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Svend Møller Kristensen: Danmarks frihedssang

En vinter lang og mørk og hård (1945)
En vinter lang og m@rk og hård
på fem forbandede år
har knuget landet i sin favn
med kulde og sult og savn,
og der gik slid på skoven, skår på skår
og der gik råddenskab i svage træer
Gå til modstand, alle danske, alle mand som een
og gør Danmark frit.

Med tvang og terror gik de år
men nu går vinter mod vår.
Det samler sammen til en tØ
hvor vinter og vold skal dø.
På trods af mord og brand og fængsel er
en folkevilje vokset og brudt frem.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som een
og gør Danmark frit.
En storm, en skyllende april
en sidste niende april,
en storm der renser landet ud
med opr@rets skarpe lud.
Fej alle vissengrØnne væk og lad
os se det friske gr@nne land igen.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som een
og gØr Danmark frit.
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Det, som definerer os som samfund, er netop de
grundlæggende ting, som vi har sammen:
En fælles historie og kultur, som binder os sammen,
så vi føler en fælles identitet og et samhprighedsforhold. Dette samhgrighedsforhold giver sig fælles
udtryk i, at såveljyder som københavnere føler et
fællesskab ved at se "Matador" eller "Far til Fire" eller ved at svinge tned dannebrog under en
landskamp - sætte flaget i lagkagen til en fBdselsdag
- eller hænge det på juletræet lillejuleaften. Disse
ting giver os en fælles identitet, som er kulturelt og
historisk betinget.
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For det første må gælde, at man ikke bekæmper samfundets centrale opbygning nemlig vor fælles grundlov af 1953, vort demokrati, og vort lands love. Men dette
er ikke nok til at opbygge det fællesskab, som et samfund bgr udgØre. Lige så vigtig for samfundet er en fælles kulturel identitet. Denne identitet bliver til på baggrund af fælles skikke, traditioner, sprog og religion. Det, at danskere i fællesskab
kan synge salmen "Dejlig er jorden" - eller ved en begravelse "Altid frejdig når du
går" - og føle noget, der rØrer os dybt, er et tegn på vorl kulturelle fællesskab. Det
samme gælder, når vi dybt i sjælen føler en fælles identitet ved at synge "I Danmark er jeg født" eller "Hvor smiler fager den danske kyst". Hvis man derimod ikke føler nogen form for fælles identitet med andre i sit land, så kommer problemet.
'Hvis man endog som mange muslimer ser ned på danskere som mennesker af "lavere kategori", som der står i deres danske undervisningsbog - "Muslimernes
trosretning" - så er problemet uovervindeligt.
Skolen har bl.a. hafi den rolle at formidle værdier til børnene. Hvis værdierne svin-
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Hvad er et samfund'/ Et samfund er en befolkning, som har noget til fælles. Det,
som definerer et samfund, er netop, at befolkningen har noget at være sammen om
og fælles om - først og fremmest fælles kultur og fælles rod. Hvis en befolkning
ikke vil kæmpe sammen, eller ikke har noget, de i fællesskab vil kæmpe for, så
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der og skolen svigter sin rolle, så falder folket fra hinanden i grupperinger, der bruger alle kræfter på at bekæmpe hinanden. Skolens brud med kristendommen var
en fatal fejl. En skole uden holdning og værdi kan misbruges og bliver misbrugt.
Selv det danske sprog er ved at forsvinde som fælles værdi- og referenceramme og med det vort fælles kulturgrundlag.

"Ordet danskhed, det nye begreb, som er blevet indfprt efter, at Dansk Folkeparti
har fået så meget indflydelse, er for mig et af de grimmeste ord, jeg nogensinde har
hørt. For det fprste fordi ordet er ucestetisk og ikke.findes *.ieg ved ikke engang,
om detfindes i ordbogen, jeg tror, det er et selvopfundet

ord-for

det andetfordi:

Hvad er danskhed? Er det noget, jeg er?
I pvrigt så er jeg halvt dansker - min mor var amerikaner - men danskhed må vrzre
noget med at se ned på andre; at være ugenerøs og nærig med sine penge; vrcre
bange for at nogen kommer og tager noget, som er ens; at der er andre, som også
skal have en bid af kagen.
Ddt er danskhed i mine Qjne, det er de mennesker, der går i alt for små sko - de
mennesker, som ikke ved, at jo mere man giver, jo mere får man tilbage - et godt
gammelt buddhistisk princip, som jeg synes er det eneste, man kan leve ud J'ra. Men
det er som om. danskerne er kommet til det sted, hvor mere skal have mere, og vi
må hellere s@rge for, at det vi har, ikke bliver taget fra os -.fbr lige om lidt kommer
alle de uhyggelige muslimer og spiser alle vores bprn og alle vores kvinder - og så
er der kun mændene tilbage - og de skal bare arbejde - for muslimerne, de er så
strenge - sådan er det jo blevet, det er jo hvud det vil sige at være dansker: Et lille
menneske, som ikke vil give noget som helst fra sig. Jeg synes, danskhed er det
grimmeste ord, der overhovedet ftndes."
(sådan talte Paprika Steen, skuespillerinde - som led i Lars von Triers
smædekampagne mod Dansk Folkeparti op til Folketingsvalget 20lll2001 - det er
blevet meget moderne at være politisk korrekt kunstner i dag).

Ringeagt for kulturen
Danskfagets formål er at undergrave dansk kultur
Kulturopl@sningen giver de kræfter blod på tanden, som med glæde ser den danske
kultur død og borte, ligesom det kommer til udtryk i Peter Li.itzens forord til danskI ærerforeni ngens efieru cldan nel ses serie "Danskfagets dan skhed" :

"Danskfhget er ved ot blive et internationalt kulturfttg. Og det er godt. Kun ved at
underminere.fbrestillingen otn, ot der.findes en.frclles kultur.for indbvggente i Dnnmurk, kun man åbne og eJierhrinden u.fsku.ffe begrebet don.ckhed .sont predagogisk
og donnelsesmæs,sigt ideol... danskfagets Jormål er at undergrave danskheclen".

(!!!)

De ord gav d6nninger i dele af pressen, men politikerne og skolen valgte at tie.
Nedbrydningen af vort fælles kulturgrundlag er sket over mange år. Forbi er glæden over, at SØnderjylland kom tilbage, og danskheden blev fejret af folket. I dag er
der folk som end ikke kender eller vedkender sig udtrykket "danskhed". De er blevet fremmedgjorde fra vor kultur og kender knap nok retskrivningsordbogen:
Citat fra en kendt og elsket dansk skuespillerinde, som har gjort succesfyldt
karriere i Danmark:
4

Bekæmpelsen af og ringeagten overfor det danske og hele vor kultur har ført en katastrofe med sig. I dag kan man næsten ikke mere synge sammen. Sangskatten, som
er en af vort lands ypperste kulturværdier, er døende. Nok står den stadig i bpgerne
- men alt for få bruger den i det daglige.
Ser jeg tilbage på 28 års undervisning af op mod 2.000 børn fordelt på 100 fbrskellige klasser, kan jeg i dag se, at for flertallet af elevernes vedkommende er der sket
en systematisk underminering af bevidstheden om en dansk kultur. For at være sikker har jeg i de senere år spurgt elever om basale ting - som kendskab til Harald
Blåtand, elementære kongenavne, dansk historie, Kronborg og Holger Danske.
Herudover har jeg spurgt om basale ting i kristendommen og vikingetiden. Men jeg
må i stigende grad konstatere et gabende hul i børnenes viden. Nogle klasser siger
ligeud: Vi har aldrig sunget fra hBjskolesangbogen. Andre har aldrig sunget noget
som helst.
Saxo, dronning Thyra, Christian IV, Paulus og Moses er ukendte. Mange har aldrig
hørt om de ti bud i skolen, men de har hørt om indianernes religion og ramadanen.
Selv helt almindelige salmer som "Nu titte til hinanden" eller "Altid frejdig når du
går" er totalt ukendte. Og ukendskabet bliver endnu mere udtalt, når man spørger
om højskolesangbogen eller kommer ind på dansk historie eller helt almindelig skik
og brug.

Man smækker døren i hovedet på den som går bagved. Rejser sig
ikke op i bussen for gamle damer. Er ligeglad, når et ligtog
kommer forbi - og aner ikke, hvordan man flager, eller hvordan
man opfgrer sig overfor andre.

Billedet: Øster Starup Kirke, uhyret æder denJbrsvttrsl4se. Er vi
bevidste om at forsvare os åndeligt og fysisk?

Sproget i opløsning
I samme tidsrum er der sket en forfladigelse af sproget. Helt almindelige danske
ord og udtryk forsvinder. "Den engelske syge" æder det danske sprog op. Nu drejer
det sig om at være "in" eller "on", "cool" eller have et godt "outfit". Almindelige
danske ord som f.eks. "vittighed" bliver til'Joke" - "arbejde" til "job" - indkøb til
"shopping" og "udsalg" til "sale". Jeg skal her undgå at komme ind på de usigelige
udtryk - også kaldet "perkerdansk" eller "arabiske bandeord", som alle unge og
selv små børnehavebgrn går rundt og slynger i hovedet på hinanden og de voksne til stor skade for stemningen og det sociale mellem mennesker.
Resultatet af sprogets oplgsning er, at skal man synge en helt almindelig salme som
"Nu falmer skoven trindt om land" , som dog stadig er kendt for de fleste - så tårner
problemerne sig op for de unge. Ukendskab til det danske sprog fører til manglende
forståelse - for hvad betyder "trindt om land", "her og hist", "lo og lade", eller "aks
og vipper"?
En helt ahnindelig morgensahne af Ingemann som f.eks. "Gud ske tak og lov" - er
næsten ikke til at synge, for de danske ord er blevet ukendte for børnene: Hvad
' betyder "Ej dem mindste
mus savner tag og hus"?
Eller "alle vævre tunger
små fik mæle"?

Billederne: Fredet hus i Vejle. Nu er
det borte. Vil det gå ligesådan med den
danske kultur?
Og naturligvis gnsker lærere at undgå
problemer, konfrontationer og konflikter. I en svensk avis fbrtælles, at op
mod en fjerdedel af alle svenske lærere
har været ude for vold. rettet mod dem
selv fra elever. Avisen glemmer at fortælle, at det er muslimske elever, som
iscenesætter volden. Men det ved de fleste jo godt. Nogle bliver meget vrede, hvis
man påpeger eller omtaler dette faktum. Virkeligheden skal sløres. Men det kan ikke blive ved med at gå.
Som dokumentation herfor kan da lige nævnes f6lgende
flere danske, landsdækkende aviser 1. november 2004:

lille aktuelle presseklip fra

Politiet i MalmØ vil nu i samarbejde med skolerne sætte yderligere ind over for den
tiltagende bandeterror plus omfattende hæruærk på skolerne. Det er især på de
skoler, der har mange andengenerationsindvandrere, der er problemer. De svenske
klasseknmmerater udsættes for vold og terror.
Politiet har indkaldt til et aktionsmØde med skolemyndighederne, bl.a. fordi nu har
også mange lærere, især kvindelige, klaget og sagt, at de ofte fpler sig truet og
generet. Problemet er så stort, at skolemyndighederne mener, at 9 ud af 10 sygemeldinger blandt kvindelige lærere i virkeligheden skyldes.frygt.for elev-banderne.
I forvejen efterJbrsker politiet et mord på en l5-årig pige i maj, et bandedrab på en
kroejer, og en elevs planer om at bringe en bombe til sprcengning på Slottsstadens
Skole.

Dermed bliver udviklingen i byer med mange indvandrere netop
Ordet "modersmåI" er et
helt ukendt ord for de fleste
unge. Skal man lære børn
og unge helt almindelige
sange eller salmer skal man
derfor bruge uforholdsmæssig megen tid på forklaringer af helt enkle ord.
Denne udvikling er dog kun en krusning på vandet - og toppen af et isbjerg - af
manglende kulturel viden, som vokser i takt med, at danske børn ikke mere må
høre om dansk kultur, sang og historie i folkeskolen - for ikke at stØde de såkaldte
nydanskere, som for flertallets vedkommende er muslimer, og for hvem alt andet
end arabisk kultur er et onde.

til det, som mange
til. Storbyen

på den yderste venstreflgj og blandt kulturradikale længe har set hen

og folkeskolen bliver til steder, hvor den uønskede danske kultur - historie, kristendom, sang og salmer - erstattes af en såkaldt international eller multikulturel kultur,
som i kraft af udviklingen og ghettoiseringen ikke er spor multikulturel - men derimod muslimsk. Det multikulturelle blev sjovt nok til en helt ny monokultur - som
erstatning for vores egen. Var ddt meningen?

Flere unders@gelser - især i Berlin, hvor afkristningen og afviklingen af europæisk kultur er nået længst - viser, at i store indvandrerkvarterer
er et nyt sprog opstået - et kaudervælsk af tyrkisk, engelsk slang og tyske gloser.
På billedet: l,{orske studerende...
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Hvordan kunne det gå så galt?
Især to str@mninger har siden slutningen af det 19. århundrede sBgt at knuse de nationale kulturer og skikke - og bekæmpet især kristendommen med stor voldsomhed: Kommunismen og kulturradikalismen. Allerede den franske revolution erklærede den totale krig mod europæisk kultur, historie, kongehusene og især kristendommen. Tusindvis af præster blev halshugget eller forsvandt, og kirker blev revet
ned. Både kommunismen, socialismen og kulturradikalismen tog afsæt i den franske revolution - og fortsatte, hvor de franske revolutionære slap. I Sovjet blev op
mod 40.000 kirker lukket. Mange blev sprængt i luften. Andre omdannet til offentlige toiletter, svømmehaller eller lagerbygninger. Flere kommunistiske lande fik
indført dødsstraf for at indsmugle bibler. Kristne lærere blev afskediget, og forældre, der underviste deres børn i kristendom, fik frataget forældreretten over deres
egne bprn eller blev indlagt på psykiatriske afdelinger.
"Kulturrevolutionen" lykkedes mange steder. I Østtyskland (DDR) lykkedes det på
skift kommunister og nazister at udrydde kristendommen fra by og land. Problemet

kommunisterne (PDS) mønstre op til 337a,
og nynazisterne (NPD) op til 97a af vælgerne. Samtidig skrumper socialdemokraterne og De Kristelige Demokrater nogle steder så meget, at de bliver mindre end
ser

vi i dag. I flere

@sttyske delstater kan

ekstremistpartierne.

Det nye lykkesamfund
Ideer om "internationale" og alle folkeslags lykkelige blanding i dn stor smeltedigel
var en ide, som trivedes - og fremdeles trives - blandt socialister, kommunister og
kulturradikale. Ønsket om indvandring til Vesten var en kærkommen lejlighed til at
bevise, at det store befolkningseksperiment kunne lykkes. Og mens det fra begyndelsen kun var små kontingenter af fremmedarbejdere, som blev lukket ind, så åbnede man efterhånden sluserne mere og mere op. Befolkningsblanding var godt for
alle: For pensionen, industrien, for indvandrerne selv og for racernes skyld!
Trylleformularen var integration. Med en god
integration ville det nye lykkesamfund opstå næsten på samme måde som nazisterne havde
talt om et jordisk 1.OO0-årsrige - og marxisterne
havde talt om et lykkesamfund på jord, når
klasserne ville forsvinde.
Kulturradikalismen og marxismen, der begge
udspringer af den franske revolutions myrderier, forfægter ideen, at menneskene er gode,
når det rigtige samfund skabes. Gid de havde
kendt Storm P.'s eller Paulus' ord: "Det gode
jeg vil, det gØr jeg ikke - men det onde, jeg

-ilcu,wlrGne er jo gode ncn hvor{or er dc dct så

ikke vil, det gØrjeg".

tllc?
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Også islamismen "ligger inde med" den perfekte samfundsopskrift. Og dens forfægtere er parate til at dræbe alle, der ikke kan få øje på det smarte i khalifat-staten
- på den hellige vej til at gØre drpmmen til virkelighed.

ldeolog iske I uftkastel ler
Men ideologiske luftkasteller har det med at briste. Ideologier er fantasiprojekter,
der ender i ruin og destruktion. For at opbygge det, ideologerne Ønsker, må man
først nedbryde det, som består. Derfor har vi været igennem en systematisk nedbrydningsproces, hvor alt hvad der stod i vejen, måtte oplgses. Den danske kultur
skulle derfor tilsværtes, nedbrydes og Ødelægges.
Et enestående dokument om denne systematiske nedbrydning og det ubeskrivelige
had til vor kultur - som kulturradikale og marxistiske elementer havde og stadig har
til den danske og den kristne kultur - har vi i følgende citatsamling. En rystende og
s@rgelig samling, som blev tilsendt mig for ca. et år siden:

*
*
*

"Det eksisterende Danmark med Jyllnnd, Fyn og Qerne - beboet af lyshårede danskere - er en relativt ny foreteelse ". (Uffe Østergaard i interview i Politiken, ll12 2001.)
Om Dannebrog: " - det danske svastika. Det burde samles ind og aJbrændes" (Larc von Trier i TV-Zulu 2413 2001)
ttFremtidens

største udfordring hctndLer ikke om - på længere sigt i hvert

fuld - hvorvidt udlændinge skal integ,reres i Danmark, men om, hvorvidt
Danmark integreres i verden.Danmark har fornyet sig gennem den inspiration, der er kommet fra andre kulturer. Og det gpr ikke spor - .fbrdi det
afg@rende er ikke at bevare den såkaldte danskhed (for hvad er det?), men
at fctstholde grundlaget for velJcerdsstaten - og dåt er ikke betinget af
sprog, hudfante, etnisk baggrund osv., tnen af solidaritet - med verden."

(Henrik Svane, Kristeligt Dagblad 20ll2000)

*

En aften var jeg af den overbevisning, at Danmark ville vrcre et dejligt
land uden danskere. Jeg ville elske det, hvis det var fuldt af tyskere, arabere, italienere, englændere, amerikanere, aJrikanere, kinesere, japanere,
polynesere, grQnlændere og lapper. Jeg tror og,så, DE ville synes Danmark var et dejligt land uden danskere. Man kunne flytte danskerne op til
Grønland. Ddr ville v(vre masser r{ plads, og alt for koldt til at trække
bukserne ned og vise den store hvide r@v frem. " (Morten Sabroe, Politiken

20t6 1999)
"Hvad er den danske traditionsrige kultur... andet end selvbedrag
.....selvglad i sin egen usselhed, JbdLaden ...pylret...Indbyd alLe og hvem
som helst...lnd os se, hvor langt vor vidunderlige kultur i grunden holder."
(Johannes Sløk, professor, id6historiker, Jyllands-Posten 1612 1985)

"Der findes ikke nogen dansk identitet. Vore rØdder ligger i det gamle
Hellas, i Rom og Frankrig.... Den danske identitet er rugbr@d, kogte
kartofler og opbagt sovs." (Johannes Sløk, Jyllands-Posten 1615 1991)

"Idiotiske danskere...de helt store, blafrende tåber og idioter...et grænseland, hvortil kloge, dygtige mennesker kom rejsende fra syd for at udvikle
og hjælpe de primitive nordboere...selv vort nationalsprog er et miksmask
af påvirkning - fra plattysk, hollandsk og en masse europæiske sprog.
Hvad er en dansker? Og hvad er det dog, vi bilder os ind? - Hva'faen er
det for et land, mit skib er fort@jret til?" (Erik WedersØe, skuespiller og
forfatter, ftrv. formand for S oci aldemokratiets kulturudval g, B erlin g ske
Tidende 3/3 1985)
"Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne! Jeg synes, at vi skal lade ver-

flygtninge vælte ind over vore gr(Enser, og labbe al deres kultur i os."
(Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBl adet 31 10 1986)

dens

"Skal man have en generQs flygtningepolitik, som Det Radikale Venstre
gQr sig til talsmand for, tror jeg, man må vtere villig til ikke blot at lukke
grænserne op - det er hurtigt, det er nemt, og det er i sig selv billigt - det
kræver bare en lovændring - men man må også være villig til at yde de
Økonomiske bevillinger, der bliver nQdvendige. I den henseende har initiativerne hos Det Radikale Venstre været utrolig små..." (Ole Espersen,
prof-essor, dr. jur., ftrv. minister. Folketinget 13/10 1981, Folketingsti-

dende spalte 331)
"Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det
såmænd nokfordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage
imod tilskuddet på et tidspunkt, hvor vi - ærlig talt - ikke har så forfrcrdelig meget at byde på selv." (Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør,

cipielt ingen grcEnser... det har gennem historien vist sig, at de fremmede
stille og roligt har assimileret sig..." (samme Jyllands-Posten llll 1994)
"Man kunne have en vision, der gik på, at man besluttede, at det danske
samfund kunne og burde absorbere 100.000 udlændinge om året...Det vil
måske udfra en verdenspolitisk synsvinkel være rimeligt at konkludere, at
der om 50 år i Danmark bpr bo I5 millioner mennesker. Og ikke over
halvdelen behøver at være fgdt her!...Verden kan ikke absorbere sin egen
befolkningsvækst, hvis ikke Danmark...er med til at løse dette problem.
"(Flemming Hansen, professor, ekon.dr., Politiken 22llI 1989)
"Uanset hvor mange stramninger, vi laver.for at bremse strØmmen, så kan
ingen modificere folkevandringens realitet...Jeg tillader mig at sætte
spØrgsmålstegn ved, om det (Danmark) overhovedet er vores...Man kan
ikke eje et land, og slet ikke Danmark.." (Suzanne Br@gger, forfatter, B. T.
2U3 1990)

"Danmark hverken kan eller skal være nationalstat i den betydning, vi hidtiL har kendt. På længere sigt er det utænkeligt, at de fremmede ikke vil
brede sig over de relativt mennesketomme områder i USA, Vesteuropa og
såmænd også Qsteuropa. Der er, set pr. kvadratmeter, stadigvcek utrolig
me nne sketomt. " (Harald Engberg-Pedersen, fhv. hgj skoleforstander og
programchef i Danmarks Radio, repræsentant for Dansk Flygtningehjælp i
Flygtningenævnet, B. T. 25161990)
"Vi er en gammel kristen kultur, siger vi. Ja tak, min gamle hat. Snarere er
vi en bornert, middelmådig, småborgerlig kultur, selvglad i egen usselhed,
fedladen og med stor fterdighed i at trille tommelJingre. Dertil pylret, permanent småfornrcrmet og med skæv mistro til demfra den anden gctde."
(Jprgen Wtirtz Sprensen, lektor, Jyllands-Posten 25/5 199I )

Politiken 24141988).
"Jeg vil overhovedet ikke sætte nogen 7rænse overhovedet (for hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, red.)..... ikke bare integration, men samgifteri - blanding af racer - er racens overlevelse....Er der
noget smukkere end mulatter? Der kommer fantastisk flotte fyre buldrende
fraTyrkiet og Pakistan og alle mulige andre stederfra, og sikke nogle
herlige bprn, der kunne komme ud af det....." (samme, Aktuelt 14/12 9l ).
"Se dog de fantastiske og;flotte mennesker, der kommer ud af blandings.forhold i f.eks. de tidligere franske kolonier i Nordafrika. TiAØrsel af nyt
blod er et sundhedstegn. Hvis vi kun dyrkede hinanden, havnede vi i indavl
og incest med en farlig degeneration med deformiteter som hareskår, misvækst, skceve hoveder og korte arme tilfqlge... For mig eksisterer der prin-
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"Man kan ikke leve, og slet ikke som lille nation, af indavl" (Arne Melchior, Folketingets åbningsdebat B/10 I 987, Folketingstidende spalte
17s ).
"Jeg

forudsagde (i 1978)..., at den sidste folkevandring på vor klode ikke

harfundet stedendnu. Nuerder gået 13 -14 år, og desværre synes min
spådom at vcere blevet bekrceftet i ganske uhyggelig grad, og jeg giver ret
i...., at der formentlig er begivenheder i vente, som vil stille os over for
denne art problemer i meget stØrre omfang, end vi kender i dag, og også
defor er det rart, at vi kommer i gang med at Øve os på at være im@dekommende og hjælpsomme over for dem, der virkelig trænger. " (Arne
Melchior, Folketinget 914 1991, Folketingstidende spalte 4281).

11

"Mennesker må selvfplgelig have lov at krydse menneskeskabte grænser i
en moderne verden. Hvad er overhovedet en grænse andet end en abstraktion....Flere jug6er, Qrkere og perkere, tak! Flere sorte, gule og tvcerstribede, tak! Flere kvinder med og uden slør på gaden, tak!.. Flere kurdiske bjergbpnder!...Flere tamiler...Mere sort, tak! . Se påfor eksempel

Dansk gadebillede??? Er det her,
man skal fPle sig hjemme som
dansker? Er man racistisk, hvis
man ikke fqler sig hjemme længere?
Hvad var der galt med det danske
gadebillede, vi SELV skabte?
Hvordan ser gadebilledet mon ud,
der, hvor disse damer kommer fra
oprindeligt? Ser der DANSK ud i
dele af de -damers oprindels esland,
monstro? Næppe! Og dåt ville vi

New York og Rio cle Janiero!...De maddikefarvede danskere kan ikke tåle
lyset og solen, de får kræft af den.....Hvad med at få nogle flere fremmede
hertil, nogle m@rke mennesker, så det sarte blot bliver.fortyndet, og den
rette kulØr opnås...Ud med solarierne! Ind med de fremmede!" (Carsten
Nagel, forfatter, cand. psych., Ekstrabladet ll12 1991).
"Vi skal ikke tro, at vi i al evighed kan bevare Skandinavien for skandina'
verne. Andre lande har deres Chinatown - ieg kan udmærket forestille
mig, at Danmark en dag har sit Little Turkey. " (Nils Foss, formand for
Dansk Flygtningehjælp, Berlingske Tidende 10112 1991)
"Det er simpelthen en krænkelse aJ'menneskerettighederne at forlange, at
de (indvandrerne) skal ctfstå bare en tØddel af deres ideologiske, moralske,
familiære og religi@se identitet...Hvad i alverden bilder vi os ind ved at
vilte diktere dem vores - på talrige måder - kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel? " (Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, Ekstrabladet l4l1 1992)

jo

en naturlov, at forbundne kar har samme vandstand og.forlufttry-k. Så det må da.forudses, at mange unionsborrum
samme
bundne
gere fra syd og senere fra Øst vil s@ge op til Eldorrtdo eller Utopia, og at
Danmark kort efter årtusindskiftet måske har I0 millioner indbyggere. Og

"For

clet er

en åbning mod syd må ses som en naturlig europæisk Jbrpligtelse,
bpr vi allerede nu igangsætte en omfattende lanclsplanlægning med placering af en række nye byer - ikke Jbr store - 12- I 5.000 personer - ved

fordi
vore

fjorde - nye havnebyer - andre på høilandet, skovomplantede,

som

kommende skovbyer - vi har masser af plads." (prof. Viggo Møller-Jensen,
Politiken l5l4 92)
"Den eneste racisme-reklante, der nrtgensinde har virket rigtig godt, var
da Josef Goebbels i 30'ernes Hitler-Tyskland lavede en reklamekampagne, der Jik et helt land til næsten at udrydde ipderne. Manden var genial som reklamemand, men samtidig en iskold psykopat... Men når man kan
lave en så god reklamekampagne for racisme, så må man også kunne lave
en mindst lige så god kampagne mod racisme... Det er fQrt set, at en genial idå kan nå meget langt for næsten ingen penge." Global Kommunikation, en bog om massekommunikation og reklamer på tværs af grænser,
hudfarve og religion. Statsbetalt kampagnemateriale, I 995.
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heller aldrig nogensinde få lov at få
det til...for der, hvor disse mennesker kommer.fra, beskytter man

nemlig sin kultur og fælLes identitet,
er STOLT af den - og kunne aldrig
drQmme om at give kPb på den.
Derfor bringer man den også med
sig...

Kulturradikalismens had
Baggrunden for disse hadefulde og rabiate angreb på vor kultur - og mærkelige uhistoriske påstande - er d6n, at kulturradikalismen er opstået som en reaktion mod
kongehuset, kristendommen, etik og moral, traditionerne, skik og brug. Det er en
ideologi, som bekæmper kærlighed til Gud, fædreland, folket og historien.
Georg Brandes' gennembrud på den danske arena af kulturradikale gav en enormt
skub fremad for kulturradikalismen herhjemme. Brandes' foredrag og forfatterskab
var et opgør mod en kultur, bygget på kristendom og fædrelandskærlighed. Radikaliteten fik en ny drejning, da han i stigende grad inspireredes af Nietsche og hans
ideer om overmennesket - og siden endog gik imod demokratiet. Den almene befolkning anså han som "reaktionær og uvidende". I stedet ønskede han i stigende
grad, at en enkelt "oplyst" leder skulle føre de uvidende, dvs. nærmest en slags
"oplyst" enevælde. Ein Ftihrer?

Had mod traditionerne og det almene folk
Hans had mod traditionerne og kristendommen kom uden tvivl af hans kamp for
frisindet, den frie moral og den fri tanke - og fprte i en række foredrag ved Københavns universitet l87l til voldsomme angreb på Danmarks bærende kultur og kulturpersonligheder - især mod Grundtvig og Thorvaldsen.
Kort efter at han starter Politiken i 1884 - som et organ vendt mod "reaktionens
drage" - påbegynder han sine foredrag om nihilismen og overmenneskeideologien.
Som modtræk mod kristendommen udgiver han bogen: "Sagnet om JeSuS", hvor
han ligeud påstår, at Jesus aldrig har levet - men som person er opdigtet af apostT3

lene. Også her er han ligeglad med de skriftlige kilder, der henviser til Jesu liv lige
fra evangelierne til de romerske forfattere - Tacitus og Svetonius - og den jødiske
historiker, Josefus Flavius.
Hans kamp for frisindet får især de radikale og nye forfattere til at flokkes om
Brandes. Herved bliver han leder af den radikale bevægelse, "brandesianismen". I
hans biografier lægger han mere og mere vægt på det idehistoriske - hvorved han
glemmer det æstetiske, etiske og åndelige indhold. Hans aristokratiske radikalisme
fjerner sig fra folket - og ser ned på det - ligesom han ser ned på åndelige, kristelige, moralske, etiske og folkelige kulturværdier.

Da Brandes døde i 1927 var det lykkedes ham og
hans fæller at skabe en "isme" på linie med de
@vrige radikale og gudløse "ismer", som opstod på
den tid: Marxismen, nazismen og kulturradikalismen - der alle bygger på historieforfalskning og et glødende fælles had mod
kristendommen, ånden og den etiske tanke.
Brandesianismen og kulturradikalismen - som er
baggrund for Det Radikale Venstre - er en "isme",
der bygger på ideerne frem for på folket. Altså
noget abstrakt og fjernt fra den jordnære
virkelighed, som vi andre "bondeknolde" må trækkes med...Som sådan bliver den
ren ideologi på linie med andre antidemokratiske og antireligigse, udanske bevægelser. Et fremmedlegeme i Danmark, som i dag især har grobund blandt de gamle
68'ere, som blev skolet i had til Danmark, dansk kultur og til kristendommen.
Mens de kulturradikale i begyndelsen også havde en stØtte blandt fattige, utilfredse
husmænd, er denne stØtte i dag borte. Så sent som i år trak formanden fra husmændene sin stØtte til Det Radikale Venstre tilbage, og smækkede med dørene, fordi han mente, at partiet er blevet et ideologisk parti - en "isme" - for de akademikere, som foragter folket og ser ned på deres eget land og deres egen historie.

Fædrelandet eksisterer ikke
Kulturradikalismen har et mærkeligt forhold til fædrelandet. I deres univers eksisterer det ord slet ikke. Derfor ser man mærkelige politiske handlinger i kølvandet på
regeringer, som er påvirket af denne ideologi: Manglende vilje til at modarbejde
nazismen og siden besættelsen. Så kom samarbejdspolitikken, og en logrende holdning overfor Hitler - samt klare opfordringer til befolkningen om at samarbejde
med besættelsesmagten.

De samme ideer og samme stØtte kan man i dag se overfor den danske Guantanamo-terrorist og dennes ideer om danske politikere som legitime militære måI. Her
har radikale folk samt SF og Enhedslisten stået i kø for at støtte den "stakkels
fange" specifikt - og muslimsk ekstremisme generelt. I dag er Det Radikale Venstre
da også en ren tumleplads for flere muslimske ekstremistbevægelser - især Minhaj
ul-Quran og OPSA.
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Danmark er ikke danskernes
De ovenfor anførte idder - af Klaus Rifbjerg, Lars von Trier og Uffe Østergaard - er
typiske kulturradikale id6er. Herunder den id6, at landet ikke er danskernes - ja,
Danmark er bedst uden danskere, og danskfaget må ikke handle om den danske
kultur * lige som kristendomsundervisningen skal fiernes eller erstattes af et alment
religionsfag med bl.a. islam som obligatorisk stof for alle. Grundloven i dens nuværende kulturbevarende form skal fjernes - og erstattes med international lov eller

"menneskerettighederne" - etc.
Landet Danmark anser de som en ny og kunstig konstruktion - uden egentlige
grænser og afgræsninger. Landet som kunstig konstruktion anser de som skabt af
nationalismen under krigene 1948-51 og 1964. Kulturradikalismen har fØlgelig tre
påstande, som alle tre er aldeles uhistoriske. Alle historiske kilder samt arkæologien modbeviser dem, men ddt ignoreres blot friskt og frejdigt.
1. påstand: Danmark er en relativ
ny konstruktion.
2. påstand: Indbyggerne opfattede
sig ikke som et folk og havde ikke
en egentig dansk identitet. Det var
alene kongen, som tegnede landet.
3. påstand: Nationalfølelse og begreberne "fædreland" og "fædrelandskærlighed" opstår ikke før
1848.

4. påstand: Grænserne som afgrænsning af danskernes område er en ny ide, idet
danskerne slet ikke anså sig selv som samlet folk.

Alle kilder modbeviser de kulturradikale
Allerede en af vore ældste kilder til Danmarks historie, Saxo Grammaticus, taler
om "danskerne", "det danske folk", og "det danske fædreland". I indledningen til
l. bind skriver Saxo:
"Eftersom andre nationer plejer at bryste sig af deres store bedrifter og fryde sig
ved mindet om deres forfædre, kunne den danske ærkebiskop Absalon, der altid
selv glpdede af iver efter at forherlige vores fædreland, ikke bære tanken om, at
dette land skulle snydes for den form for berQmmelse og eftermæle. Og da alle andre takkede nej til opgaven, blev det til, at han pålagde mig, den ringeste af sine

folk, det hverv at forme danskernes bedrifter til et historisk værk".
Og det faktum, at beboerne både kaldes "danere" og er "folk" er noget, han klart
fremhæver. Således taler Saxo om, at "vort folks ry lå skjult under lang tids glemsel," da det "ikke havde skriftlige mindesmærker".Men"jeg Ønsker ikke, at nogen
skal være i nivl om, at oldtidens danskere - når de havde udfprt prægtige heltegerninger - i deres helhjertede stræben efter hæder og berQmmelse efterlignede
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romernes litteratur og ikke blot nedskrev deres egne storslåede bedrifter i en uds@gt form for komposition - en art versdigtning - men også fik deres forfædres bedrifter, der var udbredt i sange på modersmålet, indhugget i sten og på klipper med
deres eget sprogs bogstaver" ... "de skatte af historisk vidnesbyrd, som de har opbygget, har jeg med stor interesse gransket" .... "I Blekinge findes bl.a. en passabel
klippevæg, der er oversået med skrifttegn"...

Om landets klare afgrænsninger taler han utvetydigt. Om grænsen
mod syd siger han "Fra Tysklønd adskilles det af floden Ejderen"
(1.bog).
I 2. bog taler han om Jellingestenen - og fortæller, at allerede Harald - ligesom de fleste senere konger - begraves i Roskilde, og
Saxo beskriver "danernes kamp for vort fædreland".
De kulturradikales kunstige ideologi og påstand - at ordet "dansker" som folkelig identitet ikke fandtes - og påstanden, at man
tilbage i historien ikke kendte til begreberne "fædreland" og "fædrelandskærlighed", er altså ren propaganda, som er udsprunget af
en forkvaklet, uhistorisk ideologi. Gennem hele middelalderen brugte historieskrivere ord som "folket", "fædrelandet", og befolkningen kaldes "danere" og "et
folk" - længe før Harald Blåtands dåb ca. 960, da landet går over til den kristne tro
og samles i 6t rige.
Selv fra tysk side har vi et klart vidnesbyrd om, at danerne havde deres eget fædreland, som det var svært at indtage - da "danerne elskede deres land og forsvørede
det med stor vildskøb". Adam af Bremen - som var ansat af biskoppen i Bremen og
atter var en del af det tyske kejserrige - skriver i bogen "Adam af Bremens krønike"
om danerne, at "Kejser Karl Ønskede at underlægge sig danernes land. "Da danernes konge Gotfred - ved Himlens vilje - var afgået ved døden (år BI 1), efterfulgtes
han af Hemming. Denne sluttede fred med kejseren og accepterede floden Ejderen
som rigets grænse " (s.56).(Dette er altså udtalt af modparten)!
Om den tyske kong Ottos angreb på danerne skriver Adam af Bremen "Da kong
Otto havde passeret grænsemarkeringenJbr danernes område, det gik dengang ved
Slesvig, hærgede han med ild og sværd hele landskabet".(s.86).
Adam af Bremen erklærer altså ganske klart, at Danmark har en grænse og er et afgrænset, selvstændigt folk. Adam af Bremen beskriver også danernes overgang til
kristendommen, og fortæller om munken Poppo, som bar den glødende jernhandske - samt om danernes opdagelse af Island, Grønland, Thule og Vinland! Han
griber endog tilbage til en lang stribe romerske forfattere og deres beskrivelser af
danernes land på den tid!

Danernes kamp for frihed
En anden mere ukendt dansk historieskriver er Sven Aggesen, som levede næsten
samtidig med Saxo, og skrev sin kortfattede historie i det 12. århundrede. Aggesen
levede samtidig med Valdemar den Store, hvis ualmindeligt smukke hustru han
praler af at have set.
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Sven Aggesen omtaler også danskerne som et folk. Allerede om kong Skjold skriver han, at "han styrede danerne ". Hæren beskrives som "denernes hær", ikke
kongens hær - og da Svend Tveskæg holdes fangen, er det "danerne, som løskøber
ham". Og det er danerne som folk, der gennemfgrer en indsamling for at skaffe den
store løsesum til veje.
Om Uffes kamp for landet skriver Sven Aggesen: "Da nu rygtet om den danske
konges skrpbelighed havde bredt sig vidt omkring i egnene hinsides Elben, vågnede
den Qske Hovmodighed op i sin opblcestheds svulst, eftersom det jo aldrig kan lade
sig nQje med sine egne grænser, og den tyske kejser opæggede sit vanvids raseri
mod danerne, da han havde fået udsigt til at vinde sig et nyt scepter ved at erhverve
sig Danernes kongerige". Det er netop sådanne historiske fakta, som historikere
som Uffe Østergaard m.fl. fortier eller ændrer efter eget behov. Her står nemlig
ifglge Sven Aggesen to selvstændige folk overfor hinanden.

Billedet: Har de danske løver mistet
deres tcender?

Lad ikke udlændinges
trusler røre os!

-##Y
W

Uffes indledningsord til hans tvekamp
for at redde Spnderjylland - en tvekamp
som finder sted på en 6 i Ejderen - ind-

ledes med disse ord:
"Lad ikke udlcendinges trusler rØre os;
så de presser med svulstige ord og forstår at kyse kleinmodige og svage folk
med truslers blæst,.for at jeg ene mand
kan gå i dØden .for vort rige ".
Om bygningen af Dannevirke får vi at
vide, at dette værk ikke blot var dronning Thyras værk, men hele folkets
værk. Forsvaret gØres til en folkesag.
Herom skriver Sven Aggesen:
" Imidle rtid udsendte dronningen den
kundgQrelse over hele kongeriget, at alt
folket i riget i deres helhed skulLe stævne sammen, og de skulle forsamle sig
på et sted i nærheden af Slesvig, for at
alle, der havde hjemme i riget, selv med
egne hænder kunne arbejde på, at der i stor skynding kunne blive bygget et fast for.rvarsværk".
Sven Aggesen skriver videre, at "Danevirke blev udfprt og fuldendt ved daners
sved og ved Dronningen, ved hvis fremragende snildhed danernes frihed er blevet

?

sr

vundetfor ølle tider".
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Her hører vi samme sprogbrug som gennem hele den danske historie, 1848 og 1864
inklusive. Ideen om daners frihed, fælles kamp for frihed - og mod besættelse - er
altså ikke ny, men en historisk kendsgerning, som var lige aktuel i oldtiden som i
dag, hvor vi besættes - uden at vore politikere rører en finger for befolkningens frihed. Kampen for, at vi som folk ikke skal udslettes og besættes af fremmede, der
invaderer vort land, overtager vore huse og vor jord og vil bestemme over os - er
altså ikke ny, men en gammel kamp. Det nye er, at politiske ekstremister, kulturradikale og marxister lovpriser, at vi som folk udslettes, og at vor frihed rø'
ves. Kulturradikale og marxister gØr i dag landets besættelse til en dyd.
At friheden for det danske folk er en central ting, kommer frem i Sven Aggesens
beskrivelse af dronning Thyra, der ikke giver efter, selv om den tyske kejser pr4vet
at afpresse danerne ved at tage danske gidsler. Resultatet er, at de danske gidsler

Der er politikere, som har et klart ansvar. Ingen af dem er dømt endnu. Men den tid
kommer forhåbentlig, da de skal stå til ansvar for deres gerninger...
Lad os se, hvad den danske reformator Hans Tausen skriver om folket og de
ledende instanser i sin salme: "Forgæves er vor kraft og kunst" fra 1553:

dræbes.

"Det var dit vnrk, dit eget vcerk, vi dig det alt tilskrive,
O Gud, som er alene stærk - til fjenden bort at drive;
Fra bprn til børnebØrn skal gå - din store frelses minde,
Så længe Danmark end skal stå, og sundets bqlger rinde".

Herom skriver Sven: "Men Thyra ønså det for bedre at frikøbe hele riget for
trældom ved nogle få menneskers død end øt trælle sig til døde for udlændinge"
(s.116). Det er netop den trældom, som vore politikere mod befolkningens Ønske
har ført os ind i.
Bør en familie tvinges til at fraflytte sin lejlighed eller sit hus pga. muslimske naboers trusler? Kan det være rigtigt, at pensionister må fraflytte de lejligheder, de har
boet i en menneskealder, pga. at den muslimske ghetto som en kræftsvulst har bredt
sig og opslugt også den boligblok, som de i så mange år har haft glæde af at bo i,
men som nu hærges af vandalistiske og voldelige unge af muslimsk indvandrerherkomst, og som betragter området som DERES territorium? Hvem bærer skylden, når forældre bliver n@dsaget til ar flytte deres børn fra den lokale folkeskole som efterhånden er blevet en islamisk ghetto med islamiske normer og love; og
hvor kristne og jøder overfaldes, fordi de bærer kors eller jødestjerne eller spiser en
rød pølse? Hvem bærer skylden, når det er kommet så vidt, at landets absolut ledende muslim i Danmark - muftien ved islamisk kulturcenter, som officielt støttes
af Libyen, Saudiarabien Ægypten og Marokko - udtaler, at. danske kvinder selv er
skyld i, at de bliver voldtaget af muslimer, da de ikke bærer tørklæde og er behørigt
tildækkede efter islamisk skik - og derfor gør det RENE MUSLIMSKE samfund
beskidt? Her i Danmark! Næh - når danske piger og kvinder voldtages, bærer derimod de politikere skylden, som lod det komme så vidt: Blinde og handicappede
overfaldes i dag i stigende grad af muslimske bander, der
som en besættelsesmagt sætter dagsordenen. Hvorfor kan
der ikke uddeles parkeringsbøder til muslimer på Nørrebro
og i Vollsmose? Hvorfor dømmes muslimer ikke for
dyremishandling, når danskere dømmes for tilsvarende
handlinger? Hvem bærer ansvaret for, at avisbude eller
brandfolk overfaldes i ghettoerne, blot fordi de udfører
deres arbejde? Eller at sagesløse fodgængere mejes ned i
bilræs, som om de var livløse og værdilgse kegler?

Billedet: Kæmpede
Danmark?
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og

faldt Niels Kjeldsen forgæves for

Lyksalig er den stad, det land,hvor gudsfrygt står ved roret,
og hvert et hus, hvis styresmand- Gud leder selv i sporet;
Agt derfor på, til ham du må alene dig fortrpste!
Hvor glemt er Han, for folk og land det bedste dog vil brQste: "
Også den store salmedigter - biskop Kingo - skriver

i

1689 om det danske folk og

fædreland i salmen: "Dig store Herre Sebaot":

Og nu til noget rigtig hyggeligt! Den stundende højtid, Julen, som atter engang
nærmer sig - til stor glæde og lys i mørket for utallige danske familier.

H.C. Andersen og det danske iuletræ
Det danske juletræ har fået en meget anderledes udformning, end man er vant til fra
andre lande. Da vi danske lærte juletræet at kende, var det i forbindelse med de
tysk-danske krige. Det tyske/holstenske træ var forsynet med et såkaldt spir, fremstillet af glaspustere i Thiiringen. Spiret minder om en tysk hjelm med en tilsvarende kvast af såkaldt englehår i øverste ende.
Lysene var holdt i de holstenske farver - for at markere, at Holsten ikke ville være dansk. Sådan så nogle af de første juletræer ud i riget. Det gælder både det
berømte juletræ, som blev tændt ved rigets yderste
grænse i Wandsbek, hvor digteren Matthias Claudius
var til stede. Og senere på Sjælland også juletræet på
Holsteinsborg. Begge herresæder var under tyskholstensk påvirkning. Derfor var juletræerne forsynet
med de tysk/holstenske farver. Det gælder især julelysene, som bar de holstenske
farver.
H. C. Andersen må have været til stede på Holsteinsborg just i de år. For da han
skriver sit fantastiske eventyr - "Grantræet" - er det et holstensk juletræ han beskriver. Kan det være andet end træet på Holsteinsborg?

"Og grantrcBet blev rejst op. Oh, hvor træet bævede! Hvad vil der dog ske? Både
frQkener og tjenere gik og pyntede det. På grene hængte de små net, udklippede af
kulørt papir, hvert net var fyldt med sukkergodt. Forgyldte æbler og valn@dder
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hang, som var de voksede fast - og over hundrede rQde, blå og hvide små lys blev
stukne fast i grenene. Dukker, der så livagtigt ud som mennesker, svævede i det
gr@nne - og aller@verst oppe i toppen blev sat en stor stjerne af flitterguld. Det var
prcegtigt, ganske magel4st prægtigt. I aften, sagde de alle sammen: I aften skal
træet stråle!"

Ryd-årbogen
HISTORIE: Det hedder sig ofte, at det ikke giver mening at tale om et Danmark
før 1100-tallet. Kronikøren har dog gransket en national Danmarkshistorie fra middelalderen

Her ser vi både det danske og tyske træ i en skøn blanding. Det danske træ med
sdernen i top, men med de tysk/holstenske farver. Det stribede flag med farverne:
Blå, hvid, og rød.
Det danske juletræ kom til at se anderledes ud. Det blev holdt i farverne rødt og
hvidt. Som modtræk mod de tysk/holstenske juletræer og krigen i 1864, hvor Danmark mistede en tredjedel af sit land, blev det danske træ forsynet med det kristne
korsbanner og de danske nationalfarver: Røde eller hvide lys, eller begge dele. Også flag-guirlanderne og r@d-hvide trommer er pynt, man ikke finde andre steder.
Dansen omkring juletræet var noget nyt, man ikke kender sydpå. Her tog man en
gammel nordisk juletradition op - nemlig at danse rundt i alle rum og bringe
velsignelse ind i hver en krog af huset, samtidig med at alle synger:

Det hævdes ofte i debatten om indvandring, kultursammenstØd og fædrelandskærlighed, at danskheden er en moderne konstruktion, som f@rst opstod i slutningen af
170O-tallet eller med 18OO-tallets nationalromantik. Fra Sønderjylland kan nævnes
forestillingen om, at landsdelen først rigtigt >vågnede< omtrent ved Treårskrigens
dansk-tyske opgør - jf. titlen på P. Lauridsens kendte værk. Det er egentlig utroligt,
at sådanne påstande vedvarende kan fremsættes, idet både dansk og udenlandsk historieforskning for længst har vist dem uholdbare. I udlandet har de denationalistiske teorier fået et grundskud med den polske historiker BenedyktZientaras afgØrende værk, Frtihzeit der europåischen Nationen (tysk oversættelse 1997), der påviser en række europæiske nationale staters og identiteters opståen i tiden efter Romerrigets sammenbrud - og herhjemme har folk som Anders Leegaard Knudsen,
Esben Albrectsen, Troels Dahlerup og Adam Wagner afdækket middelalderens
forestillinger om det danske. Enhver, der måtte være i tvivl om, at det giver mening
at tale om et dansk folk og fædreland så langt tilbage, kan kigge på hjemmesiden
http://www.nomos-dk.dk/ skraep/Skraep.htm, der indeholder hundredvis af
historiske kilder til dansk identitet.
I denne kronik gennemgår jeg en af vore vigtigste middelalderlige kilder, den såkaldte Rydårbog fra Sønderjylland, med henblik på, hvad den kan fortælle os om
datidens syn på Danmark og danskerne.
Ryd kloster syd for Flensborg fjord, hvis ruiner nu ligger på bunden af Lyksborg
Slots kunstige s@, har sikret sig en fremtrædende plads i Danmarkshistorien gennem den såkaldte Rydårbog, der menes påbegyndt i anden halvdel af 120O-tallet.
Stilen afviger stærkt fra den, vi kender fra Valdemarstidens store historikere, idet
forfatteren langt fra er nogen sprogmester. Den latinske tekst er kun bevaret i et
håndskrift i Hamburg Stadtbibliothek fra omkring 1300, hvori fremstillingen fpres

Flere af de danske juletræsskikke fik
og har stadig så stor gennemslagskraft, at de har haft afsmittende effekt i udlandet. Skikken med flagguirlander er overført til det norske
.juletræ, mens skikken med stjernen
har bredt sig ned gennem hele nordtyskland og nu er mere almindelig i
det område end spiret. En anden
skik, som var speciel dansk - og
som fandtes på de første danske

juletræer - er Jakobsstigen, som
peger hen på Jakobs drØm, hvor han
ned over sig. Ofte er Jakobsstigen
stige
op
og
engle
og
ser
Guds
himlen
åben
ser
dog i dag skrumpet ind til den såkaldte "musetrappe".

op

Glem aldrig julens indhold. At i dag er der født os en frelser i Davids hus. Han er
Kristus Herren. Glædelig jul!
RoIf Slot-Henriksen, sognepræst og formand for Foreningen Dansk Kultur.

.
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"Rydårbogen" - der blev skrevet på Ryd Kloster i Lyksborg.

Af Arild Hald Kierkegaard

"Nu er det jul igen og nu er det jul igen og iulen varer lige til påske.
Nej det er ikke sandt, nej det er ikke sandt, for ind imellem kommer fasten.

Kronikken på f6lgende sider blev trykt i Flensborg Avis den24. august 2004, og er
forfattet af Arild Hald Kierkegaard. ---)

-

ril

1288.

Navneformerne er her meget forskrevne, hvilket taler for, at skriveren ikke var
dansk, men nok hjemmehørende i grænselandet, hvor håndskriftet endnu fandtes
ved år 1600. Også Rydårbogens stærkt tyskfiendske holdning og viden om sønderjyske forhold peger mod Sønderjylland. Den har stort kendskab til grænsekampen
og giver en række meddelelser om Ryd kloster.
Rydårbogen er fra begyndelsen udarbejdet som en fædrelandshistorie og kongekrønike - og giver en kort, sammenhængende fortælling om hver konge. Kun 6n
kilde sættes der navn på, nemlig den oldkristne kirkehistoriker Papias (2. årh.), der
mente, at goterne nedstammede fra Jafets sBn Gog. Forskningen har imidlertid påvist, at forfatteren har inddraget alle tilgængelige kilder for at skabe sit eget historieværk såsom Saxo, Lundeårbogen (hvorfra han især henter den lille, stærkt nati21

- og sammen med jyderne underlagde sig Fyn, Skåne og alle andre danske 6er. Riget var nu lykkeligt forenet - og kort tid efter kaldte Dan - i en fælles forordning til
alle - riget for "Danmark", og indbyggerne for "danere" - efter sit eget navn, Dan.
Danmarks samling fremstilles således som et svar på truslen fra syd.
Rydårbogen er med historikeren Anders Leegaard Knudsens ord >>et uhyre bevidst
fors@g ph at skildre den danske historie som fra starten bestemt af modsætningen
mellem danskere og tyskere, med danskerne i helterollen.<<, og Knudsen under-

onale Lejrekrpnike), Colbazårbogen, Sorøårbøgerne, Valdemarsårbogen - og delvis
sønderjysk folkeoverlevering. Fra år 1100 bliver det til en egentlig årbog med korte

notitser, inddelt efter år.
Der er mange historiske fejl - f.eks. sættes Knud den Helliges død til 1088 - men

fra
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EØr en Øget selvstændighed sig gældende, og Rydårbogen

bliver en Dan-

markshistorisk hovedkilde - fyldigere end så mange andre årbøger.
Rydårbogen har været meget yndet, hvad de tre danske oversættelser fra 1400-tallet
også viser. Den kom til at spille en vigtig rolle for yngre årbogsarbejder og historieskrivning, idet den f.eks. benyttedes af rigshistorikeren Arild Huitfeldt til dennes
store værk, Danmarks Riges Krønike. Vi må derfor også regne med, at dens forestillinger er nået ud til en ret bred skare.

streger, at >>Den dansk-tyske modsætning og danskernes retfærdighed er tydeligt

nok et hovedanliggende for annalisten.<< (Historisk Tidsskrift bd. 100, hft. 1, 2000).
De første syv gange, tyskerne undertvinges, slås det fast med mindelser fra Femte
Mosebog, derefter tælles ikke mere, men fienden lider nederlag på nederlag.

National historie

Forræderi og svig

En stærk bevidsthed om Danmark og danskhed kendes allerede fra middelalderen,
hvilket just Rydårbogen er et godt eksempel på. Den sgnderjyske klosterbroder, der
har forfattet eller sammenskrevet årbogen, ligger på dette område helt på linje med
sine forgængere - såsom Lejrekrgniken, Sven Aggesen og Saxo. Ligesom disse vil
han vise folkets oprindelse og rigets samling engang i den grå hedenold - og skildre
danernes lange, ubrudte historie med dens endeløse række af kraftige konger og
mandige helte. Kongerækken overgår endda Saxos - i Rydårbogen er Gorm den
Gamle Danmarks konge nr. 88 ! Danerne har, når det er gået bedst, ikke blot holdt
fienderne stangne, men har med konger som Frode hin Fæmilde, Frode Fredegod
og Harald Hildetand undertvunget noget nær hele den kendte verden. Det danske
folks ry er vigtigt. Om Hardeknud (konge 1035-42, i England fra 1040) hedder det,
at han >>nød st@rre respekt og ærefrygt end alle verdens konger.<
Rydårbogen slår sit nationale formål fast med det samme: >Her begynder beretningen om det danske folks oprindelse, sådan som den er overleveret i gamle historiebpger, og ligeledes om dette folks konger og deres bedrifter fra Dan, den første
konge, og til dem der nu er. Kort og knapt fortælles om, hvilke krige de førte hvilke triumfer de fejrede, og hvordan de endte deres dage.< Forskellige til dels
modstridende traditioner om danernes afstamning sammenstilles. Den ene fortæller,
at >>danerne på Abrahams oldefar Saruchs tid [kom] fra goternes land til det rige,
som nu kaldes Dania eller Dacia.<< - hvorefter Papias'goterteori nævnes, så ifBlge
denne opfattelse skulle danskerne altså kunne føre deres æt tilbage til Jafet i Noas
ark! Imidlertid påstår >>andre<<, at >>danerne stammer fra danæerne, det vil sige grækerne, og det er sandsynligt, men det er endnu usikkert, hvad der er det rette.<<
Derefter fortælles på grundlag af Lejrekrøniken om kong Dans samling af riget >på
Davids tid<, hvor Danmark endnu var delt i forskellige mindre landområder. Med
udtrykket >Davids tid< menes blot meget gamle dage, og fortællingen om
Danmarks samling gives et bibelsk præg.
Årbogen fortæller videre, at på den tid ville en uhyre mægtig konge (i en af de
middelalderlige oversættelser siges >kongen af Tyskland<) undertvinge jyderne.
Disse opfprte nu Kovirke til værn for deres land - og tilkaldte kong Dan af Videslev
(dvs. Sjælland, Møn, Falster og Lolland - altså det midterste af middelalderens tre
danske retsområder) - der straks kom Jylland til undsætning, slog fjenderne på flugt
22

Fremstillingen afbrydes flere steder af lidenskabelige udfald mod tyskerne, f.eks.
under lret 1223, hvor årbogen efter at have nævnt Valdemar Sejrs og sønnens
tilfangetagelse tilfgjer: >>Mærk, læser, at tyskerne aldrig eller sjældent har vundet
sejr uden ved forræderi og svig, hvad de har af naturen<<. Hertug Abel af Sønderjyllands kone Mechtild, der var datter af greven af Holsten, kaldes for >en tysk
kvinde, en djævelens datter<< og beskyldes for >af had til danerne<< at have Ødelagt
Valdemar den Stores breve på rigets ret til Nordalbingien (landet nord for Elben) og det hedder yderligere, at Valdemar Sejr blev meget ked af giftermålet, idet han
vidste, at greverne af Holsten >altid pønser på ondt mod Danmark<<.
Om Valdemars død l24l siges de navnkundige ord, at da >faldt forsand kronen af
de danskes hoved ... så de blev til spot for alle nabofolk<<, og under 1288 klager årbogen stærkt over, at hertug Valdemar af Sønderjylland Ødelagde Gottorp borg,
som >ligesom var lås og lukke for Danmark.<< Disse og mange flere nationale udbrud, der if61ge teorierne slet ikke burde findes, er gengivet i Gudmund Schiittes
bog Sønderjylland Kalder, 2. udg. København 1939. s. 46f., blot mangler Schiitte
den morsomme historie om, hvordan helten Stærkodder, >>tyskernes uforsonlige
fjende.., hånede sine fiender.
Rydårbogsmanden ønskede sig en kraftig og handlekraftig kongemagt, der holdt
fienderne fra døren og sikrede den indre fred og ro. Knud den Hellige (1080-86)
var en god konge, idet han tvang folket til at yde tiende, og Valdemarerne udvidede
riget og stiftede klostre og kirker. Valdemar Sejrs regeringsår gives et gyldent skær
ved fremhævelsen af de vundne sejre og mange religipse hændelser. Derimod er
Erik Klipping (1259-86) det onde modbillede, han >plyndrede kirker og lod skade
og uret finde sted uden nogensinde at stifte ret<<, men på det tidspunkt havde cistercienserne, hvortil Ryd hprte, taget stilling i striden mellem kongen og kirken til fordel for sidstnævnte.

'

Danmark og danskheden ikke et nyt påfund
Rydårbogen vidner sammen med talrige andre middelalderlige kilder om, at Danmark og danskheden ikke er en nyere foreteelse - et moderne påhit skabt af skrivebordsfilosoffer i slutningen af det 18. århundrede - men at kærligheden til folkestammen og fædrelandet tværtimod er ældgammel.
23

Det, at kristendommen er blevet sat

Rydårbogsmandens årvågne og iltre kamp for et helt og udelt Danmark, hvori
Sønderjylland indtager sin naturlige plads, kan såmænd inspirere gode kræfter den
dag i dag!

ud af de europæiske samfunds
offentlige rum - især med 1500-tals

kristendommens underskrift på
Renaissancens krav om, at kristendommen forlod det offentlige rum,

Arild Hald Kierkegaard er stud. mag. i historie og bor i HillerØd

men også med den ateistiske tænkning fra den såkaldte oplysningstid i
170O-tallet og med den gudlgse
franske revolution - er forudsætningen for, at islam i dag - med de
kulturradikales og storfinansens
hjælp - kan marchere ind i alle de
europæiske lande.

Fplgende indlæg er skrevet af Niels Erik Søndergaard:

SE KU LARISE RI NGS.FEJ LTAG

E

LSEN

I debatten om problemerne ved vort samfunds mØde med islam EØr en del debattBrer sig skyldige i en alvorlig fejltagelse. De forestiller sig, at problemerne med
islam kan løses på en god måde, hvis islam sekulariseres i samme grad, som kristendommen er blevet det. Med sekularisering forstås: At det åndelige fjernes fra det
offentlige rum, og ingen rolle spiller for beslutningernes angående og i det offentlige rum. Dette er sekulariserings-fejltagelsen. Denne fejltagelse begås løbende af
en hel del debatdeltagere.
For det første: Det samfund, hvor det åndelige er sat ud af det offentlige rum, er ikke noget godt samfund. Denne materialistisk / ateistiske lØsning for det off-entlige
rum skaber et samfund dels af kynisme - og dels med den yderste mangel på mening med livet. For hvor ntange her i landet er døden ikke alle tings ophpr'?
For det andet: Når de kristne, åndelige værdier er sat ud af det offentlige rum hvor kun markedsØkonomien i dag råder, og hvor mennesket betragtes som et
darwinistisk, kernisk tilfældigt produkt - så kan den kristne kultur i det offentlige
rum i længden ikke længere bevares.
Den kristne kultur i det offentlige rum skyldes, at den kristne tro tidligere har været
i det offbntlige rum. Den kristne tro er forsvundet fra det offentlige rum - derfor er
det kun et spørgsmål om tid, hvornår den kristne kultur vil forsvinde, hvis ikke den
kristne tro vender tilbage til det offbntlige rum.

Hvis der ikke er fbrbindelse mellem troen i det private rum og det offentlige rum,
forsvinder kulturen i det offentlige rum. Kulturen kan leve 3-4 generationer efter
troens forsvinden. Men på nogle områder er det længe siden, troen forsvandt.
For det tredje: lslam er ikke en stØrrelse, der kan pædagogiseres til uskyldighed.
Islam er en kraft, der kommer fra de sorte ånder - en kraft, Europa med den kristne
kultur har været friholdt for, og som vil skabe noget katastrofalt, jo mere rum, den
får her. L6sningen af vores problemer med islam er ikke det åndeliges sekularisering. Det er tværtimod netop sekulariseringen af kristendommen, der har skabt
vores grundproblemer med islam.
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Forfatteren Poul Hoffmann har med
tanke på blandt andet islam sagt: "Danmark blev til, da kristendommen kom hertil.
Danmark forsvinder, når kristendommen forlader Danmark". Kun den universelle,
almindelige kristne tros tilbagevendelse kan ændre på dette.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasfts Alle 95

5250 Odense SV

Spændende web-sider på nettet:
For de af vore læsere, som har adgang
anbefale f-ølgende

til og er fortrolige med internettet, kan vi

www.uriasposten.net

www.filtrat.dk
www.islaminfo.dk

www.polemiken.net

t

www.sharia.dk
www.coxandforkum.com
www.danielpipes.org
web. archive. org/w eb I 2002 I I 28 I 239 53 lhttp ://www.henrikgadej ensen.dk/
http : //pol iti c al hum or. about. c om/

ww j ihadw atch. org/dhimmi watch/
www. instapundit.com/
www. aarhus-mod-moskeen.dk
w

www.danskkultur.dk/
www.nomos-dk.dk/
www.mifdanmark.dk
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Min farfar fortalte om sit virke i modstandsbevægelsen under anden verdenskrig;
beretninger jeg ikke kunne få nok af. Der verserede historier om vores fælles rØdder
med søfareren Vitus Bering - men alt udover farfars egen livshistorie var kun en
god håndfuld ufuldstændige optegnelser fra trykte kilder.
Nogle slægtled var ikke helt på plads, og andre manglede helt. Da min farfar døde i
197 6, arvede jeg alle de gamle papirer og fotos, han havde efterladt sig. Her begyndte det dybtgående arbejde med at samle alle trådene. Det er blevet til et utal af
rejser rundt i landet og syd for grænsen - på landsarkiverne, lokale arkiver og biblioteker. Jeg vil her udvælge nogle få af de indtil nu fundne, omtrent 850 forfædre og
formødre, hvor disse har haft en plads i historien som mennesker, der levede og
virkede for Danmark. Det er dejligt at kunne sige, at det har været mennesker fra
mange forskellige samfundslag, der har bidraget

til fædrelandets vel.

Hans Tausen
Vi graver dybt i anerækken og finder i den store gejstlige del såmænd Hans Tausen,
Danmarks reformator og senere biskop i Ribe. Der er skrevet mange bgger om
Hans Tausen, og alle indeholder i bund og grund det samme - vel fordi forfatterne
låner fra hinanden? Jeg vil derfor fortælle lidt om det, de fleste nok ikke lige just
har hørt om før.
Hans Tausen var født i Birkende på Fyn - i 1494 mener de fleste kilder. Faderen
hed Markus (Markvad) og var smed og jordbruger. Mderen hed Catharina og var af
slægten Tausen. Der er kilder, der siger, at Tausen var en lavadelsslægt, bondehvervet til trods. Der vides ikke noget med sikkerhed om Hans Tausens barndom, ej
heller om han var plovdreng - selv om vi nok vil være kede af at lægge børnelærdommen fra,,På Tave bondes ager ved Birkende by" på hylden som ren og skær
poesi.

SLÆGTSBIOGRAFI
FBlgende biografi er et eksempel på de danske kulturtraditioner, som vi i foreningen gerne vil holde fast ved og viderebringe til fremtidige generationer. Vi vil værne
om danske sange, skikke, t-ester, kristne folkelige traditioner, familiens værdier og

Hans Tausen - statuen foran domkirken i
Ribe.

det folkelige sammenhold:

Personer i min slægt, der har været noget særligt
for Danmark
Af Michael Juul Aasted, Randers

I Danmark er jeg født, ddr har jeg hjemme'
d6r har jeg rod, derfra min verden går...
Hvorfor bliver man national, og hvorfor elsker man sit fædreland over alt? Ofte ligger svaret gemt i slægtens historie! I mit tilfælde skal vi tilbage til min barndom i
de sorglgse 60'ere. Jeg har haft den glæde at vokse op tæt på mine to hold bedsteforældre, så jeg kunne bes@ge dem hver dag! Alle de gode historier fra deres barndom og ungdom blev prentet dybt i min sjæI. Det blev en kim til min senere så

lidenskabelige forskning i min slægt.
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Det første sikre, vi ved om ham, er, at han bliver
sendt i skole i Odense og måske senere i Slagelse,
før han bliver munk i Johanniterklosteret i
Antvorskov. Hans videre uddannelse i grove træk
var et studieophold i København, dernæst til
Louvain i Nederlandene ( 1522) og herfra til Køln.
Han blev efter studieophold i Wittenberg
immatrikuleret l615-1523 på et tidspunkt, hvor
reformationen var sat i gang af vor trosretnings
fader: Martin Luther. Luther gjorde i Wittenberg et
varigt og dybt indtryk på Hans Tausen - specielt
opgøret med den katolske kirkes afladssystem, og
indførelsen af salmesang og gudstjeneste på nationalsproget.
Det skal kort nævnes, at Hans ikke gjorde sig nævneværdigt bemærket, hverken
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med flid eller udstråling af iver for studierne. Det var fØrst efter mødet med Luther,
at Tausen begyndte at ane visionerne for sit livs gerning. Han vendte tilbage til
Antvorskov i sommeren 1524, og i foråret 1526 finder vi ham i Viborg, hvor han
begyndte sin reformation. Han havde gode forbundsfæller i borgmester Hegelund
og dennes søn, Morten Mortensen Hegelund, der var katolsk sognepræst i VorningKvorning-Hammershgj. De er også blandt mine aner. Sidstnævnte var ikke mere
katolsk, end at han giftede sig med sin tjenestepige, før reformationen var gennemført. Herefter følte han sig dog så uvelkommen i pastoratet, at han sBgte til Budolfi

Kirke i Aalborg.

Hans Tausen begyndte efter sin ankomst til Viborg at prædike Luthers lære, og
hans menighed blev efterhånden så stor, at man fik pladsmangel. Han fik råderet
over Sct. Hans Kirke, der også snart blev for lille, hvorfor han begyndte at prædike
ude på kirkegården under åben himmel. Da dette ikke var tilfredsstillende, fandt
man på at gå til Franciskanernes kirke, da denne var stØrre end den forrige. Her
blev Tausen med menighed dog forment adgang af munkene.

I

I

Hans Tausens hus i Ribe med mine forældre som stafage.
På Gråbrødre Kirkegård fandt man
endelig en tilfredsstillende l6sning.
Her lå der en gammel, hvid marmor-

gravsten over landsdommer Jens

Nielsen af slægten Lgvenbalk og
hustruen Ellen Munk. Hans Tausen
brugte denne gravsten som
prædikestol - og her skulle så på
,,den hvide sten" den første, rene
lutherske prædiken være holdt. Det
er interessant, at denne ligsten i
1786 blev flyttet til Hinge syd for Viborg, da herredsfoged Lunows enke ville sætte
et værdigt minde over sin mand, der døde i 1184, og så købte denne brugte gravsten
på auktion. Man fortrød senere i Viborg, at stenen var bortsolgt, og i forbindelse
med planerne om et mindeanlæg for Tausen, der var på tale, da kong Frederik VI
bes@gte Viborg i 1834, bifaldt kongen en generhvervelse af stenen, og ved 300-året
for reformationen kunne man atter se gravstenen sammen med mindesmærket for
Hans Tausen, der blev afsløret d. 31/10- 1836.
Hans Tausens liv er utroligt spændende, så jeg må n6jes med at nævne, at han før
reformationen af sikkerhedsgrunde måtte tage til Lund. Senere blev han under kongens beskyttende vinger slotspræst i København. Da reformationen var gennemfØrt
- de katolske bisper sad fængslet, og lutherske præster, provster og biskopper skulle
indsættes/vælges (de fleste katolske præster gik frivilligt over til lutherdommen og
fortsatte i deres hidtidige embede) - da forventede alle, at Hans Tausen blev valgt
som biskop; men således gik det ikke i første omgang.
Grunden var måske Tausens forlig med biskop Joachim Rønnow, der var meget
ildeset af kongen. Han døde i gvrigt i fængslet. Tausen blev i stedet lærer på Kø28
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benhavns Universitet - i hebræisk - senere også ved Domskolen i Roskilde. Da den
første Ribebisp efter reformationen, Johann Wenth, døde i august I54I, blev Hans
Tausen hans værdige efterfBlger.
Tausen var kendt for sit iltre temperament, der ikke blev mildere med årene; men
med et livsværk som reformator og med udgivelsen af hans berØmte salmebog i
1553 med videre - ja, intet mindre end en stor mand - var han ,,den gode" Hans
Tausen, da han døde i 1561 - plaget af forskellige sygdomme. Hans efterfplger i
embedet blev Hans Laugesen, der blev gift med Tausens datter, Dorothea, der begge også er mine aner.

Nis Henriksen
Fra samme tid er der herredsfoged Nis Henriksen fra Hajstrupgaard nær ved den
nuværende dansk/tyske grænse. Nis Henriksen var søn af Henrik Petersen, der før
beboede Hajstrupgaard. Han var født o. 1478 og blev gift o. l5l6 med Anna fra
Wellerup. I l5 l5 var han blevet optaget som medlem af ,,Vor Frues Købmandsgilde" i Flensborg og ejede ligeledes jordlodder der. I 1518 blev Nis Henriksen
valgt til herredsfoged over Slogs Herred grundet sin store driftighed. Han blev også
leder af herredstinget og tinghører i herredet. På landsforsamlingen i Urnehoved i
1524 forsvarede han sin hertugs sag, den senere Frederik I. Samme Frederik I var
udvalgt som modkonge til Christian II.
Under kongestriden mødte Henriksen stor modstand, og det fortælles, at fra hårde
ord kom det til håndgribeligheder, hvorunder han blev hårdt såret. Fem pile blev
hængende i Henriksens tykke, r@de kappe, og han undslap kun ved hjælp af sin hurtige skimmel, der bragte ham i sikkerhed fra det urolige Urnehoved Ting. Han havde dog opnået, hvad han havde kæmpet for. Bønderne gik hver til sit, og hertug
Frederik kom til magten som kong Frederik I. Af taknemmelighed blev Nis Henriksen adlet af kongen, og i tillæg til adelsværdigheden fik han Hajstrupgaard og
Vraagaard i hhv. Bylderup og Burkal sogne som frigårde. Henriksen blev en velhavende mand og tillige meget anset - også uden for sit herreds grænser. Fra 1533
forpagtede kongen ham den samlede told i Slogs Herred, og endvidere blev han
fritaget for skatter på al ejendom. Slægten førte i adelsvåbenet en springende, rØd
hjort med en gylden slange i munden i et hvidt eller sØlvfarvet t-elt. Hans segl, der
ses på de sager, han har behandlet, viser et liggende Andreaskors, hvis bjælker som
hesteskosØm er tilspidset i den ene ende. Samme kors ses på hans gravsten i Bylderup Kirke. Gravstenen vidner om en af de mest markante personligheder i Nordslesvig, og hans kappe med pilene fra hint dramatiske ridt og tillige hans sporer
hang i kirken til slutningen af 1800-ta11et. Nis Henriksen d6de,,Anno Domini
MVCLIII Jars Mondages na Andres'o iflg. gravstenen, hvilket på nudansk betyder
"3. december 1554". Han og hustruen efterlod sig seks kendte og to ukendte børn,
hvoraf jeg selv stammer fra sønnen Hans Nissen,
der overtog faderens embede som herredsfoged.

Bylderup Kirke, hvor Nis Henriksens rØde kappe
og sporene fra hint dramatisk ridt hang i tårnet til
midten af 1800-årene.
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Efterslægten er meget omfattende. En sØn af Hans Nissen blev stamfader til slægten Castenskjold, og en senere efterkommer blev gift med Mozarts enke, Constance
Weber... Som afslutning på min fortælling om Nis Henriksen kan jeg nævne, at
han er foreviget i det flotte digt: ,,Den r@de Kappe".
Det er svært at vælge imellem de mange aner, der har fortjent at blive mindet. Lad
os rejse i tiden helt op til 1800-tallet og gribe fat i min farmors farfar. Her taler vi
om en ganske almindelig bondeslægt fra Møldrup i Astrup sogn i Himmerland.

Niels Pedersen
Niels Pedersen hed han såmænd; født d. 2013- 1833 i Mgldrup som søn af indsidder
Peder Nielsen Kudsk og hustru Ane Jensdatter. Barndommen forløb hjemme hos
forældrene sammen med to søstre. Niels blev konfirmeret i Astrup Kirke i 1848
med skudsmålet: Kundskab god, opfBrsel ret god.
Niels Pedersen og hustruen Inger Marie
Jprgensdatter med sry'nnen andreas (min oldefar)
billedet er fra ca. I 864- I 865.
Faderen tjente en del af sit liv pastor Rosenkilde i
Astrup præstegård, så han har nok formanet Niels
om at gØre sig umage for at behage hr. pastoren!
Da Niels bliver indrulleret til militærtjeneste den
5/l- 1856, er han f'lyttet til Randers amt og registreret i eskadron nr. 167, dvs. 5'te dragonregiment i
Randers. Her fortæller militærpapirerne, at Niels
Pedersen var 66" hBj, altså 173 cm. På hint tidspunkt en rimelig stor mand.
Allerede den l416 samme år bliver Niels forfremmet fra dragon til underkorporal, og godt to uger
efier, den 30/6, til underofficer! Det var en hurtig karriere, så Niels må have haft
gode evner som militærmand. IfBlge lægdsrullen opstod der en for Niels uheldig situation i foråret 1857 - men hvad det var. forbliver i det uvisse. da militærets straf'feprotokol er gået tabt netop for dette år. Som konsekvens af en krigsretsdom af
1614-1857 bliver Niels degraderet til menig i 2'den klasse, samt simpelt fængsel i 2
x 5 dage på vand og brgd! Efter endt militærtjeneste i Randers ankommer Niels til
Helstrup d. 6ll l- 1857 og tjener her som daglejer. Han har lært sin tilkommende at
kende i lyntempo, for I 1/2 måned efter sin ankomst til sognet gifier han sig med
den syv år ældre Inger Marie JBrgensdatter fra Sdr. Rind ved Viborg, der også
tjente i Helstrup. Aret efier, d. 30/9-1858, får parret deres eneste barn, sØnnen Andreas. Den 3/l I samme år rejser familien til Assens ved Mariager, hvor den opholder sig, da der er folketælling i 1860. Da krigen mod Tyskland bryder ud i 1864,
bliver Niels genindkaldt som dragon i Randers. Det store slag på land foregik ved
DybbøI, og her skulle Niels få genrejst sin ære fra 1857 ved at ride et vigtigt ordonnansridt, der indbragte ham en dragonhest som fortjeneste! Niels blev siden
vægter i Randers og fungerede som sådan i mange år. Han tog en plejesgn til sig,
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der var seks år yngre end hans biologiske søn, og denne forbindelse holdt hele livet.
Niels ender sit relativt korte liv som arbejdsmand i Randers.

Herman Christian Juul Aasted
Nu er vi tæt på vor egen tid, og jeg slutter med at fortælle om min farfar, der gjorde
sig bemærket som spejder og frihedskæmper under den anden verdenskrig. Farfar
hed Herman Christian Juul Aasted og var fødti Randers den l212-1899 af forældrene Niels Juul Aasted og Louise Emilie Elisabeth Schwarz. Oldefar, Niels Juul, var
kommet til Randers fra L6gstØr via Hobro, hvor han mødte sin hustru. Han var uddannet bager og konditor og var ved Hermans fødsel bageribestyrer for den senere
landstingsmand Herman Stilling, som blev gudfader til min farfar, der fik hans
navn. Da Herman var omkring et år gammel, flyttede familien til Aarhus for en kortere årrække, da faderen fik stilling som bestyrer for et bageri i Mejlgade.I 1904
kom familien til Randers for at starte egen virksomhed, der udviklede sig til et
meget stort bageri, som efterhånden havde flere spand heste til levering af brød til
de omliggende mindre byer. Der blev råd til at lade Herman få undervisning i klaverspil og køb af et Hornung & Møller flygel i l9l I, som min fader flittigt bruger i
dag! Det var også på den tid, Herman flk interesse for den nystartede spejderbevægelse, som Baden Powell havde grundlagt i l9 10. Der er mange oplevelser fra Hermans hånd nedfældet på papir. Jeg vil nævne 6n.
Det var dengang, da kongepalret, Chr. X og Alexandrine, kom på bes@g med de
små prinser, Frederik og Knud, i spejderlejren ved Kalø. Prinserne havde opholdt
sig hos kammeraterne et par dage og blev så afhentet af forældrene, men de ville
meget n@digt med hjem. Herman havde lavet mad sammen med prinserne, og der
blev ikke gjort nogen stads af dem frem for de almindelige bprn. Det var ganske
naturligt, at Herman glædede sig til at blive soldat, da han jo kendte til ,,soldaterlivet" i forvejen som spejder. Han blev indkaldt til 2J'de bataljon i Holbæk d.26141920, og der var kun dn ting, der trykkede ham: Adskillelsen fra Martha, som han
var blevet gift med i 191 8. Deres første barn var dødfødt kun tå måneder før,

Herman skulle til militæret.
Hustruen, der var af arbejderfamilie, havde han kendt siden konfirmationsalderen,
da Martha var bagerjomfru hos faderen. Forældrene var yderst respekterede, og der
blev heller ikke problemer med klasseskel, hvilket ses af et varmt venskab mellem
de unges forældre. Det var ikke så almindeligt, men der var ikke forskel at mærke
familierne imellem på trods af stor patriciervilla, pels og cylinderhat og småforkælet enebarn på den ene side og toværelses lejebolig, træsko, kasket og en børneflok
på otte på den anden.
Hennan opnåede næsten betalingsmandsstatus med mange udmærkelser som almindelig værnepligtig. Han blev genindkaldt fra2ll8 til d. 2lll0-1921 ved Sønderjydsk Kommando iAabenraa. I november 1920 f'lyttede hele familien Aasted til
Frederikshavn, hvor de startede en kolonialhandel med kul og koks, og hvor de to
generationer arbejdede sammen. Hermans fader havde solgt sin bagervirksomhed i
1916, da han havde dent penge nok til at leve som rentier.
Desvæme gik kolonialhandelen i Frederikshavn ikke som ventet, og det endte med
en konkurs, som var hård ved bagermesterens økonomi. Hermans forældre tog til-
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til Randers for at samle kræfter i et par hr, før Niels Juul og hustru Elisabeth
startede en ny bagerforretning op i 1924. Søn og svigerdatter blev dog i Frederikshavn, hvor deres første levedygtige søn, Helge, blev født i 1923. Herman tog arbejde som bogholder og hpstede megen ros for sit pertentlige arbejde.
I Frederikshavn mødte han Vagn Overby, der var spejder, og så kom der gang i
spejderlivet igen. I marts l92l var Herman leder af spejdernes sportsafdeling og
f6rte også deres regnskab. Året efter blev han tropsfBrer og var med i fronten her,
til familien fik deres sidste barn, Niels Juul (den tredje I slægten), min fader, der
blev født d. 2413-1929 i Asylgade i Frederikshavn, for få måneder efier at vende
tilbage til Randers for resten af livet. En lille sjov ting fra opholdet i Frederikshavn
var et nært venskab med en flygtningefamilie tra Litauen, Petry, som kvitterede for
godt venskab ved at lade moder og datter sy en dåbskjole til min faders dåb. Denne
kjole er stadig i brug i min nærmeste familie og senest brugt ved min søns dåb
26112-2000, hvor han også fik navnet Niels Juul og båret til dåben af min fader,
Niels Juul, ligesom han igen var båret af sin farfar, Niels Juul.
Herman og Martha begyndte at sælge hørkram i Randers i 1929, men i 1933 startede de Randers Salatfabrik i et køkken på ca. 10m2. Farmor tog uddannelse som
salatmester, og snart var en blomstrende forretning i gang. Da virksomheden gik ud
af familiens eje sidst i 80'erne, var den kendt under navnet ,,Dacapo'..
Til trods fbr det meget hårde arbejde, der til dels var natarbejde, blev der dog også
tid til at arbejde med spejderbevægelsen igen. Både Herman og Martha var aktive
spejdere, ligesom begge sønnerne brændte for samme interesse. Herman blev
tropsfprer for l.ste Randers og naturligt med den store entusiasme fbr spejderbevægelsen og militæret, ja, så var det ikke underligt, at Herman var sBnderknust over
Tysklands besættelse af det kære fædreland. Han blev en af de absolutte hovedmænd i Spejdernes Hjælpekorps i 1942 og blev chef for dette samme år.
I Landsrådet for korpset sad også hans fætters6n, Erik Schwarz, hvis f-ader var
kendt som Viktor Borges barber, medens han levede i Danmark.

Herman lavede meget præcise papirer over alle medlemmer af korpset, og han noterede sig alles uddannelse og dueligheder for at udnytte de forskelliges kapacitet
bedst muligt. I afdelingen Randers Hjemmeværn var Herman Aasted fører for Akompagniet, lærer Halbye for B-kompagniet, og søløjtnant Franck for C-kompagniet. Det første mØde i værnets historie havde Herman med kaptajn Aage Olsen
(Østergaard) ud for P. Smeds Hotel i Burchesgade i Randers, hvor de gik ind og
drak en Thor pilsner og fik sat nogle organisatoriske ting på plads. Kapt. Olsen
,,Østergaard" blev arresteret 23/4-44, så føreren for C-kompagniet, Franck, tog
sygeorlov og skiftede hyppigt adresse for at undgå samme skæbne. Herman blev
herefter opfordret til at hverve sektionstørere til specielt farlige opgaver som bl.a.

bage

jernbanesabotage

Gestapo banker på
Kapt. Olsen kunne ikke sidde i tysk arrest ret længe uden at være nødt til at åbne
munden, så i I 2 dage blev Herman skygget af Gestapo, inden de den 23/5-44 kl.
04.30 i en Opel Kaptajn holdt foran Hermans bopæl ,,Juulshaab" på Kristrupvej.
Gestapochef Schwitzgebel bankede på, og Hermans fader, Niels Juul d.æ., lukkede
op. Han blev fejet til side, og sekunder efter stod gestapochefen og den danske stikker, Tony, for enden af Hermans seng. En ransagning begyndte, men da Schwitzgebel så den broderede spejderlov på væggen, gjorde han honnør! De fandt naturligvis både ,,Frit Danmark", ,,Budstikken" og Kaj Munks bog, ,,Sværg det, Drenge'., så der var jo ikke meget at være i tvivl om for tyskerne. Herman blev tvunget
med til Thorsgades Dragonkaserne til de første forhør, og derfra førtes han til Aarhus arrest, hvor tyskerne fors@gte psykisk tortur ved at flytte ham til ni forskellige
celler på 83 dage. Først prpvede Herman at lyve for Gestapo for at forhale, men til
sidst måtte han indse, at mulighederne var udtømt. Der blev også arrangeret en nerveprøve i form af en fingeret henrettelse i gården: ,,Lad geværernet" lød br@let,
men der blev pludselig afbrudt for legen, da Herman skulle til forhør hos politimester Holck på kollegiet. Herefter kørte man til Randers igen for at konfiontere
Herman med andre anholdte modstandsfolk på dragon-kasernen. Selv om han spillede komedie, var slaget tabt, og da skyldsspørgsmålet ikke mere kunne diskuteres,
gik turen til Frøslev, hvor han ankom den l4l8-44 middag - lænket sammen med

Modstandsbevægelsen
Opbygningen af modstandsbevægelsen tog form i efieråret 1943, og Hermans korps
var stammen i opbygningen af A-kompagniet, der endte med 120 befalingsmænd
og menige i 4 afdelinger. Hermed var det illegale ,,Spejdernes Hjælpekorps" i
Randers en realitet! Korpset var allerede tødt efter opråb fra Socialministeriet 1191939, dengang som en forening for,,Den danske Ungdom, der ønskede at hjælpe
og beskytte den danske civilbefolkning under alle forhold."
Det blev hurtigt en eftertragtet organisation at være medlem af. Herman blev opfordret til at være chef, men han afslog, da han havde lovet sig væk til Røde Kors'
samaritertjeneste. Efier 914-1940 var ungdommen blevet klar over, at skammen
skulle ,,vaskes af Dannebrog", og det var den direkte grund til, at Herman allerede
efter et par dage var indrulleret sammen med 54 andre i den første modstandsbevægelse. Herman var også klar over, at ungdommen måtte gØres aktiv for at undgå
uorganiseret arbejde på egen hånd, og d. I 418-1942blev Herman chef for Spejdernes Hjælpekorps og samlede alle ungdomskorps i dn spejderbevægelse efter 29110-

!

kapt. Olsen.

Frøslev-lejren

'

Frøslev var faktisk luksus i forhold til, hvad Herman senere skulle opleve i Tyskland. Man levede sundt og godt, da lejren sorterede under det danske fængselsvæsen. Det var også noget helt andet end arresten i Aarhus. Tiden gik også langt
bedre. Herman boede i,,Håftlingebarak l3" fra ankomsten den l4l8 til d.29/11-44,
hvor turen gik til Tyskland. Fangerne arbejdede med at planere lyngbakker inden
for hegnet. Herman fortæller i sine memoirer meget detaljeret om kosten, arbejdet,
spise- og sovetider osv. Om aftenen kunne fangerne som regel gå en tur langs pigtråden på sandvolden og nyde aftenluften til lyden af Bov Kirkes klokker, når solen

blev ringet ned.
r

1942.
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Herman Aasted med sit fangenummer i FrØslev.
Hans smil provokerede tyskerne...
Klokken 21 skulle f-angerne være i seng, og en tysk
politimand gik rundt og sagde ,,gute Nacht", og
fangerne havde ordre til at svare god nat! En særlig
mørk dag var 2l19-44, da den 2}-åtrige Andersen
blev skudt på volden, fordi han kom for tæt på
pigtråden! Der var flere præster blandt fangerne, og
pastor RiishBjgaard fra Rise holdt nogle dejlige
prædikener og andagter for at indgyde nyt mod i
fangerne. Særligt husker Herman prædikenen den
8l10-44. da hans søn, Niels Juul, blev konfirmeret
hjemme i Randers sammen med en medfanges
datter. Præsten kendte deres situationen.

Neuengamme
Den29l11 kl.4.30: Wassermann marcherede ind på sovesalen. ,,Alle antreten!"
Første navn, der blev læst op, var Herman Aasteds! Der skulle være opstilling for
enden af gangen, i alt I 18 personer. Heldigvis nåede Herman at bede Svend Enevoldsen, der var hans nieces mand, om at tage sig af de optegnelser og tegninger,
som han skjulte under køkkenbordet.
Efter kapitulationen kontaktede man Frøslev, og de værdifulde papirer blev sendt
til Randers. Alle I I 8 skulle så af sted til helvede, og adjunkt Larsen fra Tarm, der
var barakformand, tog afsked med ordene: ,,I Guds navn, rejs og vær frimodige,
Gud hjælpe jer alle!" Fangerne blev læsset på lastbiler, og så gik turen til Tyskland,
hvor de kom i lukkede kreaturvogne. Her kunne de af egen lomme købe halm til
,,behagelighed" af en lokal landmand for l0 kr. for et knippe. Afgang til nye rædsler, endda på Hermans faders 70-års fgdselsdag, der skulle blive hans sidste! Orn
natten holdt vognene på Hamburgs godsbanegård, hvor vand og varm kaff-e kunne
købes til absolutågerpris: 85 kr. pr. ration! I Neuengamme skulle alle personlige
ejendele efterlades i en pose med navn på. Vielsesringen kunne Herman kun få af
ved hjælp af en kammerats sæbe; den havde ikke været af fingeren siden 1916, da
hans forlovede, Martha, satte den på. Alle blev totalt afklædt og kronraget, og al
anden hårvækst på kroppen blev fjernet, inden de fik et bad. Så kom påklædning i
usselt og umage tøj og sko. ,,Blokåltest" Heinrich var tugthusfange for voldtægtsforbrydelser, så det var en god start. Kosten var uspiselig, og den indeholdt rester
fra forrige måltid! Efter to dages karantæne kom fangerne i arbejde. Op kl. 5.30 og
i arbejde fral-17.
Man sov to i hver seng og begyndte dagens arbejde til marchen
,,Alte Kammeraden", spillet af lejrens 48-mands fangeorkester. På den videre vej til
arbejdet sang de danske fanger ,,Der er et yndigt land'o for at få den tyske march ud
af hovedet. Der blev arbejdet med at losse pramme for sand og skærver over på
tipvogne, der blev skubbet ved menneskekrafl. En tipvogn blev enten skubbet af tre
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danskere eller af fem jøder. Da der blev sendt "Røde Kors"-pakker, delte danskerne
ud til de mest trængende: Russere, polakker og naturligvis jøderne. Det var daglig
rutine med fanger, der døde af udmattelse, tortur og selvmord. Af 6.000 jøder fra
Budapest, der kom i oktober 1944, var der ikke dn tilbage i 45.
Ved en s@ndagsappel overværede f'angerne en henrettelse af en belgier, der havde
saboteret arbejdet - han blev hængt for @jnene af 18.000 fanger.
Hen imod jul blev der anbragt et upyntet juletræ på appelpladsen, og der kom
"Røde Kors"-pakker med nyt dansk tØj. Det faldt på ettØrt sted. Julemenuen var
gullasch af frasorterede og uskrællede kartofler med en lillabrun sovs og mikroskopiske k6dstumper, og i julens anledning blev der serveret en plastisk masse, de
kaldte budding - uden sovs. Som ,julegave" fra Der Ftihrer fik hver tre dårlige tyske cigaretter. Følelserne overvældede Herman: ,,Glædelig jul, alle mine kære!"
hviskede han og tØrrede tårerne bort. Juledag blev der arbejdet til kl. 14, så der blev
da tre timers helligdag I forhold til en normal arbejdsdag.
I julen blev Herman forflyttet til Osnabrtick. Her begyndte fangerne som jernbanearbejdere med at reparere banestrækninger. Der blev betalt for arbejdet med en
,,Pråmienscheino', 50 Pfennig pr. uge, I eller 2 Mark efter arbejdsindsats (i
papirpenge = Markschein). Herman fik I Mark.
Det ville her være for omfattende at fortælle om alle Hermans oplevelser i tysk
fangenskab, såsom vidne til mishandlinger, henrettelser og ydmygelser, der ofte var
spontan sadisme, hvorefter tyskerne slet og ret i deres rapport skrev: FlugtforsØg!
Chancen for overlevelse var stØrst, hvis man fulgte fangernes parole: ,,Langsam.
Kammerad, immer langsam, sonst gehst du kaput!" Danskerne var særlig dygtige
til at rette sig efter dette råd.
Der udbrød en enorm luseplage i f-ebruar 1945, men det var småting i fbrhold til
ernæringen. Herman blev 46 år den 1212, og ved morgenkaffen Ønskede russeren
,,M" tillykke! Han gav Herman to dages ration af brød og margarine. Efter sengetid
kom hans spejderkammerat, Axel, med en stegepande med hakket skinke fra Røde
Kors og brasede kartofler, som blev spist, medens de andre sov. ,,Denne oplevelse
glemmer man aldrig!" skrev Herman i sin dagbog.
Så blev det den l8l2,Marthas fødselsdag. Den dag begyndte de allieredes luftoff-ensiv, og på jernbanelinien fra Osnabri.ick til Bremen faldt bomberne tæt, så
allerede dagen efter blev fangerne sendt ud for at genetablere de Bdelagte strækninger. SS-officeren ,,Sac-Sac" kom på inspektion, og da lykkedes det hans undeordnede, ,,Grisegje", at tå. arbejdet op i hysterisk tempo! Det regnede med slag og
spark, hvis tempoet syntes for lavt i befalingsmændenes Øjne. Sådan fortsatte det i
dagene fremover, og tlere gange måtte man i gang med reparation af det samme
stykke spor blot timer efter, at det var færdiggjort; så effektive var de allieredes
angreb.

Et andet hold ,jernbanearbejdere", der befandt sig et stykke fra det mandlige hold,
bestod af polske og russiske kvinder, og det var svært for mændene at se på dette

'for kvinder så opslidende

arbejde. Hvis nogle af mændene fors@gte at hjælpe dem
med de ekstra vanskelige byrder, var SS-eren over dem på et Øjeblik. Arbejdet kunne dog alligevel ikke blive tilnærmelsesvis l}OVo, da fangerne ikke rådede over en
svellestoppemaskine, men måtte stoppe skærverne pr. muskelkraft med håndred35

skaber. Som Herman udtrykte det, ,,sejlede og vuggede lokomotiver og vogne hen
ad sporene!"

Bef rielsen
læge havde hver dag
aflyttet radioen på SS-jernbanevognen, og han havde hgrt tyskerne tale om fangernes afrejse til en svensk "Røde Kors"-lejr ved Neuengamme! Han fandt ud af, at
tyskerne havde fået brev derom 3 uger fgr.
Den ekstreme overvågning ophgrte, og man så igennem fingre med, at fangerne tog
sig friheder nu, da Det tredje Rige var på sammenbruddets rand! Påskedag fik fangerne ordre til at rykke hjem til lejren, medens de var i færd med at arbejde på Neubau. Få timer senere var der oprangeret omkring 80 jernbanevogne fra brigaden, og
snart gled toget stille ud fra Horne godsbanegård med fangerne gennem Osnabrtick,
hvor evakueringen var i fuld gang. Alle de 35 danskere fik så vidt muligt sagt farvel til deres gode kammerater, russerne, hollænderen og franskmanden Knud. Der
blev spurgt om adresser, men russerne ,,M" og Pedro vidste ikke, hvor de havnede,
så Herman kunne således kun give dem hans adresse; men skæbnen ville, at de
aldrig mere hørte fra hinanden. Det var deres fortjeneste, at Herman - om end som
muselmand - oplevede kapitulationen. Som Herman sagde: ,,Mange gode danskere
døde, for at Danmark igen kunne få sit gode ansigt udadtil, og næsten alt var forgæves. Hvor mange husker - og hvor mange af de søvnige og ,,dumme Dånen'o tænker
på vor indsats og ødelagte helbred? Påskønnelse ønskede vi ikke, kun anerkendelse
og forståelse for vore problemer, men NEJ !"
Da man nåede Neuengamme KZ-lejr, blev fangerne rnodtaget af den danske "Røde
Kors"-leder og Prins Bernadotte, der bød velkommen. Ved den store trappe kom
politikommissær Aage Jæger fra Randers frem og spurgte, om der var nogen fra
Randers? Da Herman gik frem og fortalte, at der var fem fra Randers, udbrød han:

I påsken 1945 var alle brigadens danskere samlet. Den polske

,,Hvad, Aasted, er du levende endnu?"
Nu fulgte ,,kronede" dage med rigelig mad, kontrol af de svækkede fanger og ikke
mindst forberedelserne til rejsen hjem til gamle Danmark. Man fik lov til at sende
et kort hjem for at fortælle familien, hvordan sagerne stod, og hvad der var i vente
de nærmeste dage. Som en sidste hilsen fra Det tredje Rige blev posten censureret
og påtegnet et håndskrevet SS ! - Kortet er nu i min varetægt.
Der blev etableret en lille kvintet, bestående af musikere fra Danmark og Norge.
Fædrelandssangene fyldte luften, og ikke mange Øjne var tør're. Så fik Herman en
sidste hilsen fra de 6000 Budapest-j Øder, hvoraf ikke dn var i live nu ! En russisk
kammerat havde en rosenkrans med et lille kors til ham som erindring. Da lejren
blev rømmet, for at fangerne kunne komme hjem til deres fædrelande, druknede
9000 fanger fra Neuengamme, fortrinsvis russere, i Østersøen, da de fire skibe, de
var stuvet sammen på, blev sænket af de allierede fem dage fgr V-dag!
Oberstl6jtnant J. Møller opfordrede danskerne til at rydde pænt op i barakkerne,
da nordmændene havde efterladt deres som svinestier. Klokken l6 kom de hvide
busser og hentede fangerne, og så begyndte turen hjem til Danmark. Da de allierede
nu var i omegnen af Hamburg, måtte busserne tage en omvej og k6re videre mod
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Neumtinster. Det var Hitlers fødselsdag, men på hele ruten så Herman kun dt hagekorsflag; det vajede fra Neumiinsters kaserne. Der blev gjort holdt i Rendsburg, og
herfra kørte man videre til Dannevirke gennem Slesvig by - Isted - Flensborg til
Krusaa.
Da busserne havde passeret ingenmandsland og var på dansk grund, blev de mødt
af mange unge danskere, der var kommet for at modtage de hjemvendende fanger nogle var endda cyklet helt fra Kolding blot for at være der! Der blev hilst, der blev
flaget med Dannebrog, og mængden brød ud i ,,Der er et yndigt land." Alle i busserne stemte i.
Turen gik videre via Kolding til Møgelkjær ved Horsens, hvor man ankom store
bededag den 2114. Her skrev Herman en besked hjem med hilsen til alle. Han
vidste ikke, at hans syge fader samme dag var død, lige efter familien havde fortalt,
at Herman og de hvide busser var kommet til Danmark. Det var trist, at de to ikke
skulle gense hinanden efter dette mareridt!

Heltemodtagelse
Efter en uges tid i Mggelkjær og rekreationen i Sverige kom Herman atter hjem til
Randers, hvor han blev modtaget som en konge på Randers banegård og båret i
guldstol af sine kammerater. Herman fortsatte med sit spejderliv og som "Sct.
Georgs"-ridder. Arbejdet på salatfabrikken tog den største del af tiden, men han fik
dog alligevel tid til alle sine kære gøremål som at spille flygel, læse historie og k6re
Danmark tyndt for at se på historiske seværdigheder.
Hermon Aasted som Sct. Georg,s-ridder

i 1938

|

1970 var han i Neuengamme til 25-års mindehøjtidelighed, hvilket han klarede godt på trods af de
dunkle og uhyggelige minder derfra. Herman døde
den 18. marts 1976 efter få dages sygdom og blev
bisat med Dannebrog over sig, som hans fader før

ham.

Kæmp videre for dit land
Nu skulle det være blevet lidt lettere for andre at
forstå, hvorfor vi er så nationale i min slægt, og
hvorfor vi ønsker at kunne videregive et godt og
fredeligt Danmark til de kommende generationer i
bevidstheden om, at vores land kun vil være det
dejligste land i verden, hvis det må bestå på vores
i ufordærvet muld med kristendommen
voksende
sundt
kultunødder
ældgamle
som grundpille, der kan føre os videre som dt folk, der glædes ved sit sprog, sit land
. og sin kulturarv !

Michael Juul Aasted, Randers
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Kilder om Hans Tausen:
Jens Veller: Hans Tausen og den hvide

cialt med vi fortabte såkaldt vantro 2.-klasses mennesker. Dog med den undtagelse,
at vore kvinder kan lukkes ind i den muslimske verden via ægteskab med en muslim. Det omvendte er derimod forbudt, da det vil medføre, at den muslimske kvinde
forlader den sande tro - og frafald fra islam er forbudt under trussel om dødsstraf.
Muslimernes kultur er så fremmedartet og afvisende overfor den vestlige verdens
idealer, at svælget er så godt som uovervindeligt. Selv ord og begreber har ikke
samme betydning for en muslim som for en vesterlænding - og det så hBjt besungne æreskodeks, som muslimerne er så stolte af, behøver iflg. koranen ikke at blive
udstrakt til at omfatte vi arme vantro. Taquiya - muslimens ret (og nærmest pligt)

sten.

Marie Christensen: Hans Tausen.
Torben Svendrup: Hans Tausen, den danske Luther.
H. Fr. Rørdam: Smaaskrifter af Hans Tausen.
Om Nis Henriksen:
A.D. Jørgensen: 40 fortællinger af fædrelandet.
Fortegnelse over nordslesvigske herredsfogeder.
Forskellige gamle tyske artikler fra 180O-tallet.

at lyve, hvis det kan fremme islams sag - er et af os såkaldte vantro overset, men
ofte af muslimerne anvendt begreb.
Muslimerne anser deres kultur og tro (læs: politisk-religigse ideologi) for at være
den sande vej - gudgiven og ufejlbarlig. Og ser af samme grund med foragt på vor
"tilbagestående og degenererede" kultur. Hvorfor tror vore politikere mon at muslimerne klumper sig sammen i ghettoer - og ihærdigt fors6ger at terrorisere de danske beboere ud af ghettoerne? Vel at mærke uden at en eneste af de såkaldte "moderate" muslimer (findes de... hvor?) løfter så meget som et Øjenbryn i protest mod

til

Om Niels Petersen:
L. A. Viborg (kirkebøger, folketællinger m.m.)
Hærens arkiver (lægdsruller og diverse protokoller)
Om Herman Aasted: Dagbgger af Herman Aasted.
Gamle breve. Egne erindringer af Michael Juul Aasted.

Ord tra" krigens tid":
Hartvig Frisch: Tænkt og talt under krigen, Kbh. 1943
Tale i folketinget ved 3. behandling af Finansloven den 4.1 .1940. Talens
slutord lyder:
"Vore Personer er aldeles ligegyldige, men hvad der ikke er ligegyldigt, det
er vort fælles Maal: Danmarks Bevarelse. Bevarelse af dansk Sprog, dansk
Kultur, dansk Tanke. Ingen har sagt dette smukkere end Jeppe Aakjær, når
han synger:
Lad mig kun flagre som Blad i Høst,
Naar du mit l-and, min Stamme må leve,
Og skgnne sange på den danske Røst
Maafrie, stærke Sjæle gennembæve.
Det er dansk Tale, saadan tænker vi, og med det Mactl gaar vi
Gerning i nationalt dansk Samarbejde."

til vor

Dømt til at mislykkes

de stedse mere brutale og udbredte overgreb på danskerne'
Muslimerne afviser derfor for hovedpartens vedkommende at lade sig integrere i
vort samfund og fors@ger - desværre godt hjulpet på vej af vore godtroende politikere - ihærdigt at opbygge parallelsamfund. Med islamisering af landet som klart
opstillet (men naturligvis benægtet) endemål - og med de sørgelige og katastrofale
konsekvenser, det vil få for den danske befolkning.

Vore politikere har gjort, SØr, og

vil uden tvivl fortsætte med at
gøre det samme - nemlig poste
den ene spildte milliard efter den
anden i endeløse, på forhånd dødsdømte integrationsprojekter. Hvad
med at foranstalte en cost-benefit
analyse på området? Den ville
uden skygge af tvivl føre til at der
ikke blev anvendt så meget som
25 øre mere på integration - og at
pengene i stedet blev kanaliseret
over i repatrieringsprogrammer.
Helt i overensstemmelse med befolkningsflertallets Ønsker og interesser.

907o eller flere af de herboende muslimers integration er dømt til at mislykkes.
Denne triste sandhed har flere årsager, hvoraf de vigtigste fremføres nedenfor.
Koranen, som er enhver muslims hovedkilde til problemlgsning og livsanskuelse,
forbyder direkte muslimerne at lade sig integrere, finde venner blandt og omgås so-

Det er et uomgængeligt faktum, at den rabiate, fundamentalistiske islam er på fremmarch også her i landet. Den seneste polemik omkring Hizb-ut Tahrirs rekruttering
i skolerne viser dette med al ønskelig tydelighed. Og det lover ikke godt for den
fremtidige tryghed, stabilitet og sikkerhed, at det kan påvises, at de herboende muslimer for hver ny generation bliver mere fokuserede på islam end deres forældregeneration - hvilket flere gange er påvist i undersøgelser.
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Af Niels B. Larsen, Randers

Hvor længe tror vore politikere, at den danske befolkning stiltiende finder sig i, at
der er områder af landet, hvor danskerne kun kan færdes med reel fare for liv og
lemmer? For at skære det ud i pap, så selv en naiv politiker kan forstå det: Danskerne har

mistillid til muslimerne og deres hensigter. Og danskerne

ser generelt klarere

end vore politikere faren ved at have en stor muslimsk befolkningsgruppe i landet.
Se blot på, hvad der sker i et land så tæt på os som Holland! En islam-kritisk filminstruktør halal-slagtes på åben gade og får hamret et fem sider langt, "poetisk",
hgjreligiast skrift fast til sin brystkasse med en lang kniv, efter at være blevet skudt
og have fået halsen skåret over med en endnu stØrre kniv. På de fem siders blablarablen af koran-citater og tågesnak trues navngivne hollandske politikere på livet.
Herhjemme er vi kun nået dertil, at en dansk mufti erklærer danske voldtægtsofre
skyldige i at have fristet pæne muslimske mænd - og at en - af medierne særdeles
brugt - imam ikke vil tage afstand fra Sharia-lovgivning i Danmark, herunder stening af kvinder - og at en dansk hellig kriger på TV slipper godt fra at anbefale
drab på danske regeringsoverhoveder som legitimt led i den retfærdige kamp mod
vantro "aggressorer" mod islam, og samtidig love tjedenske terrorister sin stØtte i
kampen mod russerne - kort efter samme terroristbanders massakre på russiske
skolebørn i Beslan. Åfr ia. Så var der også Dansk Hizb-ut-Tahrirs demonstration i
foråret, og deres årsmøde, hvor de frit kan udtrykke deres planer om at omstyrte og
overtage det danske samfund og nedlægge demokratiet. Og hvad med de 70-80
fundamentalistiske Hizb-ut-Tahrir-medlemmer i kutte og kalot, som uanfægtet slap
af sted med at blokere en koncert på NBnebro, fbrdi den stred imod islam - musik
er nemlig "Satans værk", som det blev forklaret! Og en jødisk universitetslærer ved
Niebuhr-instituttet i København bliver slået ned på gaden af 5 tundamentalistiske
muslimer, fordi han som vantro har reciteret 5 sekunder fra koranen i en undervisningstime på et mellemØststudium... !!! Hvor blev vores frihed og trygge samfund
af? Det er da ikke det land, jeg voksede op i og følte mig tryg og hjemme i? Politikerne udtaler gang på gang, at det er en minclre, ubetydelig gruppe af muslimerne,
som er rabiate. Helt korrekt. Det var det også i det tidligere Jugoslavien... Men når
konfrontationen kommer - og det gØr den, hvis ikke der ændres radikalt kurs i form
af repatriering - så vil muslimerne stå skulder ved skulder, som de altid har gjort.
Som vi hører gang på gang, ligger deres loyalitet som oflest i "ummaen", det islamiske fællesskab, som ikke anerkender nogen jordisk myndighed uden for islam,
og fgler sig som 6n nation på tværs af alle nationaliteter og grænser. Vi har derfor
ikke nogle få tusinde, men potentielt et par hundredtusinde kommende jihad-krigere i landet. Mere fundamentalistiske for hver generation ifølge hidtidige unders@gelser. At en del af muslimerne er flygtet fra undertrykkende og grusomme regimer
betyder i den henseende intet. De er nemlig mestendels ikke flygtet fra deres tro,
deres idealistiske tanker om khalifatet, eller deres utopiske drØmme om et lykkeligt,
perfekt, muslimsk samfund. Et sådant samfund har vel næppe nogensinde eksisteret
- og kommer forhåbentlig aldrig til at eksistere. For det vil være ensbetydende
med, at hele kloden er bukket under fbr islam. Vi slap af med kommunismen og
nazismen - men skal vi virkelig igennem alt dette dn gang til???
Niels B. Larsen, Randers
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Fra nyhederne 9. september 2004, landsdnkkende aviser:

Første folkeskole uden danske børn
De sidste danske børn er meldt ud af Nordgårdskolen i Århus, som dermed er den
første folkeskole i Danmark, der kun har elever med udenlandsk baggrund. I sommerferien havde skolen endnu fhbørn med en dansk mor og far, men siden skoleårets begyndelse i august er alle meldt ud, skriver MetroXpress. Trods udviklingen
er Venstres skoleordfører i Århus byråd, Bo Abrahamsen, fortrØstningsfuld: - Frem
for en friskole er det stærkere med en folkeskole, der er udelukkende to-sproget,
men som bygger på danske principper, siger han med henvisning til de ofte kritiserede muslimske friskoler.
En bekendt af redaktQren af dette blad tiffqjer:
Gasværksvejens Skole i mit nabolag på Vesterbro Kbh. lukkede af samme grund,
og bBrnene fordeltes på andre skoler. Et af de sidste år flyttede skolen den danske
fastelavn med tøndeslagning til en anden uge, for Ramadanen var vigtigere at fejre
- og de to begivenheder var tidsmæssigt sammenfaldende. Ved sidste indskrivning
blev der ind-skrevet 987o tosprogede. De sidste to havde dansk mor og muslimske
navne ...

Lille uddrag af et fremragende læserbrev i Nordjyske Sffistidende:
...Men sådan er dette ellers uudtømmelige og djævelsk spændende fag blevet gjort
aldeles ligegyldigt og dødkedeligt af en hel generation, der i deres foragt for alt,
hvad der er nationalt og dansk har smadret det, som alle burde kende: Deres historie, deres land og deres helte. Personer som Niels Ebbesen, Niels Juel og Anders
Lassen, der ofrede alt for deres land, burde huskes og æres. Men det bliver de ikke.
Landets skolebørn hører ikke om helte og skurke, men om hjulplove og klassekampe og derved er en hel generation af unge danskere gjort historieløse. Derfor
kan man også høre himmelråbende historiske konklusioner som at Grundvigs
tanker grundlæggende var nazistiske, eller at begrebet nationalfølelse ikke eksisterede før 1800-tallet. To eksempler på mildt sagt forunderlige påstande der i de
senere år nærmest er gjort til fakta.
Med de senere års store omvæltninger in mente - indvandringen, EU's udvikling og
nedbrydningen af de nationale stater - er det ikke så sært, at de, der kæmper for
udviklingen og udvidelsen af tre så vitale områder, er interesserede i at dræbe
interessen for historien. For uden historie og nationalt særkende er der heller ingen
grund til at opponere mod disse udviklinger.
En hel generation hadede Danmark... Men jeg vil håbe, at de kommende
.generationer måske kan lære at tænke selv igen. Og derved genskaber den
November 2004.
kærlighed til landet, som det retmæssigt fortjener
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Landsdækkende nyheder 10. september 2004:

Trussel mod Danmark på nettet
Danmark er endnu en gang mål for en uspecifik terrortrussel. I en email til et arabisk chatforum på internettet skriver en gruppe, der kalder sig al-Zawahiris tilhængere, at "Danmark nu skal straffes". 8. august var Danmark mål for en anden gruppes trussel om "mujahedeener og bilbomber". Den aktuelle meddelelse er indsendt
til det arabiske chatforum på adressen www.islamic-minbar.com.
Og her kommer så den famØse Erklæring fra Ansar al'Zawahri:
Den forbryderiske, zionistiske italienske korsfarer-regering skal frigive de troende
og retskafne muslimske kvindelige fanger fra alle de zionistiske korsfareres fængsler i lrak.
Til gengæld vil vi frigive enkelte oplysninger om de to italienske gidsler. Ingen
muslimer, hverken sunni- eller shia-muslimer, vil forhandle med den forbryderiske,

zionistiske korsfarer-regering, der hjælper de amerikanske styrker med at voldtage
de kvindelige muslimske fanger i de irakiske fængsler'
Muslimer finder sig ikke i, at deres nærmeste krænkes. De forhandler ikke med nogen, der krænker deres værdighed. Vi kræver, at Italien omgående og betingelses-

lgst frigiver alle kvindelige muslimske fanger i de irakiske fængsler. Til gengæld
vil vi frigive nogle enkelte oplysninger om de italienske gidsler. Den italienske
regering har 24 timer til at opfylde vore krav. Hvis den italienske regering ikke opfylder vore krav, vil den italienske befolkning aldrig kende de to gidslers skæbne.
Aldrig. Vi er overbevist om, at den italienske regering har lært lektien og er klar
over at vore ord er som sværd. Når vi truer med noget, udfører vi det. I var advaret
på forhånd.
Den danske regering skal forberede sig på at få sin straf. Vi har med Guds hjælp
straffet Italien og Rusland. Nu er det den danske regerings tur til at få sin straf.
Gud er stor, og Islam er storhed. Må Gud skænke Islam og muslimerne sejr. Gud
har sagt: "Når Gud skænker jer sejren, kan ingen besejre jer. "
Ansur al-Zawahri

Muslim-kvoter
Af Helle Hartmann Nielsen, Vejle.
Ansgar Skole - en katolsk friskole på NBrrebro - sætter nu en kvote for antal muslimske elever på hpjst 2-3 ihver klasse. Det "skal ses som en garanti for skolens
værdigrundlag", udtaler skolelederen. Tænk, hvis det danske samfund kunne tillade
sig en lignende udmelding? At der er grænser for, hvilket antal muslimske borgere
vores samfundsmodel og værdigrundlag kan bære. Kunne man tænke sig dette?
Kan man også sige det?
Når man kritiserer Koranen for at være farlig for verdensfreden - og da navnlig for
os "vantro" vesterlændinge, får man ofte skudt i skoene, at Bibelen da også er fuld
af krigeriske og drabelige udsagn og den slags, og at vi da ikke derfor ngdvendigvis
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alle sammen behøver atfglge disse gamle anbefalinger. Men så svarer jeg: Hvor
mange kristne her i landet bruger Bibelen som en opslagsbog med svar på alt, hvad
de skal foretage sig i hverdagen fra morgen til aften og året rundt? Sådan er Bibelen
jo overhovedet ikke indrettet. Den bevæger sig i et andet plan. Jesus sagde: Giv
kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Jesus blandede sig aldrig i politik direkte.
Muhammed derimod var politiker, krigsherre, erobrer, tyran, morder osv. Han opfordrede til hustruundertrykkelse, hustruvold, stening af kvinder, sex med småpiger, drab på kristne og jøder og andre 'vantro', hellig krig, erobringstogter osv.
Desuden er Koranen ifølge muslimer opskriften på det perfekte samfund og den
perfekte styreform til alle tider og alle steder på jorden - med en plan for den totale
underlæggelse af hele verden under islam. Med muslimerne - det verdensomspændende fællesskab, Ummaen - som overmenneskene. De naturlige herrer over
alle andre. De rene. De rettroende. Altså med andre ord ngjagtig samme opskrift
som diverse dommedags-sekter - eksempelvis Aum-sekten i Japan (den med giftgassen i metroen) - for ikke at nævne nazismens arrogante og fØlelseskolde, nådesløse ideologi. Tror man ikke på ddt, bør man - inden man skriger op og anklager
mig for det værste - lige sætte sig ind i, hvad islamismen står for. Start med at læse
Koranen (og besØg gerne diverse islamiske hjemmesider og debatfora).
Bibelen derimod er en personlig åndelig vejledning for den enkelte.
Der er fanden til forskel...

Helle Hartmann Nielsen, Vejle.
Næste indlæg er af Niels Kristoffer Jensen, Odense:

lndenlandske demografiske problemer
Februarnummeret 2004 af skriftet fra Dansk Kultur - Befolkningsudviklingen - har
som det væsentligste tema Danmarks indenlandske demografiske problemer, hvorved der vistnok forstås de indfødte danskeres vigende antal. Artiklerne fremsætter i
nogen grad kontroversielle vurderinger og synspunkter, som jeg mener kræver supplerende kommentarer og berigtigelser.
I introduktionen anfører Niels Erik Søndergaard, at Den gennemsnitlige danske familie er nede på at fA 13 børn. Der er et indre demografisk selvmord i gang i Danmark og i Europa som helhed. Hovedartiklen er Torben Riis'artikel "Argumenter,
myter og meninger i befblkningsdebatten".
Det tilgrundliggende problem er Danmarks - og med Danmark hele Europas - vig.ende oprindelige befolkning, sammenholdt med befolkningstilvæksten i dele af resten af verden - mest aktuelt for os er tilvæksten i de muslimske lande. Antologien
"Grænser for indvandring 2003" analyserer indvandringens st@rrelse og spørger,
"hvor mange indvandrere kan Danmark tåle?" - af Niels Erik Søndergaard kaldet
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eksterne demografiske problemer.
Torben Riis nedtoner betydningen af befolkningstilvæksten i verden uden for den
vestlige verden og forholder sig slet ikke til den muslimske verdens befolkningsproblemer, som dog er hovedpunktet i ovennævnte antologi.
Torben Riis begynder med at henvise til at FN's befolkningsstatistikere nu mener,
at verdens befolkning vil toppe omkring 2050, og på det seneste med et lidt mindre
antal end tidligere forventet, nemlig nu 8-9 milliarder, dvs. kun 50 Vo rnara end nuværende. Herefter vil den såkaldte ældrebyrde gøre sig gældende med de problemer, som begynder at gØre sig gældende her i Vesten, men nu også globalt. Torben
Riis anser det for et problem, at den 3. verdens sociale systemer ikke er udviklet til
at klare denne situation endnu. Men Torben Riis stoler åbenbart på, at statistikerne
har ret i deres fremskrivning af befolkningstallet, og der er ikke taget stilling til,
hvor i verden Øgningen vil finde sted.
I hans afsnit om det manglende grundlag for Malthus-tænkningen finder han intet
holdepunkt for Malthus's tese om, at fødevareproduktionen i det lange løb ikke vil
kunne holde trit med befolkningsudviklingen. Torben Riis hævder, at Malthus' tese forudsætter, at "kagen," dvs. nationalproduktet, til enhver tid vil være det samme. Torben Riis anser her fødevareproduktion og nationalprodukt for det samme,
hvilket det naturligvis ikke er. Bruttonationalproduktet omf-atter udover fødevareproduktionen også industriproduktionen og tjenesteydelser. Malthus kunne dog ikke i 1798 forudse udviklingen i fødevareproduktionen og skBnnede for lavt, men i
princippet er hans tese om de svigtende muligheder for @gning i fødevareproduktion i forhold til Bgningen i befolkningsmængden rigtig, vi er i dag blot på et meget
hBjere niveau end i hans tid.
I fortsættelse af afvisningen af Malthus's teser hævder Torben Riis, at lederen af
FN's befolkningsstatistik i 2001 i en rapport klart har imØdegået de mest populære
katastrofeteorier:
I perioden l96l-1998 er fpdevareproduktionen pr. menneske steget med 24 o/o - og
de amerikanske landmænd har lige nu tilstrækkelig kapacitet til at brødføde verdens
befolkning. Fra 1900 til 2000 er verdens befblkning kun steget fra 1,6 til 6,1 milliarder, medens det globale bruttonationalprodukt er steget 20-40 gange. Endelig har
man i de sidste årtier til stadighed gjort nye tund af jordens råstoff-er, således at
man selv med et stigende forbrug har rigelige ressourcer. Det medgives dog, at
befolkningstilvæksten kan være en medvirkende årsag til knapheden på fisk og rent
drikkevand, men dette skyldes i hgjere grad en forurenende industriproduktion,
som ikke direkte kan kædes sammen med befolkningsudviklingen.
De rent statistiske data vil jeg ikke betvivle, men er fremskrivningen og vurderingerne troværdige'l
Har de amerikanske landmænd virkelig lige nu tilstrækkelig kapacitet til at brødføde hele jordens befblkning? Jeg tillader mig stærkt at tvivle, og hvorledes ville
man forestille sig, at det skulle fordeles til hele jordens befolkning? Mon ikke det er
en stor fejltagelse? Og fordi fBdevareproduktionen hidtil har kunnet holde trit med

befolkningstilvæksten, så kommer et tidspunkt, hvor stigningen i fødevareproduktionen har nået en praktisk Øvre Økonomisk grænse, hvor yderligere stigning vil
kræve særdeles store omkostninger, som ikke kan honoreres. Med hensyn til råstof-
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ferne er olien vel nok et af de råstoffbr, som først slipper op, idet der ikke i øjeblikket er stemning for atomenergi. Hvis vi forestiller os, at den 3. verden begynder at
bruge olie i blot en grad, som skulle ligge langt under - men tilnærme sig vores
forbrug - så ville olien være brugt op i l6bet af ganske få år, tilmed måske med uoverskuelig effekt på "drivhuseffekten." Det samme må antages at gælde for nogle
andre råstofressourcer. Torben Riis citerer rapporten for at udtale, at befolkningstilvæksten kan være en medvirkende årsag til knapheden på fisk og rent drikkevand men en forurenende industriproduktion, som ikke direkte kan kædes sammen med
befolkningsudviklingen, bærer en støffe del af ansvaret. Hvorledes og i hvilken
grad industriforureningen påvirker drikkevandsforsyningen og fiskeriet, omtales
ikke. Ikke alene drikkevand er en råstofressource - landbrugsproduktionen i store
områder er afhængige af kunstvanding. At tale om rigelige råstofressourcer opfatter
jeg ganske enkelt som svindel, der er talrige "flaskehalse" i råstofressourcerne,
hvoraf vand og olie er de mest umiddelbart erkendelige.
Umiddelbart kan det undre, at betydningen af befolkningstilvæksten i verden som
helhed i den grad nedtones. Dette gælder også befolkningstilvæksten i de muslimske lande, som beskrevet i antologien "Grænser for indvandring 2003".
Forklaringen fremkommer, når Torben Riis kommer til sit lBsningsforslag på problemet med de muslimske indvandreres stØme og større procentdel af befolkningerne i Danmark og Europa.
Torben Riis foreslår nemlig, at der via skatte- og sociallovgivningen føres en familiepolitik, der i langt hgjere grad giver vækstbetingelser for familierne, således at
vor negative befolkningsudvikling kan vendes. Vi skal således også bidrage til den
globale overbefolkning. Han foreslår yderligere, at den nuværende abortlovgivning
afskaffes. Han mener ikke, at det kan være en samfundsopgave at iværksætte (implementere) eller finansiere, hvad han kalder en brutal aflivning af ufødte børn.
Videre fortsætter han med at omtale de 16.- 17.000 børn, ikke bare ufødte børn, der
årligt aflives på danske sygehuse. Torben Riis kalder provokeret abort for "brutal
allivning af ufødte bgrn," og i omtalen af antallet stryger han ufødte, og omtaler
fostrene som "børn." Han fremkalder dermed en betydningsglidning, som på en
måde kan sammenlignes rned betydningsændringen fra tødevareproduktion til

bruttonationalprodukt.
Torben Riis ser således ganske bort fra, at befolkningstætheden i Danmark i forvejen er for stor til en bæredygtig udvikling, og at den ideelle stØrrelse for befolkningstætheden kunne være den, vi havde for godt 100 år siden, nok ca. 2 millioner.
På dette tidspunkt var Danmark som kulturnation stor nok til, at de 3 mest berØmte
danskere, nemlig H. C. Andersen, Søren Kirkegaard og Niels Bohr, kunne trives.
Det egentlige problem med vigende befolkning er ikke at undgå at nå ned på en ideel befolkningstæthed, men at klare problemerne med en mindre procentdel i den
arbejdsduelige del af befolkningen. Dette skulle dog nok kunne lade sig gØre i et
samfund, der tillader sig så stor en arbejdsløshed og så mange personer på kontant, hjælp, som vi har. Det er kun et spØrgsmål om vilje til at udnytte disse reserver.
Er den fornuftsmæssige lgsning på vores problem med muslimernes gradvise overtagelse af vores kultur via deres antal da virkelig, at vi skal begynde at formere os i
samme grad som muslimerne, eller er der andre muligheder? Samtlige fremskriv45

ninger af befolkningerne går ud fra, at når en befolkning opnår et tilstrækkeligt
højt stade i industriel udvikling, da falder fBdselshyppighederne. Vi kan derfor bare
lade stå til, så ordner dette sig af sig selv. I mellemtiden skal så de, som for eksempel Danmark, som kommer i klemme, bare søge ved hjælp af økonomiske og andre
foranstaltninger at holde trit med verdens flvrige befolkning. På en måde har de,
som bare vil lade stå til og søge at hytte deres egne befolkninger ret. I det omfang
sult og forurening ikke begrænser befolkningernes stØrrelse, vil konflikter om fødevarerne og ressourcerne inklusive vandet begrænse befolkningstilvæksten. Dem
med den hpjeste teknologiske udvikling vil vinde, med mindre det skulle gå så galt,
at alle menneskene blev udryddet. Men så kunne det jo også være lige meget. Men
er dette pnskeligt? Skal vi forsgge at nå op på muslimernes fBdselshyppighed?
Internationalt er der da også nogen opmærksomhed på problemerne og en tendens
til at forsøge at foretage begrænsninger i fødselshyppigheden. Verdens folkerigeste
stat, Kina, er vel så småt ved at have løst befolkningstilvækstproblemerne, og i
Indien kører kampagner for børnebegrænsning. Det er uvist, hvilken betydning
AIDS vil have i det lange løb især i Afrika syd for Sahara, og muligvis vil effektiv
behandling endog blive økonomisk mulig i fremtiden, således at der vil komme
stØrre problemer. Latinamerika synes allerede at have en for stor befolkning til en
bæredygtig udvikling, hvilket fældningen af regnskoven er et udtryk for.
Det ville være mere fornuftigt for os at tilslutte os det globale forsBg på at begrænse befolkningstilvæksterne og forhåbentlig reducere den eksisterende overbefolkning - end blot at opmuntre til, at vi skulle forsøge at øge vor egen fødselsrate.
Vi kan anstændighedsvis ikke tillade os at gå med til globale forspg på at reducere
befolkningstilvæksterne, hvis vi samtidig opfordrer til at Øge vor egen fBdselsrate.
Kort fortalt tror Torben Riis ikke på principperne i Malthus's teser om fødevareproduktion og befolkningstilvækst, men giver udtryk for, at befolkningstilvæksten
vil aftage for at stabilisere sig på et vist niveau inden for overskuelig tid. Han tager
ikke stilling til, i hvilken grad dette medfører en bæredygtig tilstand i henseende til
fødevare- og råstofproduktion samt forureningen, men synes at mene, at der ikke er
grænser for fødevare- og råstofproduktionen.
Torben Riis nedtoner i overensstemmelse hermed betydningen af den globale og
herunder den muslimske befolkningstilvækst, idet han da kan agitere for en isoleret
Øgning af den indfødte danske fødselsrate ved dels en bedre familiepolitik og dels,
og som noget meget væsentligt, et angreb på den frie abort. I nedtoningen foretager
han en sammenblanding af fødevareproduktion og bruttonationalprodukt, men hans
argumentation ikke er troværdig i mine Øjne og nærmer sig efter min mening til
direkte svindel. Dette får være, hvad det vil, Torben Riis har ret til en anden
vurdering end min, og hvis han kan argumentere for sin vurdering, så kan muligvis
få fg,lgeskab af dele af "Dansk Kultur," men i alt fald ikke af mig. Det er værre, at
han i agitationen mod fri abort foretager en betydningsglidning fra et foster til et
barn. Dette er usagligt. I sin agitation mod fri abort stiller han sig på linie med i al
fald dele af "Kristendemokraterne," og tager hermed en politisk stillingtagen på et
fundamentalistisk grundlag. Skulle "Dansk Kultur" ikke netop frigøre sig fra
fundamentalistiske synspunkter? Ellers er "Dansk Kultur" jo ikke bedre end den
fundamentalistiske islam! Jeg tillader mig at spØrge, om en sådan stillingtagen til et
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vanskeligt emne som fri abort skal ligge indenfor "Dansk Kultur"s
virkeområde? Ifald der gives udtryk for sådanne synspunkter i "Dansk Kultur"
skrifter, burde det da ikke i det mindste klart fremgå, at det kun var forfatterens
egen holdning og at "Dansk Kultur" som sådan ikke tager stilling?
så prekært og

Niels Kristoffer Jensen

Fhv. overlæge
Redaktørens svar: Da jeg ikke var medlem af foreningen - eller i hvert fald ikke
med i bestyrelsen, da den aktuelle diskussion opstod omkring omtalte foreningsblad, er jeg nok ikke den bedste til at svare - og andre er meget velkomne til at
komme med debat-bidrag i næste nummer af bladet. Men det er mit indtryk, at de
aktuelle skribenter udelukkende talte for sig selv. Hvor mange, der deler deres opfattelse, ved jeg ikke. Men der har da afgjort været andre end dig, som har reageret
på udsagnene. Så vidt jeg har forstået på det første bestyrelsesm@de, jeg var med til
i foråret 2004, vil vi fremover forsgge at gøre det mere tydeligt, at de enkelte skribenter i bladet ikke nødvendigvis behøver at afspejle ALLE foreningens medlemmers holdninger. Vi har ytringsfrihed - under ansvar. Dit indlæg i debatten anser
jeg som relevant og interessant - og meget velkomment - lige som eventuelle andre
holdninger . T ak for ddtt Y enlig hilsen H e II e H artmann N ie Is en, re dakt Ø r.

Det nørrebroske paradis
Af Helle Hartmann Nielsen, Vejle.
Mange gode "venstreflBjsere" og (kultur-)Radikale - somme endda talentfulde forfattere - foretrækker langt det farverige og multikulturelle Nørrebro frem for det
endnu sine steder rent danske landsbymiljø. Det er da også kun at "beklage", at der
endnu er steder, som ikke er omdannet til en mellemØstligbazar fuld af overraskelser og bombardementer med syns- og duftindtryk'

Det er let at forestille sig, at sådanne tilbagestående, klaustrofobiske landsbymrljger
rummer stort set hele Danmarks DF-stemmegrundlag. Det er også let at forestille
sig, at disse ikke ønsker den "rene danske og lyshårede" befolkning blandet op med
folk af hBjere pigmenteringsgrad. Der findes ganske vist ikke danske partiprogrammer med betragtninger omkring befolkningsgruppers hudfarve. Meeen alligevel...
Den såkaldte venstreflgj er blandt de første til at råbe op om fremmede folkeslags
ret til egen stat, kultur og identitet. Eksempelvis palæstinenserne og tjetjenerne.
Men når det kommer til venstreflgjens og de kulturradikales eget folk, er det en
anden sag. Danskerne har altid haft en homogen kultur og eget land. Men ddt er der
ingen prestige i - ingen mulighed for at lege heltemodig revolutionær og smykke
væggen med Che-Guevarra-plakaten. Så nu skal vi forære Danmark væk, for ellers
er vi racister og et lukket, klaustrofobisk folk. At det er de tilvandrede muslimer,
der isolerer sig om sig selv i ghettoer og gifter sig med fætteren hjemmefra, er man
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jo - som vi alle sammen
paradisisk, multikulturelt og
farverigt samfund. Et langt mere spændende land. - Man taler, som om det var en
mulig fremtid. En drØm - og ikke for længst en realitet og fiasko!
blind overfor. Eller giver hgjrefl4jen skylden . Den
ved - blot at forhindre, at Danmark udvikler sig til

@nsker

Notater skrevet af dansk deltager ved
Dansk Hizb-ut-Tahrirs årsmøde på Nørrebro:

et

Oplæg: "Den islamiske livsanskuelse" af Mula)t Jaw.

Hvor paradisisk er dette samfund så? Spændende? Ja. Det læser vi om hver eneste
dag i avisernes krimiberetninger. Overraskende? Ja. Omkring hvert eneste gadehjørne på fx Nørrebro. Det kniber med det paradisiske billede af det tandpastasmilende får, der græsser side om side med løven på de farvestrålende multikulti-

- Der har gennem de sidste 1400 år hersket en kamp mellem islam og diverse andre

kulturer.
- Vi er den mægtigste nation udsendt til menneskeheden, til stØrst mulig gavn for
muslimer,islam og resten af menneskeheden.
- Islam er en verdensanskuelse bygget på evnen til at overveje og til at tænke, islam
baserer sig ikke på fglelser og tro.
- Islam har absolutte og konkrete beviser.
- Tanken vil nedlægge vesten.
- Sekularismen [i Vesten ] er en reaktion på den kristne undertrykkelse
- Mennesket kan ikke selv afgØre, hvad der er godt og skidt, og hvad der er
retfærdigt eller uretfærdigt.
- I over 1400 år har intet menneske kunnet lave et kapitel ,der står mål med
Koranen. Koranen er et mirakel.
- Allah sagde , jeg har udelukkende skabt mennesker og Djinner for at de skal
tilbede mig.
- Allah er den eneste der har evnen og retten til at lovgive.
- Allah er den eneste der har ret til at organisere folks forhold.
- Derfor kan ingen muslimer acceptere frihederne og demokratiet.
- Det er umuligt at reducere islam til et individuelt forhold.
- Kun efterlevelsen af Allahs fuldkomne budskab vil sikre succes, derfor søger
muslimer ikke løsninger i FN, EU og Verdensbanken.
- Menneskets falske lBsninger skal ikke styre, vi ønsker ikke at referere til kuffar
(vantro).

marker.

Hvis kultureliten oplever endnu danskdominerede steder som klaustrofobiske,
hvorfor flytter de så ikke alle ud i Mjølnerparken? Hvis de finder hele Danmark
klaustrofobisk, hvorfor flytter de så ikke til mellemøsten? Der er masser af Nørrebro-stemning. Men er man mon lige så gæstfri og multikulturelle i mellemØsten, når det gælder lyserBde ikke-muslimer? Kendes tolerance-begrebet d6r?
Jeg - en rigtig "h6jreflBjser" ifglge kulturelitens verdensbillede - siger ja til dansk
kultur og nej til en nørrebrosk Gaza-stribe eller en jysk Vestbred. Jeg kan ærlig talt
ikke se, hvad vi skal med den jelvedske kulturrevolution. Men det er nok bare fordi,
jeg er en bonderøv.
H e lle

Hartmann Nielsen.

Mona Sahlin taler i Siidermalmmosk6en i "Sverigstan:
"Jag tror att det lite det som gor
många svenskar så avundsjuka på
invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad
har vi? Vi har midsommarafton
och sådana tontiga saker."

Tema: Sverige
Næste nummer af Dansk Folkeblad (til medlemmerne af Dansk Folkeparti),
udkommer den I l. december. Det bliver et tema-nummer, som har fået overskriften
"Sveriges tragedie". Med tal og statistikker og interviews vil der blive givet en

(tontig = duffl, fjollet)

omfattende situationsrapport fra øjeblikkets Sverige: Et land i momentan sindssyge,
der som fglge af indvandring i et vanvittigt tempo synes at styre mod den totale
oplBsning - kulturelt, Økonomisk, folkeligt - og som i de store byer er ved at gå til i
kriminalitet. Mens landets ledere passivt ser til.

Tale til Det Kurdiske Rigsforbund
i Sverige

Foto: Mona Sahlin med islamisk tørklæde
Igen: De ANDRE må gerne have en kultur, dyrke den hvor som helst og være
STOLTE af den. Mens VI bør skamme os ved den blotte TANKE...
Havde det drejet sig om en PERSON, og ikke et LAND med sådanne identitetsforstyrrelser, havde det heddet indlæggelse på en psykiatrisk afdeling eller i hvert
fald adskillige behandlinger hos en psykolog...

'

Her til deadline...
Palæstinensernes leder, Yassir Arafat - den gode gamle terrorist - er netop afgået
ved døden efter en uges farce-agtig benægten af fakta fra palæstinensernes side.
Nu, hvor dødsfaldet er erklæret officielt, proklamerer Hamas, at hans død "helt
klart skyldes et zionistisk snigmord i form af forgiftning".....
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En af islams grundpiller er doktrinen om hellig
krig mod de vantro (os)
Læs den nye bog af Rudolph Peters, "Jihad i klassisk og moderne islam".
Oversat af Sune Haugsbølle - 216 sider, i11., 198 kr., Forlaget Vandkunsten
Carsten Niebuhr Biblioteket.

/

Politistaten Danmark
Hvis man har lyst til sjov kan man bare spadsere ind i Christiansborg og smide rgd
maling på statsministeren. Forholdene er frie i Danmark, og alle kan være med i
løierne - ikke bare de røde fredssoldater fra Enhedslisten. Kutteklædte imamer fra
dødsriget kan påstå, at utækkelige fruentimmer inviterer til voldtægt - og skæggede
helligkrigere kan ganske ustraffet udpege et vantro lorteland som legitimt krigsmål.
Fint. Her går det godt fru Kammerherrinde. Vi har rockerstyrede fængsler med hotelbedening - og ungdomsforbrydere, der risikerer at udsone straffen på en lukusyacht i de karibiske hav. I Danmark dejligst vang og vænge er alle lovovertrædere ofre, fordi et ufølsomt samfund har trampet på deres finere følelser og spejderånd. En tidligere ansat hos FE er nu en helt, fordi han plaprer ud med efterretningsfortroligheder. En præst i Taarbæk tror ikke på Gud, men oppebærer lBn alligevel.
Og en forening ved navn Oprgr samler ind til teffororganisationer. Alt er tilladt, og
meget lidt har konsekvenser. Hvad kalder man sådan en stat?
Professor i strafferet, Vagn Greve, har svaret: Danmark er en politstat - eller i hvert
fald på vej dertil, siger han i JP søndag 10. oktober. Hvis han her tænker på Politietaten, som det fremstilles i Olsenbanden, skal det nok passe.
Geoffrey Cain
Hellerup

Dette tyrkiske miniaturebillede af de efterhånden så velkendte islamiske halshugninger i jihad - er fra ca. hr 1594, og er en af bogens illustrationer. Der er ikke sket
de store ændringer siden - bortset fra, at man er gået fra at halshugge med skarpe
sværd til at skære hovederne af med en sl6v kniv, filme hele seancen og lægge det
hele ud på internettet - worldwide tenor! Men det er jo nok bare os selv, der ikke
har stor nok tolerance og lider af racistiske tilbøjeligheder, hvis vi finder den slags
frastødende...og disse afskyelige handlinger har naturligvis INTET med ISLAM at
EØre! Og bliver KUN udført af enkeltstående kriminelle personer, hvis handlinger
vi IKKE på nogen måde kan tillade os at klandre muslimer som gruppe fbr. (!)
Heller ikke, når hver evig eneste halshugning af vantro gidsler og muslimske "medløbere" bliver ledsaget af ekstatiske "Allah-u-akbar"-råb og forudgående langsommelige oplæsninger af korancitater og arabiske storhedsvanvidsgloser, trusler, eder
og forbandelser foran det snurende kamera - udsagt af maskerede mænd stående
bag ved det sædvanlige, orangeklædte og svinebundne offer, som man ifglge
Koranen ikke skal fple nogen form for medlidenhed med: "Blablablah-slagtning!-

blabla-jihad!-bla-blahhh-Allah!-blabla-vantro!-blabla-Satan!-blaa-USA!-blabla-så
ka' I lær' det! Blah!!! Under stormen på Falluja fandt man "slagtehuse" til halshugning af vantro gidsler. Nyeste hit er halsoverskæringer på åben gade i
Europa...kommer sikkert snart til "en kiosk nær dig". Hurra...
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Hvor er relevansen?
Det kan være ret underholdende at observere, hvorledes mediernes mikrofonholderinterviews udarter sig - selv på Berlingske Tidende.
Tirsdag kunne man i avisen læse, at det i virkeligheden er Mogens Camre og Dansk
Folkeparti, og ikke islamisten Slimane Hadj Abdemahmane, som udgør en potentiel
fare og kan skabe yderligere polarisering mellem muslimer og ikke-muslimer i
Danmark.
Sådan må man i det mindste forstå det besynderlige interview med den pakistanskfødte sociolog Mustafa Hussain, indvandrerkonsulenten Fahmy Almajid og den radikale politiker Tanwir Ahmad, som @jensynligt er blevet adspurgt om de mulige
konsekvenser af den hjemvendte Guantånamo-fanges mildt sagt provokerende
udtalelser på TV for et par dage siden.
Hvurdan Mogens Camre og Dansk Folkeparti blev rodet ind i interviewet - og
hvorclan det irbenbart bare blev griflet ned som noget helt legitimt, naturligt og relevant al' tlcrlingskes journalist, ved jeg ikke. Men Mustafa Hussain fik i hvert fald
lov til at slutte en af artiklerne med, at det er Camre, der er den farlige ekstremist
her. Fokus lirrsvanclt fuldstændig fra interviewets hovedperson, Slimane H. ,{., som
jo altså var ddn, der var kommet med de kontroversielle udtalelser, om hvilke hele
landet taler.
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Tanwir Ahmad fra de radikale udtalte: >Der er ingen tvivl om, at der sidder nogle
hpjrekræfter, som helt klart vil misbruge de her udtalelser og bidrage til en religi'
onskrig . Og derfur vil det være med til at skabe en polarisering.<
Aha! Så ddr ligger problemets kerne altså. Hos "hgjrekræfterne". Hvor suspekt!
På spØrgsmålet om, hvorvidt Slimane H. A. kunne gå hen og blive et forbillede for
nogle herhjemme, svarer Mustafa Hussein: >Jeg tvivler på, at det vil påvirke de veluddannede, men det kan godt påvirke nogle frustrerede typer, som er ressourcesvage. Men igen: Ethvert veluddannet menneske kan gå til uhyrligheder.
Tag Mogens Camre fra Dansk Folkeparti. Han er for mig en ekstremist, som ikke
e r re ssourcesvag. En veluddannet ekstremist.<<

Sjovt nok forbigår Hussein helt, at islamisten Slimane H. A. har frekventeret det
danske skolesyitem og p.t. er universitetsstuderende i Århus. Altså ikke spor ressourcesvag, men dog ærke-ekstremist og blind fanatiker.
Tilbage står spØrgsmålet, som Berlingske Tidendes journalist ikke stillede: Hvor
kom Camre og DF egentlig ind i billedet? Deltog han i DR2's Deadline-interview
med ekstremisten Slimane H. A.?
Hvis ekstremistiske udtalelser er det, der er til debat her?
Det har den af Berlingske Tidende adspurgte indvandrer @jensynligt lidt svært ved
at holde styr på. Er ddt monstro fordi, han er ressourcesvag? Det må vi da ikke
håbe, idet han angiveligt underviser ved Københavns Universitet og RUC.
Skrevet afHelle Hartmann Nielsen - Sendt til Berlingske Tidende 28. september
2004- men brevet blev naturligvis hverken optaget eller besvaret...

Fanden løs i forveien
A.f

Helle Hartmann Nielsen.

Til medlemmerne af Komitden for et Frit lrak: I kæmper for et frit lrak, siger I.
Men hørte man noget til jer dengang, den sadistiske diktator Saddam Hussein og
hans om muligt endnu mere psykopatiske sønner undertrykte landets befolkning,
myrdede, voldtog og massakrerede?
Sjovt nok kommer I først på banen, når åget i Irak er væk, og Pandoras æske er
åbnet. Nu, hvor vidt forskellige magtsyge og totalitært tænkende grupper i Irak
kæmper for at komme til fadet. I tæller lig i krigen - men glemmer at oplyse, hvem
der slog dem ihjel. Hvem der står for "dagens bombe" gang på gang.
Man kan diskutere, om krigsgrundlaget - det officielle - var i orden. Man kan
diskutere, om freden kan vindes - i et land, hvor fanden åbenbart er løs. Men fanden
var der jo i allerhØjeste grad i forvejen, inden Hussein blev afsat og en midlertidig
regering indsat, indtil der kan afholdes demokratiske valg i Irak for før ste gang. Vi
er ikke i Irak for at tage deres land, men for at hjælpe den undertrykte befblkning til
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fred og demokrati. Således bedres også sikkerheden for os i Vesten, idet modsætningen mildnes mellem os og et fanatisk religigst og udadreagerende middelaldersamfund, som det meste af MellemØsten jo er. Hvis de havde det så fedt derovre,
hvorfor har vi i Europa så igennem årtier været nødt til at modtage millioner af
flygtninge derfra? En af dem sjovt nok samfundsdebattØren Omar Dhahir, som nu
har travlt med i alle tilgængelige medier at Ønske koalitionen ud af lrak, så alle de
halshuggende og bombesprængende grupper kan få frit spil til at massakrere alt og
alle, afværge demokratiseringen af Irak - og sikre, at ytringsfriheden i hvert fald aldrig får et ben til jorden i "det nye Irak". Omar Dhahir anvendes flittigt som "Irakekspert" på dansk TV og i avisernes spalter - vestlig og venlig i fremtoningen, ifBrt
nobelt jakkesæt. Ikke noget med palæstinensertørklæde eller lignende her. Slår man
op på Google på internettet, erfarer man, at han lige så hjemmevant slår sine folder
hos, skriver for og deler synspunkter med ekstremistisk gammelkommunistiske og
autonome danskere på deres hjemmesider og debatfora, i skøn samklang med de
mere kendte navne i Komitien for et "Frit Irak". Det er ikke forbudt, bevares - men
spiller ligesom ikke rigtig sammen med det image og den troværdighed, som han
samtidig forsøger at skabe sig som vestligtsindet, demokratielskende samfundsborger, som i sin tid flygtede fra netop et terrorregime i Irak under Saddam Hussein. Går man hans udtalelser og seneste kronikker igennem og sammenligner med
udsagnene og hans livshistorie i mandens tidligere udgivne og meget læste bog finder man himmelråbende uoverensstemmelser og et besynderligt forhold til
sandhed og virkelighed. Et forhold, som beklageligvis efterhånden virker velkendt i
mØdet med den islamiske, rnellemøstlige kultur.
Når I fia Komitden for et "Frit lrak" i talrige læserbreve gerne samrnenligner de
danske tropper i lrak med Hitlers besættelsestropper, står jeg fuldkommen af. Det
er jo absurd. Som om nazierne kom som vores befriere! Men dyrk I bare jeres kære
irakiske "modstandsfolk", "opr6rere" og "frihedskæmpere" videre. Det er de samme mennesker, som "legitimt" sprængte 40 irakiske børn i lufien med fuldt overlæg
- fordi de sammen med deres forældre var så ufbrskammet vestenvenlige at glæde
sig over et koalitionsbetalt nyt vandværk til civilbefolkningen. Hurra for friheden,
freden og en tryg gylden fremtid med jeres frihedskæmpere ved roret!
Samme svada kunne jeg komme med til Foreningen Oprør, som stØttet af SFpolitikeren Pernille Frahm har overført 100.000 kr. til deling mellem to terrororganisationer - FARC i Colombia og PFLP i Palæstina. Få dage efter dræbte FARCs
bomber civile, og PFLP overtalte en l6-årig palæstinenser til at sprænge sig selv i
lul-ten på et israelsk marked med civile, israelere dødsofre. Flot! Vi kan være
"stoltc" over, at Danmark har den slags foreinger. Der er naturligvis heller ikke sket
rrrrlroltlclscr i sagen, selv om strafferammen for økonomisk stØtte til terrororganisaI iorre r ilitlgc tcrrorkrvgivningen er op til l0 års fængsel . . .

Spyttede sit mordoffers far i ansigtet
For godt et iir sicle n cndtc den l9-årige, italienske turist Antonios mØde med det
multikulturelle nril.lø på Ngtrrehro med, at han blev sprættet op, mens masser af vidner hverken hjalp. tilkaldte h.lre lp eller var i stand til at huske noget som helst under
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retssagen for nylig. Her benyttede morderen lejligheden til at spytte den nedslagtede unge mands far i ansigtet. Ved mindehøjtideligheden på drabsstedet på 1-års
dagen for mordet kastede fætrene fia fætterkvarteret med æg mod de s@rgende og
udøvede hærværk på blomster og mindelys. På en mur på Nørrebro sås kæmpestore
grafitti-bogstaver med ubehj ælpsomt stavede forhånelser: "HA-HA ATONIO ! "

Hvem er foreningen Dansk Kultur?
Ifglge foreningens vedtægter ønsker vi at værne om den danske kultur på grundlag
af vore kristne værdier. Endvidere ønsker vi at styrke sproget og værne om demokrati, ytringsfrihed, ligeværdighed mellem kønnene - og Grundloven af 1953.
Gaver kan indbetales på giro I -688-7250.
Bliv medlem ved at kontakte tlf .91 21 52 0l - eller ved at udskrive tilmeldingsbl anket f ra hj emmesiden, www. danskkultur.dk.
Medlemskab koster: kr. 200 for enlige, kr. 300 for ægtepar, kr. 150 for studerende
og pensionister. Redaktionen vil gerne opmuntre foreningens medlemmer til at sende aktuelle artikler, personlige oplevelser eller gode ideer og inspiration til foreningsarbejdet samt andet omkring samfundsproblematikker i relation til dansk kultur. Materialet bedes tilsendt os i god tid!
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Medlem af Foreningen Dansk Kultur, Bodil Clausen, bad tor nogen tid siden forfatteren Ole Hyltoft - som også i sidste nummer af vort blad bidrog til stoffet (dengang med en fiemragende artikel) - om at forfatte en sang, som kunne synges, når
man tager flaget ned ved solnedgang. - Vi har nemlig altid flaget oppe hver dag, når
vi er i sommerhus, fortæller Bodil Clausen. - Og jeg har længe undret mig over, at
der i Danmark ikke findes dn eneste sang, som kan synges under flagnedtagningen.
Jeg ringede og spurgte Ole Hyltoft, om han ikke kunne kreere en sådan sang - og
det kunne han. Men Ole han mig om at lave melodien til. Så her f6lger på NÆSTE
SIDE den splinternye sang med tekst og noder.
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Om dette blads forsidebillede:
Da Viggo Johansen ( 18-51- 1935) malede billedet "Glade Jul", var f amiliens stue omdannet til atelier i
mange måneder. Han havde nemlig ikke noget atelier - men malede, der hvor motivet var. Og heldigvis
for det. Viggo Mortensen inviterer os således helt ind i sin stue sammen med hans dejlige tarnrlie. Det
passer fint til Viggo Mortensen, som i sin tid blev kaldt for "Hjemmets maler". Mens arbejdet med billeder stod på, tprrede juletræet gradvist ind, og alt det grønne dryssede af - alt imens familiens dagligdag
med seks b6rn og en mæslingeepidemi også skulle fungere. Malerens hustru, Martha Johansen, var lettet, da billedet endelig var færdigt i starten af april - og skrev da i sin dagbog: Vi har nu undværet vor
tlttgligstue på.fierde måned - men vi hor i vort liv undværet så utrolig meget, bure .for at opnå det ene
sintple at let,e. Den intimitet og idyl, som vi er vidner til i "Glade Jul", er et idealbillede af den harmoniske familie. Martha er den samlende figur for børnenes dans om juletræet. Det strålende træ oplyser
børnenes forventningsfulde ansigter - og lyset trænger helt ud i stuens dunkle hjørne, hvorfra en ældre
ilame ser på. Johansen prpvede at male sig selv på billedet, mcn syntes ikke det lykkedes, hvorefter han
tænkte sig selv stående bag træet.
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Her f6lger et indlæg
historiske udvikling:

- af Arild Hald Kierkegaard - om danskhedens

En dejlig - gammel og velkendt - sang er fra krigens tid, og kan sagtens synges
trængte tider nu (Se resten af teksten på bladets bagside):

Var fortidens danskere ikke nationale?
En tidligere kronikør mener, at vi må skelne skarpt imellem patriotisme (fBr 1800).
poetisk nationalfølelse og moderne nationalisme - men hvordan kan han være så
sikker på, at der er vandtætte skodder imellem de forskellige begreber I Ligesom vi
endnu i dag kan mØde egentlig statspatriotisme inden for rigsfællesskabets grænser
(f.eks. gr6nlændernes glæde ved kongehuset), kunne man vel omvendt stØde på national tankegang f-ør I 800, skønt det er helt rigtigt, at enevælden i store dele af 1700
-tallet prpvede at fremme et r.'erdensborgerligt (kosmopolitisk) fædrelandsbegreb'/
En mand som Holberg skelnede imellem de to >nationer< - danskere og nordmænd
- med hver deres folkelynne, som til sammen udgjorde et >folk<. Et andet eksempel
og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere<<
er Ove Mallings bog
"Store
tra IJJJ , der også adskilte de tre nationaliter, ligesom vi jo for Bvrigt endnu har et
dansk, færøsk og gr@nlandsk folk inden for det danske rigsfællesskab.
Kronikøren medgiver, at historikerne har påvist en dansk identitet i middelalderen.
Men at denne altid skulle være >patriotisko og dermed aldrig etnisk-national, kan
jeg ikke genkende fia de bgger og afhandlinger, jeg har læst om emnet. Masser af
middelalderlige kilder bruger faktisk begreberne folk (gens), fædreland (patria) og
nation (natio) på næsten samme måde, som vi gør det. F.eks. går Saxos >fædreland.. kun til Ejderen, skønt danskerne på det tidspunkt havde undertvunget store
dele af Nordtyskland, og modviljen mod tyskere og tysk kultur er et af hans værks
gennemgående temaer. Den ligeledes rneget tyskfjendske Rydårbog fra midten af
13. årh. er ifBlge sit eget udsagn en fortælling >>om det danske folks oprindelse", og
folkevisernes danskhed bygger på fælles byrd, sprog og historie som vist i værket
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>Svøbt i mår<.

Hvor galt kronikøren er på den, kan vises med fpllgende uddrag fia Poul Helgesen,
da han i 1534 formanede til enighed i landet under Grevens fejde: >Vi har dn Gud
og dn herre, dn frelser og et hof, dn kirke... Kunne vi ikke røres til enighed af disse
enigheclsvilkår og af dn kristen kærlighed, da lader naturens bånd røre os dertil. Vi
er clanske fblk, 6t kød og blod, og i mange stykker af ens sæder og vilkår.< Hvis
dette ikke er en opfattelse af, at >>mennesker med ens sprog, afstamning og traditioner tilhørte samme nation<<, så ved jeg ikke, hvad det er. Kronikøren har ret i, at
vi dybest set ikke kan vide, hvad middelalderens almindelige mennesker mente,
men så kan han jo heller ikke slutte, at de aldrig tænkte nationalt. Tværtimod er det
vel at vente, at de kulturbærende lags tankegods i støffe eller mindre omf-ang må
have smittet af på de gvrige samfundsgruppers?
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