheden. Det er en kunst, som i 
praksis kun lykkes for de bedste politiske 
Michelin-kokke. Her, hvor mit 30-årige virke 
som boganmelder i nærværende blad slutter, 
vil jeg da også sammenfatte det som min 
bestræbelse at præsentere et bredt udpluk 
af bud på nationalsindede sandheder. Denne 
sandhed har aldrig kun én kilde, men det 
er op til læseren at sammensætte buketten 
efter egen smag og i overensstemmelse 
med tid og sted. 

Mark Sedgwick (red.): 

Key Thinkers of 
the Radical Right.  
Behind the New Threat to  
Liberal Democracy. 
Oxford University Press, 2019  
325 sider. 

Bog om danske 
patrioter 
 
Det ekstremt nationalmasochistiske fore-
tagende Redox oplyser på Facebook, at 
det den 13. december udgiver en bog med 
titlen ”Se til højre. Fremmedhad og fascisme 
gennem fire årtier.” Bogen vil på forsiden 
være prydet af i alt 72 foto af 71 danske pa-
trioter. Harry Vinter, redaktør af Indsigt 
Udsyn, har den ære at optræde to gange. 
 
Således opmuntret har Harry Vinter fore-
spurgt Redox om et anmeldereksemplar. 
Der er desværre ikke kommet noget svar, 
hvorfor vi ikke er i stand til at bringe en 
nærmere omtale af bogen. 
 
Vi går næppe glip af noget.
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Bogen ”Dansk kultur fra istid til nutid" er 
en revideret udgave af "Dansk kultur i 
korte træk" fra 2018. Den nye udgave be-
handler flere sider af dansk kultur og inde-
holder endvidere en gennemgang af for-
skellen mellem islamisk og dansk kultur 
samt en påpegning af truslerne mod vores 
land. 
 
I de senere år har der heldigvis udviklet 
sig et langt mere kritisk syn på islam og 
den muslimske indvandring. Selv Social-
demokratiet har angiveligt set lyset. Som 
formanden for Den Danske Forening, Tomas 
Kierstein, har skrevet, kan man derfor med 
rette sige, at Den Danske Forenings indsats 
siden 1990'erne har båret frugt. Ole Has-
selbalchs synspunkter er blevet stuerene. 
Men ét er, at langt flere tager afstand fra 
de venstreorienterede og kulturradikales 
forgiftning af befolkningen med selvhad 
og foragt for alt dansk. Noget andet er, 
hvad der skal stilles i stedet. "Dansk kultur 
fra istid til nutid" er et forsøg på at genoplive 
kendskabet til alt det, vi med rette kan 
være stolte af, og som har gjort Danmark 
til "verdens lykkeligste land" og til et af de 
mest velstående kultursamfund. Den posi-
tion har vore forgængere kæmpet hårdt for 
at skabe gennem 2000 år. Vi har ikke ret til 
at negligere endsige opgive den uden at 
vide, hvad vi giver afkald på. Derfor er 
bogen "Dansk kultur fra istid til nutid" 
skrevet. Her er en lille smagsprøve: 
 
”Overgangen fra vikingetid til middelalder 
var ikke blot et politisk skift, præget af strid 
om kongemagten og af rivalisering mellem 
kirken og kronen, men også begyndelsen på 
en helt ny kulturepoke. Kristendommens frem-
vækst ændrede dansk kultur grundlæggende. 
Fra da af gennemsyrede kristendommens 
dogmer mere og mere danskernes tilværelse 
og deres opfattelse af retfærd og sædelighed. 
Købslåen med guderne blev afløst af ydmyg-
hed. Retfærdighed blev afløst af tilgivelse. 
Næstekærlighed blev påbudt. Det frie sek-
sualliv blev fordømt. Syndsbevidsthed blev 
indterpet. Slaverne blev gjort til mennesker. 
Kvindernes ligestilling blev sløjfet. En gud, 
der lod sig slå ihjel, skulle højagtes. Ofring 
til guderne blev afløst af bønner på et fremmed 

omgangsformer, af sproget og af dansk lit-
teratur, kunst, sagn, salmer og højtidstra-
ditioner. Dansk kultur er med andre ord et 
puslespil af brikker, som tilsammen danner 
et helhedsbillede. Kulturen er et bindeled 
mellem alle danskere. 
 
I vore dage står der igen en ny religion i 
landet. Den er lige så voldsfikseret som 
asatroen, selv om den kalder sig ”fredens 
religion”. Er dansk kultur og sammenhold 
solide nok til at hamle op med den, eller 
har ikke blot politikere, men hele befolk-
ningen opgivet kampen? Svaret blæser i 
vinden, men forskellen mellem dansk og 
islamisk kultur er så udpræget, at de ikke 
kan forenes. Det må derfor komme til en 
afgørelse om, hvorvidt danskernes levevis 
og menneskesyn fortsat skal fortrænges af 
islamisk ideologi. ”Dansk kultur fra istid 
til nutid” er til brug i denne kamp.  
 
Bogen er skrevet af formanden for Grund-
lovsforeningen Dansk Kultur, erhvervspsy-
kolog Axel Artke. Den udkommer i januar 
2022, men kan allerede bestilles nu på 
www.dendanskeforening.dk 
 
Bogen er på knap 480 sider  
og koster 250,- kr. plus forsendelse. 

sprog. Et munkevæsen bredte sig, og nogle 
af dem havde ikke skam i livet, men ernærede 
sig ved tiggeri. Stormænd drog på korstog i 
stedet for at erobre naboens land. I kirkerne 
var man indlagt til at se på malerier af 
djævle og andet skræmsel til fromheds frem-
me. Og kirkerne myldrede frem! På blot 100 
år efter Harald Blåtand blev der bygget 1400 
kirker i Danmark inkl. Skåne, og siden kom 
der endnu flere til. Kort sagt: Verden var af 
lave! – Det tog dog snesevis af år, før det he-
denske tankesæt og de gamle vaner var lagt 
af. Det kan endda betvivles, om danskerne 
nogensinde er blevet rigtig kristne.” 
 
Vore forgængere skiftede således religion 
for 1000 år siden. En krigerisk asatro 
afløstes af en menneskeorienteret kristen-
dom. De førkristne værdier blev udskiftet 
med dem, der nu udgør kulturgrundlaget. 
De udspringer af kristendommen, den an-
tikke kulturarv samt protestantismens og 
oplysningstidens tankesæt. På det grundlag 
har danskerne skabt en enestående kultur. 
Den består af summen af det danske folks 
historie og erfaringer fra oldtid over vikin-
getid og landets samling og kristning frem 
til de folkelige bevægelser i nyere tid. Den 
er samtidig summen af danske skikke og 

”Forskræp” for ”Dansk kultur 
fra istid til nutid”: 
En spændende og velskrevet kulturhistorie er på trapperne.
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Den fremtidige kontakt:  
Fra og med 2022 vil Den Danske Forening udsende et årsskrift, som primært vil orientere om de projekter,  
som foreningen og Danmarksfonden har støttet i årets løb. 
 
Hjemmesiden www.dendanskeforening.dk fortsætter som hidtil.  
Alle er velkomne til at indsende artikelforslag til danskeren@danskeren.dk 
 
Medlemmer og venner af DDF kan holde daglig kontakt i gruppen ”Venner af Den Danske Forening”  
på Facebook. Adressen er: www.facebook.com/groups/Vennerddf 

Alle, der betaler medlemskontingent for 2022 vil i løbet af året modtage  
en samlet udgave af Peter Neerup Buhls fremragende 2-binds værk,  
Kampen mod Grænserne, fra 1998. Den nye udgave kommer i ét bind på  
ca. 300 sider. Bogen udstiller den kreds af politikere og ”kulturpersonligheder”,  
som står bag de seneste årtiers ødelæggelse af Danmark. 

Bog til alle medlemmer af  
Den Danske Forening 

Peter Neerup Buhl 
Kampen mod Grænserne fra 1998
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