:

r:1!lNl

I

-.:*$ffi

-4{l
ttg
r'

w
ffi]
w

,I

Ær"|
t)
llf

æs

^-re

wx$

*mMs* #-*#
iru'
h ,€s sffi

,

FffiW-

W]

$
E
$
å

]

mW_j

I

S BN : 97

8-87 -9

1 1

07

-20-7

,ililllilltillilllilltl

Udfordringer
til vort folk og land

EUSUDVIKLING
Af Anders Bruun Laursen

er udgivet af

Foreningen Dansk Kultur
på Forskningsforlaget Rafael
2006
Ansvarshavende redaktør
Niels Erik Spndergaard
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV
n.e.s @ mail.tele.dk

Trykt hos
PoBe sats & repro
6430 Nordborg

rsBN

91 8-81 -9 l l 0l -20-1

Del: Fra EF til Euromediterranien
Den 19. september 2000 udkom i den engelske avis The Daily Telegraph
I I ] en artikel, hvori hidtil hemmeligholdte oplysninger fra den amerikanske
regering viste, at lederen af CIAs forløber, Organization of Strategic Services
(OSS), Donovan, allerede i 1950 fors@gte at skabe et funktionsdueligt euro1.

pæisk parlament.

Donovan havde forinden skabt The American Committee for a United
Europe (ACUE) med financiel stØtte fra Rockefeller og Ford Foundation,
begge ulØseligt knyttet til Council on Foreign Relations -Verdens egentlige
magthaver - og til CIA, OSSs aflgser, hvis ledere Bedell Smith og Allen
Dulles (bror til den berømte udenrigsminister John) tog over.
ACUE financierede Europabevægelsen, der f.eks. i 1958 ftk53,87o af
sine midler fra Washington. Europabevægelsens ungdomsafdeling var helt
sponsoreret og styret fra Washington. USAs udenrigsministerium medvirkede og behandlede EF-stifterne Retinger, Schumann, og Spaak som de
USA-lejesvende, de var.
Et memorandum fra ACUEs europæiske afdeling rådede I I . juni 1965
Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs viceformand, Robert Madolie,
til i al hemmelighed at stræbe efter en europæisk mØntunion. Man anbefalede at undertrykke debatten, indtil vedtagelsen af sådanne forslag ville blive
faktisk uomgængelig.

UDFORDRINGERTILVORT FOLK OG LAND
Vi er under dobbeltild. Samtidig med, at vi står over lor yth'c I'ictttlt'r.
har vi også indre fjender, indre femte kolonner.

Islam, kulturradikalismen, handelsskoletænkn i n gc n og i t t t l l t o l t l s l trs
globalisering arbejder hånd i hånd med at afmonlcrc vot't' kttltru t'llt'
værdier. Globaliseringskræfterne, islam o$ rrip1't;IIøsItctlt'tt sI:ir 1tltt:tt
til at overtage os.
Vil vi bare hygg" os, eller vil vi kæmpe lirr vor ktrlttrrcllc sttbstitlts'/
Iledaktøren

Fig.l Stærke onkel

Sam hjalp det krigshcergede Europu på fode efter 2. Verdenskrig,

beskyttede os - og bestak os

til at danne en udemokratisk EU

Vtadimir Bukovsky hedder en af de berØmte sovjetdissidenter. Efter 12
års fangenskab i Gulag Øhavetblev han udvist til England .I1992 hjemkaldte Boris Yeltsin ham som vidne i sin retssag mod det kommunistiske
parti. I den anledning fik Bukovsky adgang til hemmeligtstemplede sovjetpapirer, som viser: I 1985 fik Sovjetunionens nye 1. partisekretær, Mikhail
Gorbadov, bes@g af en nedtrykt deputation af italienske kommunister [2 ] :
På grund af EF var Italien blevet så rigt, at revolutionspotentialet og
proletarerne var forduftet. Den kommunistiske verdensstatvat ude af sigte!
Generationer af socialisters arbejde var spildt! I 1986 kom en vesttysk deputation af socialdemokrater og sagde det samme. ,,Godt," sagde Gorbatiov.
,,Så må vi kapre EU-projektet indefra og gØre det ti1 en socialistisk lirr-

Fig.2 Gorbatjov kaprede

i 1986 sammen med Europas

socialister EU-projektet og
i dag også stQttes af

strnrkede dermed den internationalistiske euro-leninisme, som
EU-kommissionens I .viceforkvinde, Margot WallstrØm.

bundsstat- som afsæt for den socialistiske verdensstat."
Herefter har vi set, at socialistiske partier er ophgrt med at vicrc EUmodstandere - og i stedet er blevet for EU. Man ser det også i Sfr-hladet
oNyt Europa<< [3]. Nederst på dette blads hjemmeside ses ,,Et bud pri cn ny
Dagsorden". Eller snarere en ny Verdensorden, Gorbadovs drØltt: ..Vlre
forfædre skabte det nationale og lokale demokrati. Vi skal skabc tlct grltnseløse socialistiske europæiske demokrati - og vore børn det gl'rurtscløse
globale socialistiske demokrati - som ligger lige for, når det rcgittrtitlc demokrati er skabt." De socialistiske anstrengelser sker angivcligt i llt't sittltarbejde med EU-kommissionens 1. viceforkvinde, Margot Wallslt'ørll. soll-l
også er Øverste ansvarlige for EUs (manglende) informatiolt.

Samme år faldt Berlinmuren, og 1991 oplgstes Sovjetunionen uventet
fredeligt. -Ved danske folkeafstemninger påstod vore politikere konsekvent,
at EF skulle forblive ,,fædrelandenes Europa". Alligevel skulle der med
Maastricht-traktaten i I 992 pfudselig være en Union, skønt Poul Schli.iter i
1986 forud for en afstemning havde erklæret unionen ,,stendBd".

II: Euromediterranien
harjeg allerede beskrevet indgående i >De Binder Os På Mund Og Hånd<,
Rafael, 2006. Dette blot for at genopfriske:
Efter at Frankrig var fordrevet fra Nordafrika og efter Evian-aftalerne i
1960-61 besluttede de Gaulle sig for atforbrØdre sig med muslimerne - I
1973 kom den store oliekrise, og på et mØde i København faldt EF-lederne
på knæ for araberne og bad så mindeligt om at få rimelige oliepriser igen.
Det fik de gennem Eurabien-samarbejdet [4], hvor EF skulle tage imod
muslimsk fødselsoverskud som vandrende arbejdstagere og sikre disse
familiesammenføring her. Vi skulle medvirke til udbredningen af islamisk
kultur og alliere os med araberne imod Israels 1967 -erobringer.
Barcelona-deklarationen [5] blev til i 1995 med løfteom fælles marked
og Økonomisk integration fra 2010 mellem EU og de deltagende, nu associerede partnerlande, som er Marokko, Algeriet, Tunis ,, Ægypten, Det Palæstinensiske Selvstyre, Jordan, Libanon, Syrien, Israel og Tyrkiet, som EU
nu har indledt optagelsesforhandlinger med. Hertil kommer en kulturel aftale om, at dette Euromediterranien skal være uden ,,dem" og ,,os".

Commission-deputation på bcsglg ltos ( iot'brtt iov.
Den bestod af David Rockefeller, Henry Kissinger, Fritttkrigs pr':usitlcltt,
Valery Giscard d'Estaing og den japanske statsministcl'Nltkitzollt'. l)c o1'r-

I 1989 kom en Trilateral

fordrede Gorbadov og Rusland til at indtræde i ,,Dc Syvs Kltrh". lMIi
Verdensbanken, GATT osv. Endvidere ønskede ntatl ctl l':t'llt'st'ttt'o;xuisk
stat- og d'Estaing bad Gorbatjov finde ud af, hvilkc sov.iclslrtlt'r'. tlt't'sktrllc
med. ,,For der kommer en fælleseuropæisk stat ilttlctt t'lt 1.5 iil'." sitgtlc
d'Estaing, Som senere skrev den traktat, som lialtskltuutttle ttc lirrklstctlc.
()t{() rttctlrttirldl'c lr[ l
Hvordan kunne d'Estaing vide besked herottt i I
var omhyggeligt planlagt fra vestlig side'? ,,Hviul tttctlrr l)c ortt crt f ællcseuropæisk stat fraAtlanterhavet til Ural'1" s1'rtu'glc Kissirlgcr. Senere pressede EU-kommissionsformanden Jacques l)clot's txlsii ltii lirr en europæisk
stat med Rusland.

lL

I2003lovede man så partnerlandene EUs 4 fundamentale rettigheder [6]
- herunder fri bevægelighed for mennesker, dvs. man lukker op for islams
folkesluser. Det hedder sig, at disse rettigheder for muslimerne afttænger af
fremskridt mht. demokrati og økonomi. I de nu forgangne I I år er der stort
set ingen fremskridt sket på muslimsk side. Og pgu. islams binding til Koranen, vil de heller aldrig ske.
Men det betyder mindre. Vi så jo, at EU indledte optagelsesforhandlinger
med Tyrkiet trods manglende opfyldelse af EUs forhåndsbetingelser. Iflg.
Bukovsky har EU-Kommissionen helt overtagetinitiativet i EU, lige som
Politbureauet i Sovjet - mens parlamentet spiller en ubetydelig birolle - lige
som Den ØversteSovjet. Og Kommissionen vil have Euromediterranien mens vore regeringsledere ikke tgr sige nej.
Euromediterranienprojektet har nu
varet i 1 I år. Vor statsminister deltog
28. november 2005 i 10 års-jubilæet
sammen med sine muslimske kolle-

Fig. 4 tv. "Familiebillede" [7]
fra Euromediterraniens I }-års
jubilæum i Barcelona 28. I l. 2005.
På billede herover ses vor statsminister
yderst til hpjre. Men han gnsker dyb
hemmelighed om sin og Danmarks
binding til denne organisation.

ger.

Men har vor statsminister, regering
eller medier fortalt os noget som helst
om Euromediterranien?
Intet.
Jeg har i2006 spurgt statsministeren, hvorfor han, regeringer og vore
medier har fortiet dette projekt i nu
I I år. Samt hvorfor han og regerin-

Fig. 3
Islam klcedt i EU-flaget vokser os over
hovedet
Turkey - Poster by artist Burak Delier
depicting a woman wearing a chador
4 Oct 2005
(Memorable Images 2005 Set)

gen er så opsatte på at fjerne vor
1000-arige kultur og erstatte dcn tnccl
islam.
Disse spØrgsmål n:.cgtctlc slittstltinisteren at svare pii. Illot hckrit'lictlc
statsmin i steri ct I itt t't I t t tctl i tc t't'ittt i c lt
som beskrcvct - og ltt IttLtn ltar lovet
muslimernc ll'i hcvicgelighed ind i
EU.

Henvisning til kilder på internettet:

[ ] http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;sessionid=RFXOIHUFMLMO3Q
FIQMFCM5 WAVCB QYJVC ?xml=/new s I 2000 I 09 / I 9/w spy I 9. xml & sec ureRefre sh
=true&-requestid=7007
l2l http I I ww w. bru s s e I sj ourn al. c o m/n ode/ 8 6 5
[3] http:i/www.nyteuropa.orgl ss. 1 2- 1 3
:

l4l http: I lhomepages. compuserve. de/Hep

pyE / textel 1 eurabi a.htm

I

[5 ] http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm

16lhttp://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm

[7) http:llwww.government.gov.sk/english/foto_start.php3?id_ele=1O04&id_lang=]

&id

akcie=0

EUSUDVIKLING
2. Del: Europa atter på vej mod diktatur
Diktatur er Europas klassiske styreform. Demokratiet har været en spinkel
trækfugl på kort ophold - målt med historiens alen. Og noget kunne tyde på,
at den foragtes. I dag drejer det sig for en elite af ,,intellektuelle", bureaukrater og finansfolk om i globalismens navn umærkeligt at fjerne vor nationale
og kristne identitet (sjæl) for at få en befolkning i stedet for et folk.
,,Velfærdsideologien" skabte ,,det nye menneske" [1], dræbte danskernes
nationale og kristne urkraft og sjæl- og gjorde os til ideologernes modellervoks. Man har tilstræbt det identitetslgse, hule flokmenneske, den dorske

,,tryghedsnarkoman", som ideologerne kan manipulere ind i en diktatorisk
{nverdens-stat, i stedet for individer. Døm selv, hvorvidt det er lykkedes.
Orwell har i sin roman >1984< skrevet om den ,,gode" stat: ,,LJvidenhed
er magthavernes styrke." I det fBlgende vil jeg gå ind på EUs og Euromediterraniens diktatoriske metoder, nemlig :
Euromediterraniens propagandaapparater
og deres hj ernevaske-metoder
EU og mediecensuren
Euromediterraniens nyhedsformidling

2.Udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU)
samarbejder intenst med ISESCO, hvis formålsp aragraffer vil hindre integration af muslimer her og udbrede islam til hele Verden [5], [6], [7]. CKU
kendes som arrangØr af ,,Images Of The Middle East"-festivalen 2006.
3. Anna Lindh Foundation For The Dialogue between the Cultures [8],
t9l vil med sarnme midler og hjernevask i ungdomsnetværk fjerne vor identitet [ 10], [ 1]. Begge sidstnævnte skal aktivt nedbryde vor kultur og religion.

II: EU og Medierne
EUs Østrigske formandskabs, EU-kommissionens, EUMCs Symposium
22.-23.maj 2006, Wien, med udvalgte mediefolk.
1: EU-Kommissær Benita Ferrero Waldner II2l:
Opfordring til selvcensur og håndhævelse heraf i egne rækker, hvis man vil
EØresig håb om at bevare ytringsfriheden uden lovgivning. Skærpede straffe
forracisme kræves.

I.

II.
III.
IV.
V.
VL
VII.

Euromediterranienogungdommensensretning
Europarådets mediecensur, afstraffelse ogungdomsensretning
Vise, at vi er udsatte for planlagt manipulation.
Vise, at vi selv lægger op til det.

I: Euromediterraniens propagandaapparater
jeg
gennemgået i >De Binder Os På Mund Og Hånd<<, Rafael 2006. Blot
har
vil jeg lige nævne dem her:
1. UNESCOs Kulturkonventio n af 20.10.2005 l2l
Denne konventions hensigt betyder statslig suverænitetsafgivelse til
UNESCO, som skal udstede kulturpolitiske retningslinier til medlemslandene samt beskytte og fremme kulturel ,,mangfoldighed". Den umuliggØr
Danmarks integrationspolitik. Konventionen gælder i praksis kun f or os ikke for islam pga. FNs blåstempling i 2002 [3] af Cairo-Deklarationen fra
1990 [4], som sætter shariaen over alle andre bestemmelser.

Fig. 5a: EU-kommissær Benita Ferrero Waldner: "Vogt jer! Selvcensur vedr omtale
af muslimer og islam eller streng straf!"
5b. EUMC-leder Beate WinkLer: "Vi skal nok holde Pje med jer og anklage ier - og

vifår

endnu mere magt!"

2: Anbefalinger mod fremmedhad og racisme [13]
Foreskriv ved lov klart regulationsmekanismernes rolle og beskyt dem mod
utilbørlig indblanding ! Styrk samfundets muligheder for at overvåge medierne! Indfør brugervenlig selvcensur. Opret lettilgængelige klagenævn vedr.

racisme. Brug antidiskriminationslovgivningen. Vis kulturel mangfoldig-

hed som samfundets normalitet! Opdrag journalister og redaktører til kultu-

rel mangfoldighed, som skal gØres tvungen i uddannelsen. Gør kulturel
mangfoldighedsindsigt til forudsætning forjournaliststillingsbesættelser, giv
journalister med indvandrerbaggrund positiv særbehandling, få flere
o g kommentatorer. Få
journalister
indvandrere. Lav
klagende
og
alliance mellem professionelle
medievejledere for indvandrere på alle samfundsområder - giv dem stemme.
International udveksling styrker bevidstheden om nødvendig indskrænkning i ytringsfriheden. Lav forsamlinger af medieejere til diskussion af fremmedhad og virkning af artikler, samt hvordan man undgår sprog, som skaber spændinger mellem folkegrupper. Lav liste over korrekte ord. Lav træni n g spro grammer for j ourn al i ster og redak tØr er. Opm untre mi ndretal s un ge
til at blive journalister. Indfør træningsprogrammer, som bringer journalister fra ,,Syd" til ,,Nord" og omvendt. Mindretal kan blive hørti medierne
ved på-forkant-med-nyhederne strategi og journalistik. Skab selv mediei

ndvandrerj ourn

al

i

ster, få musli m ske I ederskribenter

nyheder!

Lav en ,,Mangfoldighedskultur.øedtægt": En erklæring med fir:lles presseforpligtelser og årlig rapport om fremskridt på en fastsat,,mangfirldighedskulturdag". Sammenflet,,vore" og,,deres" journalister i udvekslinger - især
de unge, der som morgendagens journalister så vil være indstillet på forskellige kulturer.

Frem sådanne samproduktioner, som kan fremme den multikulturelle
forståelse.
Thg fat på rBdderne

folk, som skulle behandle udleverede oplysninger på en sådan måde, at de
gavnede dialogen med muslimerne.

IV: Europarådet (ER) og ytringsfriheden
Siden l99l huser ER ,,Den Europæiske Konference mod Racisme og
Utålsomhed - ECRI". Den ser kun islam som en berigelse af vor kultur - og
mener, at vi ubelejligt hader islam. Den ser al kritik af islam som racisme og
fremmedhad

[ 15].

ECRI har bundet vore politikere og deres partier til at skride ind over for
al kritik af islam. Samt til at fremme Europas islamisering på enhver måde.
Og ECRI har lukket munden på politikerne selv !
Medierne skal overvåges - og racistisk eller utålsomt materiale skal indberettes til staten og ECRI samt særlige overvågningscentre. Kun positive
sider af indvandringen må omtales. En racistisk undertone hos en speaker
skal hænges offentligt ud. Medierne skal pålægge sig selvcensur for at bekæmpe racisme og utålsomhed.

Europarådets stater skal s@rge for, at journalisthøjskolerne indlægger
multikultur-ensretningsundervisning - hjernevaskning - af fremtidige journalister i deres læseplaner. ER pålægger staterne at forfØlge folk, som på
internettet udlægger,,hadetale" og ,,racisme". Der skal indføres selvcensur
på internettet hos leverandører.

Også politikorpsene underlægges ERs strenge regler mod islamkritik og

-behandling.

til racisme og fordomme i uddannelsessystemet. Ind-

førkulturel mangfbldighed som standardundervisning i skolerne og lav fremstØd derfor i det ,,Europæiske År for Den Kulturelle Mangfoldigheds Dialog 2008". EIJ står parat med råd og dåd.
Styrk samtalen og initiativerne mellem trossamfund (i håb om udvanding
af den svageste religion). Udveksling mellem kirke, synagoge og mosk6.
Lav udstillinger om de andres religion i hinandens kultsteder! Lav en Verdens-religion s-tolerancedag.

III: EuroMed og medierne [14]
I 2005 afholdt organisationen Euromed & Medierne et mØde, hvor man
meddelte, at man kun ville henvende sig til en lille kerne af loyale medie-
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Fig. 6 Big Brother watches vou (Storebrttr overvtiger tlig)

ø

ERs ,,European Audiovisual Observatory" havde i juli 2005 arrangeret et
mØde i Moskva med bl.a. fremtrædende russiske redaktører for at lære nærmere om, hvordan man indfører og styrer selvcensur [16]. Herunder især
om Sofia Khavlinas erfaringer med ,,socio-etisk" selvcensur-tænkning, hvor
der ,,med socialt ansvar tages hensyn til almenvellet" - i samarbejde med
Pravda og i fin afstemning med KGB-Putins repræsentant! Der er oprettet
et regionalt russisk selvcensur-institut og presseråd for at undgå indskrænkning i ytringsfriheden ved lov.
Herved har man også undgået retstvister mellem medierne og seerne/
læserne/tr ørerrre (samt de væsentligste nyheder) ! Izvestijas redaktør havde
lignende ,,gode" erfaringer lige som Maynes fra engelske ,,The Guardian".
Leonard, Oxford Universitet, foreslog lignende internetregler for nyheder og internetservice-leverandgrer. Man foreslog statsindgreb, hvis selvcensurens regler ikke overholdes.

religion tl Sl. Og BBCs bestyrelse har nyligt offentligt bekendt alt for længe
at have ligget under for sine journalisters pres, nedgjort kristen kultur og
forherliget islam.

Europarådet og indoktrinering af skolebørn
Til alle tider har diktatorer vidst, at det drejede sig om at påvirke bgrn og
unge, som er lette at ensrette og hjernevaske i Ønsket retning. Europarådet
og EU er ingen undtagelser. ER pålægger at revidere skolebgger for at fjerne
fordomme og historisk fremstilling af islams bedrifter. Endvidere at tilrettelægge læseplaner mhp. daglig indoktrinering i den kulrurelle mangfoldigheds

berigelse og kulturernes ligeværd. CKU og Anna Lindh Foundation har
tagetdette til sig.
En skolebog i kristendomsundervisning er lige trukket tilbage fra forlaget
Malling Beck efter kritik Bogen beskriver den muslimske massakre på skolebørn i Beslan og gengiver et citat fra den arabiske tv-sender al-Arabiya:
,,Selv om ikke alle muslimer er terrorister, så er alle terrorister muslimer."
Endvidere rejses spørgsmålet: ,,Hvorfor er der terror i verden?" (avisen 24
timer 2l . november 2006). Sådant må vore børn ikke se.

Straffen
ER anbefaler L. energisk opsporing af og 2. svære bødestraffe samt samfundstjeneste for racisme og fremmedhad - som altså omfatter praktisk talt en-

hver kritik af islam. Man forlanger omvendt bevisbyrde ved racismebeskyldning.
EU har parallelt oprettet Den Europæiske Unions Overvågningscenter
for Racisme og Fremmedhad (EUMC) i Wien. Lederen, Beate Winkler, har
fået sin opdragelse i DDRs ungdomspartiapparat og sin tidlige karriere i det

kommunistiske system.
Herhjemme har vi for eksempel set Mogens Glistrup blandt andre blive
straffet for racisme med fængsel.
I Wolverhampton i England afsoner Kevin Hughes nu fængselsstraf i
isolation fra sågar sin familie [ 17]. Han blev idømt to års fængsel, fordi en to
gange afvist irakisk asylans@ger anklagede Hughes for fornærmelse. Der
var ingen vidner - og ingen tegn til overfald. Irakeren havde ikke engang
været hos læge. I fængslet nægtes Hughes og kristne fanger telefonpenge
samt bgger og blade - mens telefonpenge, bgger, blade og skrift er på, arabisk, urdu osv. uhindret går ind til muslimske fanger.
Men heldigvis sker der da fremskridt i England. BNP-politikeren Nick
Griffin er lige frikendt efter at have kaldt islam en ondskabsfuld og slet
10

'

V: Euromediterranien og ungdommen
B arcelona aftalen 1995 fastslar, at kontrollerede ungdomsudvekslinger skal
være midlet til at forberede fremtidige generationer på tættere samarbejde
mellem de euro-mediterranske partnere. E -M udenri g smini sterkonferencen
nov. 2001 (2 mdr. efter 1 1 . 9.) understregede fortsættelse af programmet for
at bekæmpe fordomme og stivnede forestillinger hos os. Det drejer sig om:
1: CKU: se kap. I:2
2: Anna Lindh Foundation: se kap. I:3
3: Euro-Med Youth Action Programme: [ 1 9]
Fase I blev antaget af EU-kommissionen og Barcelona-proces Kommitteen
i 1998: Udveksling og frivillig deneste. Fase II vedtoges22.november200l
af Europa-kommissionen og MED-Kommitteen for at bedre gensidig forståelse og sammenhængskraft blandt Middelhavsregionens unge - baseret
på gensidig respekt, tålsomhed og ,,dialog" mellem kulturerne:
L. Kamp mod racisme og fremmedhad
2. Aktivt borgerskab og udvikling af det borgerlige samfund
11

sionen og EUs manglende kommunikation, Margot WallstrØm, som blev
helt tavs, da jeg i maj 2006 spurgte hende om grunden til tavsheden og om
grunden til bestræbelserne på at fierne vor kultur'
4. Gorbadov fremhævede d. 9.-10. december 2005 EU og Euromediterranien som den rigtige vej mod verdensregering og beskæftiger sig med den-

3. Kvindens rolle i samfundet
4. Mindretalsrettigheder
5. Beskyttelse af milieu og kulturel arv. Nøje konsulentvurdering af resultaterne. Fase III erunderudarbejdelse efterudløbet af fase II med 2004.Inde-

bærer decentralisering.

Ca 20.000 unge havde i januar 2005 deltaget i mere end 800 projekter
siden 1999. Platformen skal binde unge salnmen i en ånd af gensidig forståelse og tålsomhed.
4: Euro-MediterraneanYouth Platform [20] søsattes i 2003. Den skal
fremme partnerskaber og netværk blandt ungdomsorganisationer i Euromediterranien, projekter og udveksling af metoder l2ll.

nes arkitektur 124).

5. Både vor statsminister og Tony Blair [25] bruger samme sprog som
Gorbadov, Steven Rockefeller og Maurice Strong i ,,Earth Charter" - som
kaldes vor tids 10 Bud og erstatning for Bjergprædikenen.
,,Værdierne" stammer delvis fra UNESCO og Lenin'
6. EU, Europarådet og UNESCO er medlemmer af den globalistiske forening WCFA 126l der er startet af bilderbergeren Prins Klaus' Fond og Ford
Foundat tonl2Tf ,som er ulgseligt knyttet til verdens egentlige magthaver:
Rockefellernes Council on Foreign Relations (CFR)'
Her betegner man identitet som roden til alle stridigheder [28]. Man nægter en enkelt kultur alene retten til et landomrfdel291.
7. ,,Nogle tror, at vi [Rockefellerne] er del af en hemmelig sammensværgelse tåOl, der virker imod USAs bedste interesser - og de karakteriserer
min familie og mig som ,,internationalister" og for at konspirere med andre
verden over for at bygge en mere integreret global politisk og Økonomisk
struktur - 6n verden, om De vil. Hvis dette er beskyldningen, er jeg
skyldig - og jeg er stolt over det.
(David Rockefeller, Memoirs, page 405.)
8. ,,Vi er taknemlige modWashington Post, NewYork Times, Time Magazine

5: Euro-Mediterranean School Forum:

,,Intercultural Dialogue" l22l er et @strigsk pilot-tiltag i samarbejde med
Anna Lindh Foundation. Sammenslutningen stØtter oprettelsen af gymnasier i Europa og MEDA-landene. Indtil nu har Europakommissionen indgået aftaler med: Algeriet, Egypten, Marocco, Israel, Jordan, Libanon,
Palestinensiske Selvstyre, Syrien, Tunesien, Tyrkiet. Skal fremme kulturel
og religips forståelse. I Østrig erman gået i gang med at indoktrinere skolebømog lærere i,,Global Undervisning", et ord, man endelig ikke måbruge.
Endvidere skolepartnerskaber. ,,Værdierne" stammer klart fra UNESCO og
Gorbad ovs leninistiske,,Earth Charter" 1231.

VI: Er Euromediterranienprojektet tilfældigt
- eller udemokratisk manipulation?
Jeg mener manipulation!
1. Da EU i 2005 ikke ville indlede optagelsesforhandlinger med Tyrkiet,
blandede præs. Bush jr. sig. Straks bøjede EU sig og indledte optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, som slet ikke opfyldte EUs forhåndsbetingelser.
2. Gaind på EUs og Euromeds hjemmesider: Referat af alle skridt i udviklingen er nfijelagt ud - ofte allerede før mødenne! ! ! Hvilket tyder på, at EUkommissionens embedsmænd, som ikke skal stå til ansvar over for vælgere,
styrer udviklingen - og ikke vore politikere. Og det er allerede diktatur. Se
ovenstående censurpålæg.
3. Medier og politikere fortier systematisk Euromediterranien.

Det gælder også vor statsminister og 1. viceforkvinde for EU-Kommis12

og andre store udgivelser [31], hvis direktører har overværet vore m@der og
rÅpekteret deres løfteom diskretion i næsten 40 hr." Han fortsatte med at
forklare: ,,Det ville have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden,

'

hvis vi havde været udsat for offentlighedens s@gelys i de år.
Men verden er mere indviklet og forberedt ph atmarchere hen mod en
verdensregering. Den overnationale suverænitethos en intellektuel elite og
verdens mest fremtrædende bankfolk må bestemt foretrækkes frem for national selvbestemmelse, der er praktiseret i de senere århundreder."
(Sagt på Bilderbergmpdet i Baden Baden, juni l99l i overværelse af Bill
Clinton og vice-præs. Dan Quayle. Rockefeller kontrollerer USAs medier).
9. Den 30. januar 2006nægtede Jyllands-Posten i sin morgenleder at und13

som mange præster og biskopper 132) i modsætning
mener kan adskilles fra islam, dvs. koranindholdet!

skylde for Muhammedtegningerne. Så optrådte DIs og Arlas direktører i
TV og forlangte regeringsindgreb pga. indkomsttab i Mellemøsten.
Samme dags eftermiddag optrådte bilderbergeren og CFR'en Bill Clinton
og skammede Danmark og J-P ud.
I TV-nyhederne om aftenen tog en tydeligt rystet statsminister personlig
afstand fra tegningerne. En time senere kom der en undskyldning til muslimerne fra J-P !

merne

-

til Koranen

VII: Hvorfor finder vi os i manipulationerne?
Vi har nu set:
L. At EU i en menneskealder ved hjælp af fortielser og usandheder har unddraget os vor demokratiske ret til en debat om vor fremtidige identitet.
2. AtEuroparådet, EU og Euromediterranien har pålagt mediecensur.
3. Hvordan man har indført propagandaapparater, som skal fierne vor kultur
og bane vejen for islam.
4. Hvordan EU og Europaråd er gået over til at ensrette ungdommen.
Trods mediecensuren kan alle vel se:
1. At vi har store problemer med den omsiggribende islamiske ,,nybyggervirksomhed" i Europa samt
2: Atvore politikere kryber for islam. Alligevel vender næsten hele befolkningen det blinde Øje til diktaturets fremmarch.
1930'ernes indstilling gentager sig. Mange holder sig fra at protestere af
frygt - som sågar aflrolder fra atmØde op til foredrag ! Trods Muhammedtegningsudskejelserne, voksende ghettoer uden for dansk lov og muslimsk
vold, omfatter mange danskere muslimerne med sympati og er politisk korrekte - uden traditionel fornemmelse af godt og ondt.
Mange tænker: ,,Skidt! Efter mig syndfloden! Danmark bliver ikke islamisk i min tid" - og de bliver vrede, hvis man er af anden mening. Altså
renlivet fejhed.
Fra politisk side fjerner man vor kultur og fremmer islam (se >De Binder
Os På Mund Og Hånd<< s. 19-38, Rafael 2006, >Danskeren<< nov. 2006) for at tækkes neoliberalisternes penge og en indbringende? dnverdensstat,
som også socialisterne tragter efter. Hovedparten af den altid politisk-ideologisk korrekte Folkekirke mener helt ukristeligt, at Kristi Far også er den
sØnnelØse Allah og ,,forkynder" misforstået næstekærlighed over for musliT4

Fig.7 Mosk6, kirke, samme Gud?

Alt på trods af kraftige advarsler i Matth.l:13-23 fra tempelrenseren
Kristus, 2. Johs. Brev: 1-ll og på trods af , atden barmhjertige samaritaner
ikke tog sin næste med hjem. For hvem er vor næste? Den voldtagne danske
pige eller en åndeligt fjerntboende muslimsk ,,flygtning'0, som tager på ferie
i det land, han er flygtet fra, f.eks. Libanon! - men som med herrefolksvoldtager hende,
Ønske om erobring forAllah og om at afskaffe al kristendom
der ikke bærer burka?

Heldigvis findes der dog i dag et islamkritisk netværk af præster med
samvittighed og Kristus-loyalitet. Kristi læres nedbrydning begyndte allerede med romerbispen Cornelius' (år 250), biskop Augustinus' (omkr. år
400) og senere Luthers politiske tilpasning af Kristi lære til magthaverens
og egne behov, hvilket medførte pavestat, inkvisition, hekseforf6lgelser,
,"ligionrkrige og kirkernes samarbejde med magthaverne - sågar med Hitler og Stalin.
På den baggrund havde Georg
Brandes og hans kultunadikale let
spil. De smeltede sarrrmen med de
leninistiske 68-ere. Sammen nedbrødde alle normer, al holdning
og moral hos danskerne og hjer-

'

nevaskede os.
Det skete gennem ,,World Fe-

deration for Mental HYgiene"
(WFMH), der havde katastrofal
tilslutning blandt danske PsYko-

Det nye menneskas hu'shsulg/kr,tb i Christiania'
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terapeuter, deriblandt Eggert Petersen, som grundede det missionerende
,,Mentalhygiej ni sk Forskning sinstitut". [3 3 ]
Meningsdannere på alle niveauer påvirkedes og hjernevaskede os efter
Thvistock-metoden: [34] Det drejede sig om især gennem skoler og medier
med Freud som forbillede at nedbryde hjemmenes indflydelse på børn, at
nedbryde al nationalfølelse, moral og kristentro, der sås som roden til alt
ondt og al mental dårligdom. I stedet skulle der være liberal hashpolitik og
drifternes frie udfoldelse med velvære uden tankevirksomhed for alle. Herved skulle Den Nye Verdensordens plastiske, flye, globalistiske menneske

[6]http ://www.dccd. dk/dccd/cku.nsf/doc/isescoaftale?OpenDocument
l7 I http I I www. isesco. org. maÆnglish/presentation/ISESCO/Chaner. asp

skabes.

}4lhttp:llec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/media/index.htm
[5] http://www.coe.intltlelhuman_rights/ecril2-european_conference/1-documents

Også her lå sympatien hos Lenin - mens stifterne af WFMHrnazitiden
hyldede Hitlers drab på fysisk og psykisk handikappede - som det skete
bl.a. på Martin Luther Krankenhaus i Slesvig. Tænk på Ritt Bjerregårds
historie- og geografiløse skole, hvor,,ingen skulle lære, hvad ikke alle kunne
lære", hvilket hun nu offentligt har fortrudt.
Den bevægelse har i en menneskealder svækket danskernes nationale
identitet til ,,konger@gelse" og entusiasme om fodboldlandsholdet. Kristendom blev i den almindelige ligeværdigheds navn blot til holdningsløs tålsomhed over for det, som Kristus kaldte ondt.
Iflg. DR TV-tekst I 5 . november 2006 vil det gamle bondeparti Venstre
{erne kristendom som dansk værdigrundlag fra sit principprogram.
Historien viser, at en sådan åndelig svækkelse, AlDS-kulturen (>Kilafah< december 1994 s. I ), altid bliver opslugt af en stærkere magt.
Denne hedder i dag islam, hvis mål er shariaens diktatoriske dnverdensstat, Kalifatet.
Spørgsmålet er, om vi ikke efterhånden fortjener den?

Henvisning til kilder på internettet:

[

] http://nytdanmark.blogspot.c on/2006105/dansk-velfaerds-historie.html

l2lhttp:llwww.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_en.pdf

:

[8] http://www.unesco.delc-english/arab-europe-dialogue.pdf
lglhttp:l/ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/euromed_foundation/index.htm
1 0] http //www. euromedalex. o r glBnl dialo gue strategy. pdf

[

:

[1I

] http://www.euromedalex.orgÆn/whatwentwrongdoc.pdf

[12] http,l/europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/
ormat=HTMl&aged=0&l an guage=EN&guilan guage=en
[13] http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/general/euromed_conference_report_
321 &f

220506_en.pdf
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[16] http://www.obs.coe.int/online_publication/expert/moscow-workshop.pdf.en
[ 1 7] http://blog.balder.org/?p= | I $
[
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8] http ://blog.balder .orgl ?p-l

{J

9] http://ec.europa.eu/youth/priorities/euromed-en.html

[20] http: I lwww.mio-ecsde.org/article.php?story=f
121 I http I lw w w. e uro medp. org
:

l22lhttp,llwwwiz.or.atlstart.asp?b=380&sub= I 345&showmenu=yes&ID= I 119l
l23l http I lwww. earthcharter. org/innerpg. cfm ?id-menu= I 9
l24lhttp:Ilwww.theworldpoliticalforum.org/files/eventiffesti7o20Granada.pdf
ss. l0-15 og 96-98
I

l25lhttp:llwww.dendanskeforening.dUside53-cid-53-aid- I 274-mid- I -params-l .html
126l http: I lwww. wcfcorp.orgÆxtendedpage.asp?ltemld=730
127

I http: / lwww.wcfcorp.org/contentpage.asp?Itemld=

/I

[30] http://www.policestateplanning.com/cfr.htm
[3 I ] http ://www mega. nu : 8O80/ampp/bilderberg.html

l32lhttp.llwww.folkekirken.dk/aktuelt/nyhed/article/l/biskoppers-udtalelse-trykt-somkronik.html
[3 3 ] http ://www.toolan.com/hitler/phoenix. html
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4] http I lwww.crossroad. toÆxcerpts/chronologies/mind-control. htm
:
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KULTUR
Af Rolf Slot-Henriksen
Slæ gtsforskning per internet
Hardu interesse i din slægtshistorie,
behøver du nu ikke mere at tumle
med tykke bgger på de danske rigsarkiver. Alle kirkebØger fra før 1 891
er nu samlet på internettet og dermed tilgængelige for enhver med compu-

ter. Dermed er 5,5

millioner sider kirkebpger nu til rådighed, hvilket uden

tvivl vil lette arbejdet for enhver, som Ønsker at forske i slægtens historie.
Formanden for foreningen,,Databehandling i Slægtsforskning" (DIS -Danmark), Arne Christiansen, påpeger, i hvor hgj graddette initiativ kommer til
at lette arbejdet for danske slægtsforskere. DIS har som form til at gøre histo-

riske kilder tilgængelige på internettet.
Christian R. Jansen, der som leder af Statens Arkivers Filmningscenter
har haft ansvaret for projektet, har i den anledning modtaget en pris fra SSF,
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. Den nye mulighed for
internetslægtsforskning kommer i en tid, hvor interessen for forskningen er
stærkt stigende. Det skønnes, at der for øjeblikket er op mod 40.000 personer, som forsker i deres familie. Især indenfor de sidste 20 Ftr er interessen
øget stærkt.

Ny navnelov: SEN-navne forsvinder
Indtil dette forår var navneforandringer delt således, at kirkekontorer og
præster foretog visse navneændringer, mens andre blev varetaget at statsamterne. Kirken fik ingen betaling, mens statsamterne fik et vederlag på kr.
3.500 per navnskift.
I foråret blev alle navneændringer lagt ud til folkekirken, gratis vel at
mærke. Det har betydet 70.000 navneskift på et halvt år! Dette har belastet
sognepræster og kordegne i helt urimelig grad. Den voldsomme stigning
skyldes, at muligheden for at ændre navn er blevet stærkt liberaliseret, og at
alle navneskift nu er gratis.
Resultatet har været af dobbelt natur. Langtde fleste navneskift skyldes,
at folk fjerner deres sen-navne. Navne som Jensen, Hansen, Petersen bliver
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sjældne. Ind kommer ofte tyske navne samt eksotiske uforståelige. Samtidig sker der et brud i
slæ gtslinj en, s å s 1æ gtsforskning fremover bliver
vanskelig og ofte uforståelig, fordi man dermed
ikke mere kan finde en slægts lige linje.
Man skulle ellers tro, at et sen-navn var præsentabelt, ikke mindst da reklamen har lanceret
firmaer som Hansen-Møbler, Jensens Bøftrus, Andreas Andresen Transport, Dyne-Larsen og det
store biltilbehgrsfirma T. Hansen som nogle af - Gud, er det Dem!
- Næh, jeg kalder mig
de mest sælgende navne. Samtidig er sen-navne
stadig pastor Hansen.
centrale for landets mest kendte skikkelser som Jeg har ikke haft tid og
H.C. Andersen, Carl Nielsen, Jens Baggesen, Jo- råd til at skiJie navn selv.
hannes Larsen, så der er intet at skamme sig over.
Som det sidste nye pnsker regeringen, at kirken skal indkræve 500 kr. for
hver navneændring. Pengene skal ikke gå til kordegnelgnninger, men alene
til staten. Her pålægges der en kirkeskattebetaler endnu en udgift, når der
skal laves et administrativt kirkeligt apparat, der skal indkræve pengene for
staten.

Grundloven: Hvad betyder det, at staten understØtter kirken?
l9ll udbrød der revolution i Rusland. Det havde ulmet længe. Samme år
ulmede det også i Tyskland. Der var opr@r her og der, og opr@ret blev så
voldsomt pga. sult etc., at man så sig tvunget til at opgive den videre krig og
kapitulerede.
I Danmark så man med ængstelse på de revolutionære tilstande i syd og
øst. I Rusland blev f.eks. alle kirker nationaliseret,, og i 1940 var antallet af
åbne kirker faldet fra godt 40.000 til kun 40 i hele landet. Som et resultat af
de usikre tilstande nationaliserede man stØrstedelen af den jord, der tilhørte
de danske præstegårde. Præstemes løn bestod indtil da for stØrstedelen af
overskuddet fra driften af præstegårdsjorden. Med dt slag var præsterne uden
løn. Som en modydelse forpligtede man sig i Grundloven til at betale prir: stens løn.
Dette grundlovssikrede tilskud som modydelse for præstegirrclsjordcn er
siden 1911 skrumpet til under 307o.

t9

Grundlovens betydnin gaf , at ,,staten understØtter kirken", er dermed af
dobbelt natur. Dels er kristendommen en del af den fælles nationale og åndelige arv, som skal understØttes, dels har det noget med en Økonomisk
modydelse for beslaglagt jord at gøre.
I Ruslandbeslaglagde man al kirkejord. Siden 1989 har staten i stadig
stigende grad givet kirkejorden tilbage igen. Efterhånden som staten underminerer sin grundlovssikrede aftale med kirken, vil kirken blive tvunget til,
at der handles på samme vis som i Rusland. Kirken kan naturligvis ikke på
længere sigt restaurere kalkmalerier, hvor hver lille restaurering koster et
par millioner, når 3-400 sogne i dag kun har 100-300 indbyggere. Landets
mindste sogn har kun l-2 faste indbyggere.
Grundlovens ord betyder samtidigt, at kristendommen har en særstatus.
Muslimske regler kan og må derfor ikke indføres ad bagvejen, da disse er en
underminering af grundloven.
Nye arkæologiske fund i Jetling
For tiden er to udgravninger i gang i Jelling. Den ene syd for byen ved et nYt
parcelhusområde har bragt en del af den
gamle vikingeby for dagen. Ved en ny
udgravning, som er påbegyndt nord for
kirken, har man hidtil fundet syv meget
store kampesten, af hvilke flere er 2x2
meter. Man håber at finde nye runesten.
Det er dog meget usandsynligt. I netop
dette område mangler man nemlig at finde
Danmarks dåbsattest, der netop nu
de sten, som hører til den store skibsharfået en hedensk pendant i bYen.
sætnings nordre del. De fleste er sikkert
blevet brugt som byggemateriale: trappesten og syldsten, andre kan være
væltede og blevet overdækket afjord, som det sker med alt andet.
Det skal dog tilfpjes, at fotografier optaget 1870-90 viser Jelling kirke
med 5- l0 store gravhgje som baggrund. Disse har alle ligget nord for kirken, så stenene kan også hidrøre fra disse Ødelagte kæmpegrave. Kæmpegrave kunne @delægges helt frem tll1931 . Danmark fik først sin endelige
fredningslov dette år.
20

Den sidste store udgravning i Jelling fandt sted i selve kirken og strakte

sig over tre år fraca. 1978-81. Her fandt man kong Gorm liggende i en
egetræskiste underkoret, et smykke i Jellingestil og et stort antal guldtråde,
som har været vævet ind i kongens kappe. Jeg havde selv det held at kunne
følgeudgravningerne i kirken efter invitation af daværende provst Bennedsen fra Jelling.

Nyt lurpar fundet
Luren kendes kun fra Skandinavien. I alt er der
fundet 52, af hvilke de 33 er fundet i det nuværende ,,skrumpede" Danmark, mens yderligere syv er fundet i de gamle danske områder Skåne og Blekinge. Dvs. i alt
40 danske lurer. Det første fund i l19l fra Brudevælte Mose
i Nordsjælland var det stØrste fund med hele seks lurer.

Siden t@rvegravningen stoppede efter 2. verdenskrig,
stoppede ogsålurfundene brat, indtil man ved en leverance
af spagnum fra en mose nær Hirtshals fandt en mærkelig
ring, der viste sig at stamme fra en lur.
Da man hurtigt lokaliserede fundstedet, var det muligt i det opgravede
spagnum at finde de resterende dele af luren og endnu en hel lur, idet lurer
altid findes parvis. Lurerne vejer i gennemsnit kun 3 kg og er sat sammen af
flere dele, ringe som skubbes ind i hinanden. De stammer fra yngre bronzealder, dvs. 5000- 1000 før Kristus. Deres tekniske udførelse er af meget hpj
karat. Med det nye sæt nordjyske fund viser det sig, at der sikkert stadig
gemmer sig mange lurer i vore danske moser.
Nye dele af Nydambåden er fundet
Nydambådene blev fundet i 1863 i Nydam Engmose på Sundeved hretfør
krigen mellem Danmark og Preussen-Østri gbrødud. Det ene og mest kendte
krigsskib pil24 meters længde blev stjålet af de tyske tropper og fragtet til
Tyskland. Det andet mindre kendte skib brændte de tyske tropper.
Da Sundeved kom tilbage til Danmark efter folkeafstemningen 1920 undlod en forsØmmelig og uduelig regering af få skibet, som var fundct trord lirr
grænsen, tilbage. Det blev på Gottorp slot i Slesvig. Det skal dog sigcs, at
skibets Øverste del og ror manglede.

2l

På det sorte marked var der blevet udbudt en mærkelig

himmelskive til et

formidabelt beløb på 1 million Euro. Himmelskiven viste sig at være et værdifuldt fund af den art, vi hos os kalder ,,danefæ", som en mand med en
mines@ger havde fundet i det nordlige Østtyskland ved landsbyen Nebra.
Himmelskiven var fra bronzealderen og viste, at man allerede på dette
tidlige tidspunkt i Nordgermanien var bekendt med stjernebaner og planetkonstellationer. Hidtil havde man tagetdet for givet, at ægypterne og irakerne var kommet først på dette område. Vi kender alle beretningen fra
Lukasevangeliet om de tre vise mænd, som havde set den berømte sdernekonjugation i forbindelse med Jesu fødsel, en konjugation, som Kopernicus
siden matematisk kunne beregne.
Nu stod man med 6t slag med dokumentation for, at Nordeuropa muligvis var tidligere på banen. Himmelskiven fra Nebra, som nu får sit helt eget
museum i Halle, kaster nyt lys over de mærkelige danske genstande med
ravskiven. Der er tale om et redskab, som man holdt op for Øiet,, når man
fulgte solens bane og iagttog solformØrkelser.
Allerede tidligere var en svensk forsker og arkæolog fremkommet med
den teori om, at visse helleristninger frabronzealderen i virkeligheden viste
sdernebilleder og planetstillinger på et bestemt tidspunkt af året. Det gælder
de såkaldte skålgruber, som man finder i stort antal især på Bornholm og i
Sverige, men også på sten i danske kirkegårdsdiger og på danske jættestuer.
Ved to nye udgravninger i Nydam mose har man nu fundet de manglende
dele og roret og har konstateret, atbåden, som står i Slesvig, er forkert rekonstrueret. Man har også fundet mange dele af den båd som blev brændt.
Nydambåden blev udstillet på Nationalmuseet i året 2003. Det var første

Om han har ret, står endnu hen i det uvisse.

gang, båden besøgte Danmark, efter den blev rØvet.

Århundredets fund
Århundredets fund i Nordtyskland giver lgsningen på danske bronzealderfund. For en del år siden dukkede nogle mærkelige og uforståelige spejllignende genstande op ved en udgravning: et håndtag med en ring, i hvis
midte der var et stort stykke tyndslebet rav, således at helheden mindede om
et håndspejl. Men ravet kunne man hverken spejle sig i eller se igennem.
Sidste år gjorde tyske myndigheder så århundredes stØrste arkæologiske
kup.
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Hjemmesiden Dansk Kultur får snart en afdeling med dansk design
Dansk design fra stenalderen, bronzealderen og vikingetiden er på vej ind
på hjemmesiden om kort tid. Indtil videre er der lavet omkring 100 tegninger med særligt berømte fund fra disse perioder.
Hjemmesiden har nu over 4000 gæster om måneden.

ende adelsmand, som kom hgjest

Forræderietførte til Skånske Krig 167 5-1619 og en grusom etnisk udrensning af danskerne i Skåne, som europæisk historie savner sidestykke til:
Mændene blev fra deres gårde sendt til krigsdeneste i Baltikum og kom
aldrig mere hjem. I stedet lagdes svenske ryttere ind i bpndergårdene med
kontrakt på at få gården, når konen var død. Mange mænd kunne ikke udholde et sådant terrorregime mod familien og blev snaphaner i skovene.
Corfrtz' slægtning, Ebbe, der lige som Corfitz var faldet i unåde hos Frederik III på grund af bondeplageri og bedragerisk embedsførelse som lensmand, bad nu som Karl XI.s mand 1677 om lov til at tage sig af disse .
http : //www. ske el. info/getp e rs on. php ?pe rs onl D - I I 9 3 6 &tre e -ks
Veritable klapjagter blev fglgen. Når snaphanerne fangedes, stak man en
spids stang ind ved endetarmsåbningenogfgrte stangen langs rygraden op
til nakken. Derpå hejste man den levende danske snaphane op i vejkanten
og lod ham hænge der, til han døde. Det tog i regelen et par døgn.
ht tp : // s v. w ikip e di a. o r g /w iki/ Sp e t s n in g 4 Vo C 3 7o A 5 _p 7o C 3 7a A 5 I e
Parret Ulfeldt fik imidlertid en krank skæbne. Leonora Christines >>Jammersminde<< er vel bekendt, og Corfttzfristede trange kår i udlandet til sin
død i en båd på Rhinen i året 1664.

på strå, da han giftede sig med
kong Christian den Fjerdes datter, Leonora Christine. Han sad i rigsrådet
som rigshovmester, og parret førte sig kostbart og kongeligt frem både ved
hoffet og i det internationale diplomati.
Efter Christian IV.s død blev Ulfeldt sat ud af spillet af Frederik III, da der
indledtes en unders@gelse mod ham. Det var noget, der sved, ligesom Leonoras intriger mod den nye dronning Sofie Amalie gav bagslag. Parret flygtede ud af landet. Det blev til had mod kongehuset, og det blev til hævn, da
Danmark kom i krig med svenske Karl Gustav. Ulfeldt gik over til fienden
i håb om at genvinde magt og ære i et nyordnet Danmark.
Vi tabte som bekendt krigen, og ved fredsforhandlingerne iHøjeTåstrup
præstegård i 1658 sad Ulfeldt med ved forhandlingsbordet på svensk side
og spurgte pludselig: ,,Hvad så med Skåne, Halland og Blekin ge?" - ,,Tak,"
sagde Karl X. Gustav. Og sådan tabtes bl.a. det ældgamle Skåneland - og
forbigående såmænd også Bornholm. Områder, som omfatter næsten halvdelen af det nuværende Danmark. Corfitz Ulfeldt er til dato den forræder,
der har kostet riget mest. Et landsforræderisk ikon.

Nu trækkes skamstØttenfrem i lyset i en nyindstiftet pris for forræderi mod
den danske nation, og prisen skal bære CortrtzUlfeldts navn.
CorfttzUlfeldtprisen består i en statuette, en miniatureudgave af den originale skamstØtte, samt en enkeltbillet fra skamstØtten på Nationalmuseet i
København til Malmø i Sverige. Den skal uddeles en gang årligt til den
person, som efter en afstemning menes at have gjort sig mest fortjent til
vanære for sit svig mod danskernes nation.
Udfiykket 'danskernes nation' bruges her, fordi der efterhånden er mange
meninger om, hvad der er til gavn eller skade for det multietniske Danmark
i en global sammenhæng. Men begrebet nation er hentet fra latin og henviser til fødsel (nascere
atføde), altså for så vidt 'de indfødte' danskeres
land, engang problemfrit kaldt et ,,Danmark for folket".
Afstemningen foregår på en hjemmeside på nettet, hvor kandidaterne
opstilles hver måned med en begrundelse for deres kandidatur. Hver måned
afgØres det, hvem der er månedens vinder ved stemmeflertal. Efter I måned
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orfi tz lJlfeldt p risen

Af Preben Breds
Skammens monument
SkamstØtten, rejst 1663 over Corfitz Ulfeldts forræderi mod Danmarks konge, er vist den eneste i
sin art - i hvert fald hertillands.
Ulfeldt blev dødsdømt 'in absentia' og halshugget 'in effigie'og
fik sin skam fordviget med en
obelisk foran sit hus på GråbrØdretorv: >Til evig spot, skam
og skændsel<< SkamstØtten står
nu lidt afsides i Nationalmuseets
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gård.

CorfrtzUlfeldt var en fremstå-
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Skammens pris
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vinder den stØrste stemmesluger CorfrtzUlfeldtprisen, som uddeles ved en
ceremoni f.eks. i Nationalmuseets gård, hvor skamstØtten står.

Kan kirke og folk holde skansen md invasionen?
At Rolf Slot-Henriksen

Preben Breds har fremstillet en række skamstØtter, som vil blive uddelt til ,,værdige kandidater". Når vi har fået en hjemmeside op at stå
med mulighed for elektronisk afstemning, vil valget af kandidaterne
foregå her.
Er ceremonien ikke mulig i Nationalmuseet, vil GråbrØdreTorv være
den rette ramme. Nationalmuseets gfud bliver nemlig renoveret indtil
midten af maj 2007 . Gråbrødre Torv var tidligere det sted, hvor skamstØtten stod. Den nuværende stØtte er kun en kopi af den oprindelige,
der blev Ødelagtunder bombardementet af København 1807. På GråbrØdre Torv er der i dag en mindeplade på stedet.
Corfitz Ulfeldt er ikke kun kendt for sin stØtte til svenskerne i deres
overtagelse af dele af Danmark. I 1661 tilbød Ulfeldt under en baderejse til Tyskland også kurfyrsten af Brandenburg Danmarks trone.
Rolf Slot-Henriksen

Hvem har oplevet besættelsen??
Af Rolf Slot-Henriksen
Vi er ved at samle stof til en bog om besættelsen. Men en meget anderledes
bog end de hidtidige. Det bliver en bog, som ikke kun ser tilbage, men et
skrift, hvor mennesker, som har oplevet besættelsen dengang, får mulighed
for at tale ud om den nye besættelse, som er på vej. Hvad betød den nazistiske besættelse, og hvad skal vi stille op med den nye besættelse?
Jeg håber så mange som muligt vil kontakte mig med henblik på et telefoninterview. Det gælder både gamle frihedskæmpere og enhver almindelig
borger, der som barn eller ung har oplevet besættelsen dengang og nu. Det
gælder om at råbe de nye generationer op. I, som har oplevet 40erne, er
vigtige sandhedsvidner! Det er vigtigt at formulere, hvorfor vi skal kæmpe
imod besættelsen i dag og hvorfor skal vi ikke forholde os passive. Er der
noget at kæmpe for? Hvad skal vi forvare?

Angrebet på kristendommen og Europa fra islams side kom på det værst
tænkelige tidspunkt. Kommunismens, nazismens og kulturradikalismens
angreb på den kristne tro i Europa har sat sine spor, værst i Tyskland, især
Østtyskland og Nordtyskland, hvor alene i det @sttyske Mecklenburg-Vorpommern 200 kirker for tiden er til salg for 1 Euro stykket, og i en by som
Hamborg 337o af de evangelisk lutherske kirker skal lukkes pga. akut pengemangel.
Det står også slemt til i lande som Tjekkiet og Holland. Til gengæld ser
den kristne tro ud til atter atfåen ny blomstring i lande som Rusland, Serbien og Rumænien, et område, hvor kulturradikalismen ikke har gjort så
stor skade som i vesten. Kirker skyder op som paddehatte i Rusland. Munke
og nonner strØmmer til klostrene, og folk døbes i stort tal. Østeuropa led
under kommunismens åg, medens vi i vesten stadig lider under kulturradikalismens foragt for vor kultur og identitet.
Det blev især ungdomsopr@ret i 60erne og ledsagende had og foragt overfor
den danske kultur, vor historie og den kristne tro, som ødelagde meget. Hele
generationer blev gjort forsvarslØse over for den islamiske invasion. Et land
uden historie, identitet og tro står svagt i en kamp, der gælder liv og død.
Jeg har som præst oplevet en hel generation af kirkegængere blive lagt i
graven, hvilket er noget, der klart kalder på pessimismen. Men jeg har også
de senere år oplevet en ny åndelig opvågnen. Da jeg begyndte som præst i
l970erne, vffi foragten for troen stor i brede kredse. Det har ændret sig. Ved
dåbsbesØg fortæller mange forældre, at de allerede fra fødslen af er begyndt
at bede med og for deres små.
Da folkekirken for 12 år siden lancerede den såkaldte dåbsundervisning,
som populært kaldes ,,minikonfirmand",var det de færreste, der spåede ideen
en chance. Da vi her i sognet lagde ud for 12 Fr siden, fik vi ca.50Vo tilslutning. I dag er tallet vokset t11907o, dvs. over dthundrede 3. klassesbØrnret
enkelt sogn fordelt på seks hold! Utroligt!
Denne undervisning har udviklet sig mirakuløst især i Jylland, hvorimod
det stadigt går trægtpå Sjælland og Lolland-Falster. I dag fglger op mod
25 .000 danske børnminikonfirmandundervisningen årligt. Det er impone27

nok foragter, men som betyder, at alene hos os har vi juleaften syv overfyldte gudsdenester. Her skabes den fgrste kontakt medÅnden, kirken, historien og slægten, at,,slægt skal fplge slægters gang".
Det, jeg ikke havde troet muligt for ti år siden, udvikler sig nu. Det var
også i sidste Øjeblik. For både til bryllupper og begravelser kan vi som præster opleve mennesker, der øjensynligt kun kender nogle få julesalmer og
efterårssalmen ,,Nu falmer skoven trindt om land", og til nød ,,Altid frqdig
når du går". Hvordan skal man på det grundlag vælge salmer til et bryllup
eller en begravelse??
Og jeg oplever, hvordan konfirmander tror, at Moses, Harald Blåtand og
Jesus levede samtidig med Christian IV og ikke kender en eneste sang fra
hgjskolesangbogen. Ud af tohundrede 7. klasses eleverkunne kun fire svare
på, hvad deres modersmål var!!! De aner ikke, hvad et modersmål er! De
har aldrig sunget nationalsangen, og ingen har hgrt om H.C. Andersens
smukke sang ,,I Danmark er jeg fgdt", for sangen er ikke politisk korrekt.
Muslimer bliver stødt.
Folkekirken har problemer, men er på mange måder en af de sidste bastioner i kampen for den danske kultur og mod islams fremtrængen. Det var
præster og gamle frihedskæmpere, som først åbnede munden og advarede
mod udviklingen.

Det var oven i købet et folketingsmedlem, som først advarede os. Den
færØske præst og folketingsmedlem Johann Nielsen sagde i det efterhånden
berØmte interview til Vendsyssel Tidende i I97 5 disse ord:
,,Der går en lige linie fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter mv. over fors@get på at Ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder
af asiater og andre os vildt fremmede folkeelementer til et snigende, halvt
hemmeligt arbejde her i Folketinget på at gØre det lettere at opnå dansk
indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af
det danske samfund og rive dets rØdder i den historiske fortid over."
Hermed sigtede han til den muslimske trussel med de første såkaldte gæstearbejdere og det faktum, at fødselstallet siden 1968 og især efter indførelsen af den fri abort dalede dramatisk.
To år tidligere i 1973 sagdeAnker JBrgensen nogle tilsvarende kloge ord
om, at,,det er arabernes hensigt med Israel at smide israelerne i havet."
Han havde næppe forestillet sig, at hensigten også var at kaste europæerne i havet, når de fik magt. Den udtalelse fik Anker Jgrgensen voldsomt
på hattepulden for i stort set alle kredse,, hvorpå han siden tav.
Få år efter begyndte Søren Krarup sin kamp, mens vi andre stadig sov.
Derfor er han blandt landssvigerne stadig det største hadeobjekt af alle. Tolerance kender tolerancens kulturradikale tågehorn nemlig ikke. Tolerancen
gælder kun besættelsesmagten.
I den såkaldte elite står de kulturradikale desværre stadig stærkt, mens
antallet af kulturradikale islamelskere blandt præsterne er drastisk faldende.
Der skal samtidig lyde et stort til lykke til initiativtagerne til oprettelsen af
>Islamkritisk netværk<< i Folkekirken, som nu omfatter ikke færre end 112
teologer. Islamkritisk netværk er blevet en vigtig rØst i debatten, som helt
har taget pusten fra det såkaldte juleinitiativ.
Det såkaldte Jule- eller præsteinitiativ til fordel for islamisk indvandring
blev hurtigt afsløret: initiativet bestod forbløffende nok for en stor del af
mu slimer f. eks. Lone Yilcinka y a fr aTyrkietekspre s sen. De to bi skopper,
som gruppen regnede som faste stØtter, tog afstand.
For nylig kom der en kraftig advarsel fra den anglikanske kirke i England
mod en udvikling, hvor kristne i England diskrimineres, mens muslimer
tiltvinger sig stadig flere rettigheder. Kors forbydes af det britiske luftfart-
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rende. Da vi sidste år for første gang hoppede på vognen med den sidste ny
udvikling på det åndelige område ,,babysalmesang", kom initiativet ikke fra
os som kirke. Det kom som et svar på en lind strøm af foresp@rgsler blandt
unge mgdre ! ,,Kan I ikke sætte sådan noget i gang?" Og det gjorde vi så.

I foråret påbegyndte vi med et hold med l0 unge mBdre med deres baby"r, i efteråret et nyt hold med 15 babyer, selv om maximum bør være 12
per hold. En sangpædagog og sognemedhjælperen leder babysalmesangen
helt i stil med Jesu ord: ,,Af spædes og diendes mund har du beredt dig
lovsang." Mgdrene kommer op i kirken og synger salmer samtidig med, at
børnene svinges og vugges i takt i tæpper. Mødrene danser menuet til salmesang med babyerne på armen osv.

Af dette initiativ er der nu opstået

en legestue - bolden triller. Nu har vi
påbegyndt meditationsgudstjenester om aftenen kun med levende lys, og på
adskillige forespØrgsler indleder vi med månedlige gospelgudstjenester næste
efterår. Begyndelsen på alt dette er den såkaldte , julevækkelse", som mange

selskab, der til gengæld tillader muslimske tØrklædea julekrybber forbydes,
kristen juleudsmykning og kristne julesalmer angribes og afskaffes på of-

fentlige steder ligesom kors og kristne symboler. Bibler s@ges fjernet fra
hotelværelser etc. Senest har den eneste biskop i England med asiatisk baggrund angrebet islam i voldsomme vendinger om, at muslimerne er der for
at erobre landet. Han er tidligere muslim, der nu er konverteret til kristendommen.

Vi skal kæmpe! Hvis kirken vågner, vil troen også vokse i befolkningen.
Vi skal ikke være bange for vor egen skygge.
De begyndende nye tider for kristendommen herhjemme har på det sidste
vist sig i flere unders@gelser: f.eks. er antallet af danskere, som betegner sig
selv som ateister de sidste 30 gået tilbage fra257o til 16%o. Og medens der
for 25 år siden iføIge gallupundersØgelser kun var godt halvdelen af danskerne, der betegnede sig selv som kristne, er det nu op mod 7 S%o,der siger,
de er kristne.

En kampagne mod kirken fra to

ateistiske selskaber

i efteråret

havde ingen effekt overhovedet. Vi
ser, at store dele af befolkningen især i Jylland - langsomt er ved at

samle sig om nogle centrale værdier.

Danskere farer ikke hurtigt op især ikke jyder - de bevæger sig

langsomt, ser tiden an og tænker
først,,det går nok".
Men når de vågner, er de til gengæld svære at stoppe.

- Min gode mand!

Det er a,tdrig

lor

sent

at begvnde et nAt og bed,re liu!
- Nå. men sd haster d.et io ikke så me.
get.
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,,Det er katastrofalt for f)anmark55
Af Ebbe Vig
http : //danmark.w

o
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TV2's Nyheder den 12. november 2006 fra Dansk Ar-

dsgiverforening og Velfærdskommissionen om indvandrernes og deres
efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne.
Det allermest katastrofale er, at den danske elite først bildte os ind, det

bej

drejede sig om flygtninge - selvom UNHCR samtidig meldte det stikmodsatte, at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfplgelse - der
naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrer eliten.
Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og
deres efterkommeres arbejdskraft. Det var alt sammen lpgn.
Det, der bekymrede eliten, var deres egne positioner. De kunne nemlig
regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde
kørt på skinner nogle tå,ilr, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne
falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset. Hvem der kreerede det ideologiske projekt med hvilke begrundelser og havde ansvaret,
samt om befolkningen havde nogen indflydelse, kan du læse om på:
http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html
Faldet i fertiliteten til under 2,lbarn skete allerede i 1968, men fordi der
var mange unge fødende og lav spædbBrnsdgdelighed i l9J0'erne steg antallet af etniske danskere fortsat en smule. Men fra 1981 gik antallet af fødsler så drastisk ned, at folketallet begyndte at falde, og det holdt sig på det lave
niveau, selvom der siden hen blev l4jetom et dansk babyboom, der i stedet
skyldtes indvandrerne. Da var det, vi fik den famøse udlændingelov (i 1983),
hvis jurisdiktion blev udstrakt til at gælde for den ganske jordklode.
Hovedanfægtelsen hos eliten var fortsat, at etfaldende antal skatteydere i
Danmark ville skæppe mindre og mindre i de offentlige kasser, når skattesatsen ikke rigtigt kunne hæves mere. Så håbede eliten på,, atde kunne indsluse de mange indvandrere og deres børn og børnebørnpå det danske arbejdsmarked, så skattebetalingerne samlet kunne opretholdes ad denne vej.
Det kunne den heller ikke.
Med den ny regering, der sammen med socialdemokraterne gav indvandrerne en ny chance til såkaldt integration i det danske uddannelsessystem
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og arbejdsmarkedet, s@gte igen efter cirklens kvadratur, i bedste fald. Det
lykkedes selvsagt ikke. Mystisk regeringen havde endog flertal med stØtte-

partiet. Tværtimod viste det sig, at det, der manglede for at eliten kunne få
regnestykket til at gå op, simpelthen i stedet blev en endnu stØrre mangel
blandt indvandrernes efterkommere i I., 2. og 3. generation:
http : //www. lilliput - info rmation. c om/s e ks. html
Vi nåede også til, at med et stadigt voksende behov for finansiering af
velfærdsydelserne til vore svageste, med yderligere indsnævring af finansieringsmulighederne i fremtiden, blev det de frernmede, der i stedet scorede
mere end 3 gange så meget af velfærdskagen i forhold til deres andel.
Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den
offentlige sektor i sammenligning med danskern e r fglge Børsens referat I .
december 2005. Bgrsen refererede bl.a. ,,En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr.
om året i2040."
Et supplerende spørgsmål: Vi havde en 35 års periode bag os (i 2005)
også med indvandring. Hvis de fremtidige udgifter hidrørende fra denne
indvandring, der således er sket, skal lægges til, hvor når vi mon så hen?
Så det, der skulle have været den fantasifulde, den ideelle løsning, blev i
realiteten en om muligt endnu tungere belastning, der selvfglgelig vil få det
danske samfund til helt at bryde sammen, hvis vi ikke straks begynder en
netto hjemsendelse af ikke-vestlige. I stedet for som sidste år attage9.130
flere ikke-vestlige ind foruden de fødte af ikke-vestlige i Danmark, der også
kan forudses væsentligst at blive en byrde, uanset hvordan eliten fors@ger at
bøie realiteterne i neon.
Ja, det er en katastrofe, som bedre funderede og ærlige, fremsynede begyndte at advare imod for 20 år siden. Vi pegede i december 1989 endog på
hvilke camouflage-metoder, der givet ville blive taget i brug for at skjule
den fortsatte tilstr@mning så længe som muligt for den danske befolkning.
Metoden blev også straks taget i brug, netop da den nuværende regering
tiltrådte:
Flere og flere tildelte statsborgerskaber, så tilstrgmningen syntes at fortone sig... samtidig med, at den selvfglgelig fortsatte.

Dokumentation:
hnp : //danmark.w o rdpre s s. c on/2 006/0 5 /2 5 /indv and rin
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Muslimske børn dropper ud af skolesystemet
Af Rolf Slot-Henriksen
,,Børn af indvandrere klarer sig alarmerende dårligt i skolesystemet, selv
om de er født og opvokset i Danmark. Fire ud af ti får høj rt en folkeskoleuddannelse. DA og eksperter kræver handling." Sådan skriver Berlingske
Tidende den 1 2. nov.2006.
Efterkommere af indvandrere i Danmark, som er fødtog opvokset her i
landet, sakker i forbløffende hgj grad bagud i uddannelsessystemet i forhold
til danskebørn. Det får alvorlige konsekvenser for velfærden i Danmark,
hvis ikke der skrides ind omgående, lyder advarslen fra flere sider.
43 procent af efterkommerne når ikke videre end folkeskolen, og ni procent har ukendt eller slet ingen folkeskoleuddannelse - dvs. de ikke når til 8.
klassetrin. Til sammenligning kommer kun 20 pct. af de dansk ebørn ikke
længere end folkeskolen, og blot 6n enkelt ud af et hundrede opgiver før 8.
klasse. Det fremgår af en ny unders@gelse fra DanskArbejdsgiverforening .

,,Vi står med en generation med katastrofalt store problemer,J\pct. af de
tyrkiske efterkommere har ingen erhvervsuddannelse - det er forfærdeligt,"
siger direktøren for DA.
Til det er at sige, at det var at forudse. Vi kender situationen fraTyskland,
England og Frankrig, hvor problemet allerede dukkede op for l5 år siden.
Og naturligvis vil vi tå de samme gadekampe og ballade som i Frankrig og
Belgien, hvor alene i Frankrig i perioden januar-oktober 2.500 franske bedente er blevet kvæstet i sammenstØd med muslimske unge eller ved overfald og fælder fra muslimske grupper.
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Situationen i Tyskland tilspidses
Af Rolf Slot-Henriksen
Tyske aviser har indtil i år lagt et tykt røgslør ud om islams sande væsen, så
læserne ikke fik indtryk af den islamisering, som er foregået i Tyskland de
senere år. Tyskerne har hidtil trØstet sig med, at det er de færreste 2. og3.
generationsmuslimer i Tyskland, som har tysk statsborgerskab pga. de specielle tyske regler, som ikke automatisk gør børnene til tyskere ligesom i
Danmark, hvor børntil indvandrede muslimer automatisk bliver danskere.
Men man har med vilje fortiet, at indvandringen og de muslimske kvinders
fertilitet var så stor, at antallet af muslimer i mange byer om en generation
vil overstige antallet af tyskere.
Mens de ledende lukkede gjnene efter angrebet på World Trade Center
den 1 1. sept. og forklarede, at islam i virkeligheden var en fredens religionen og indvandringen nødvendig, så har den danske Muhammedkrise været
med til at åbne mange tyske medier, så der nu tales mere frit. De danske
tegninger har derfor været en hjælp også for vore naboer til at tage ytringsfriheden og islams Ønske om erobring alvorligt og begynde at diskutere den

usikre fremtid for Europa, der ikke varsler godt.
Det blev journalister ved Tysklands store og mest respekterede dagblad
>Die Welt<<, som i sommer lagde ud med den såkaldte ,,dhimmiliste". Hermed lancerede de et ord, som tyskerne aldrig havde hørtfør. En dhimmi er
en ikke-muslim, som lever en andenrangstilværelse i et muslimsk domineret samfund. Dhimmierne fik lov til at leve i de af islam erobrede områder
under betingels e af , atde underordnede sig muslimerne, underordnede sig
muslimsk lov, accepterede, at de juridisk havde færre rettigheder og lovede
at betale en særskat

til muslimerne for

at finansiere deres krige.

Dhimmilisten i >Die Welt< fraAugust måned så sådan ud:
Tyske dhimmier:
En hesteejer af en araberhingst ved navn ,,Muhammed" i NordrheinWestphalen, får alvorlige dødstrusler fra muslimer pga. hestens navn. Som
reaktion arresterer man ikke de muslimer, som truer med dødsvold, men
giver i stedet hesteejeren et pålæg om at give hesten et nyt navn.
En tandlægeklinik i Hannover indretter en afdeling kun for muslimer, da
de ikke vil sidde sammen med vantro.

En morsom sketch om selvmordsattentater under karnevalet i Koln udsættes forhårdkritik af byens borgmester, fordi sketchen sætterjihad (hellig
ktig) og den muslimske organisation Hamas i et dårligt lys. Sketchen ville
fornærme landets muslimer.
I Diisseldorf opstår lignende problemer under karnevalet. Forretningsfpreren for karnevalet i byen siger at,,Islamkritisk satire vil ikke finde sted"
og indfgrer censur.
De kommunale myndigheder i Di.isseldorf beordrede, at en venstreorienteret gruppe skulle fierne Muhammedtegningerne fra deres hjemmeside og

kritisk artikel om det muslimske billedforbud.
Kunstakademiet i Dtisseldorf fjerner den islamkritiske skulptur ,,Aggression" fra sin udstilling, efter muslimer har fremsat trusler mod kunstudstillingen.
I byen Senden arresterer og fængsler man en lokal købmand, fordi denne
på toiletpapir har skrevet ordet ,,Koran".
En internetudbyder i Nordtyskland opsiger en kunde, fordi denne har
bragt Muhammed-tegningerne på sin hj emme s ide.
Den populære Thlkshow-vært og humorist Harald Schmidt siger, at han
laver vittigheder om alt, men ikke om islam eller muslimer. ,,Dem holder
jeg mig fra. Det er nødvendigt med en portion fejhed her."
En latinlærer fra Baden-Wiirtemberg tvinges til - efter muslimske trusler
- at {erne et Muhammedkobberstik fra det 17. århunderde fra sin latinen

hjemmeside.
Ejeren af et bordel ved Rhinen sætter under foldbold-VM flagene fra alle
deltagerlandene ovenpå billedet af en let påklædt blondine, hvorpå bygningen med billedet angribes af formummede mænd. Ejeren ser sig efter konkrete krav og trusler nBdsaget til at overmale Irans og Saudi Arabiens flag.
En sparekasse fra Main Franken uddeler ved fodbold-VM fodbolde med
flag fra alle deltagerlande. Efter muslimske protester må Sparekassen undskylde overfor det muslimske samfund i Wtirzburg, atdet Saudi-arabiske
flag med den muslimske trosbekendelse havde været anbragt på en fodbold.
Man sparker ikke til profeten.
Mozartoperaen Idomineo ved operaen i Berlin aflyses efter at muslimske
kredse havde protesteret. Da man fra ledelsens side frygtede det vrerste,
aflyste man alle kommende forestillinger.
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meget værre. Muslimske overfald, chikane, trusler, drab og voldtægt er ble-

Overgreb på Pappenheimerne

vet dagligdag for mange tyskere i bestemte byer og bydele. Stadig flere
føler sig utrygge, men de bliver ikke hørt. Man lyver og fortier og bortforklarer fra alle sider og siger,,det erjo ikke så slemt".

Af Rolf Slot-Henriksen

Dhimmilisten fra avisen >>Die Welt< blev fulgt op af den renommerede tyske avis >Stiddeutsche Zertung<1 der beskrev, hvordan problemerne med
muslimerne nu var ved at gribe om sig fra de stØrre byer til de små.
Siiddeutsche Zeitung gav som eksempel den lille søvnige sydtyske by
Pappenheim, som er kendt fra Schillers skuespil ,,Wallensteins død" hvor
Wallenstein siger, at han kender sine Pappenheimere. Avisen talte med en
del kristne i byen, som var opr@rte over, hvordan befolkningen i byen blev
terroriseret af muslimerne i byen, hvoraf mange er organiseret i den aggressive fundamentalistiske paki stan ske Thbligh-i-Jam aat-bevæ gel se. O gså den
tyske efterretningstjeneste pegede påbevægelsen som særligtrabiat og som
aktiv i terror.
Byens befolkning interesserede sig dog mindre for flyterror end den terror, de i det daglige blev udsat for f.eks. ved at muslimer afbryder gudstjenester, forstyrrer gudstjenester ved at lave så meget larm og musik uden for
kirkerne, at gudsdenester ikke kan gennemføres, ved at parkere biler så klos
op ad kirkedøren, at man ikke kan komme ind. Også den katolske kirke
bliver ligesom den protestantiske generet. Processioner bliver angrebet og
deltagere overdænget med skældsord og hån. Det groveske eksempel fandt
sted under selveste palmesBndagsprocessionen. En af præsterne i byen sukker: ,,Vi har været så tolerante, at der var tale om ren selvfornægtelse. FBr,
jeg blev præst her, turde man end ikke ringe med kirkeklokkerne og lod
f.eks. være med at holde Sct. Martinsdag med gudstjeneste og optog for
børnene af angst for at krænke muslimerne." Oven i dette kommer det problem, at antallet af tyskere i byen daler. De voksne får næsten ingen børn.
Hver gang der fødes dt tysk barn i byen, fødes der 5- 10 muslimske. Imamen
i byen, der har 3000 indbyggere, pralede overfor præsten med, at ,,om 10 år
tilhører byen os muslimer." Reaktionen fra præsten, Wolfgang Pop: ,,Jeg
var chokeret, men manden havde jo ret." Hans kollega siger: ,,Hvis vi kristne
udvander vores egen religion, skal vi ikke undre os over, at andre får overtaget og vinder frem. Det er en naturlov, at det vil ske." Stiddeuts cheZeitung
skriver, at de safirme problemer er ved at ramme hele landet og vil give store
socialpolitiske konflikter i byerne fremover, sammenstØd og ting, der er
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Tysk præst brænder sig ihjel
for at råbe befolkningen op
At Rolf Slot-Henriksen
Vi kender alle billedet af en ukendt buddhistisk munk, der i Saigon overhældte sig med benzin og satte en tændstik til. Billedet sidder på nethinden
som et af de vigtigste billeder fra Vietnamkrigen. På reformationsdagen den
31. oktober i år tog en tysk evangelisk-luthersk præst fraØsttyskland en
dunk med benzin og overhældte sig med væsken udenfor det berØmte
Augustinerkloster i Erfurt, hvor Martin Luther i sin tid havde været munk,
og satte derpå ild til sig selv. (De medier, jeg har læst, Ønsker ikke at offenthggØre hans navn !)

'

Forinden havde han skrevet et brev, hvori han s@gte at råbe den tyske
befolkning og kirkens ledelse op, at man bør vågne, da muslimerne er ved at
erobre landet. Provsten på stedet, Elfriede Begrich, oplyser, at,,med denne
handling ville han udtrykke den store sorg og ængstelse, han havde over
islams aggressive fremmarsch i Tyskland." Han havde opfordret til at tage
det muslimske indvandringsproblem alvorligt og ikke stikke hovedet i busken og gØre, som om intet var ved at ske.
De sidste 3-4 år havde han atter og atter sagt, at nu måtte kirken tage
stilling og holde op med at tale muslimerne, som Ønsker at være besættelsesmagt, efter munden. Fgr han satte ild til sig selv, råbte han: ,,Jesus und
Oskar!" Den 18. augustl9l6 havde den @sttyske præst, Oskar Brtisewitz,
overhældt sig selv med benzin på torvet i byen Zeitz som en protest mod det
ateistiske @sttyske regime, der ville udrydde kristendommen. Råbet ,,Jesus
og Oskar" var en klar hentydning til at huske Jesu offer for hele menneskeheden og Oskar.
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Tysklands stØrste moske

Muhammed og de ti bud

Af Rolf Slot-Henriksen

Af Henrik Ræder Clausen
Islams profet Muhammed hævdede, at han var efterfglgeren til de tidligere
israelske profeter og ikke mindst Jesus, og at koranen var den endegyldige
åbenbaring fra Gud. Men ved gennemgang af islams hellige skrifter (koranen og hadith) vil man opdage noget forbløffende, nemlig at de ti bud, som
er grundlæggende forbåde j Øder og kristne, ikke blev gentaget af Muhammed
og dermed ikke umiddelb arI er en del af islam, som ellers har et omfattende

Tyskland havde i l9l2 kun to moskeer, England havde i 1963 13 moskeer
og Frankrig godt 20 moskeer i 1970.I dag er der i disse tre lande tilsammen
omkring 10.000 moskeer! Alene i Tyskland er der bygget 3000 moskeer på
godt 30 år, dvs. ethundrede om året. Mange er i ombyggede lagerhaller og
fabrikker ligesom mange af de 130 danske moskeer. Men mange andre er til
gengæld meget store med plads til 1000-3000 mennesker og har koranskoler, cafeteria, bibliotek, kampsportstræning for unge. Det gælder f.eks.
de store moskeer i Bremen, Mannheim, K6ln, London, Castrop-Rauxel,
Krefeldt, Rendsborg, Kiel, etc., der alle har det for os besynderlige navn
>>Erobrermoskeen<<.

Missionen i Vesten sker meget hurtigt, dels pga. den store indvandring,
de rigelige pengemidler og gennem direkte stØtte fra islamiske landes statskasser. Mange imamer er statslØnnede eller ambassadeansatte. Store organisationer som det tyrkiske ,,Diyanet" har 350 forlag og 80.000 ansatte og
missionærer, som direkte lgnnes af den såkaldte sekulære tyrkiske stat, andre som ,,Den muslimske Verdensliga", der også arbejder i både Danmark
og Tyskland, har næsten 1000 missionærer, der lBnnes af den saudiske stat.
Samtidig ser man i Tyskland, at den store arbejdslBshed har bevirket stor
fattigdom og udmeldelser af kirkerne, så kirker bliver solgt, nedrevet og
omdannet til andre formåI, simpelt hen pga. pengemangel.
Vedligeholdelsen af store dyre kulturklenodier, som domkirker er, dræner
kirkernes kasser, så der ikke er penge til præstelpnninger og mission. Samtidig har den tyrkiske og saudiarabiske stat tilsammen mindst finansieret
bygningen af 1000 moskeer i Tyskland, og ofte får de grunden billig eller
gratis af de tyske kommuner, der til gengæld ikke stØtter de kristne kirker
Økonomisk. I oktober indviedes i Tyskland den hidtil stØrste moske i
Duisburg, der af størrelse kan indeholde to danske domkirker. 607o af midlerne til byggeriet kom fra Tyrkiet, medens de resterende 407o blev betalt af
den fattige tyske statskasse og af EU!!
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sæt love og regler.

Her vil vi

se på

Muhammeds personlige eksempel i forhold

til de ti bud,

og dermed lære noget om det eksempel, han sætter for rettroende muslimers
opfgrsel. Vi vil bruge islamiske kilder til det - dels fordi vi ikke har andre
og dels fordi muslimer anser disse skrifter (hadith) for guddommeligt inspirerede og dermed troværdige grænsende til det uimodsigelige. Vi tager dem
derfor på ordet, og søger ikke at misrepræsentere islams skrifter.

-

1) Du må ikke have andre guder end mig
Dette bud burde ikke give Muhammed problemer. Koranen omtaler gud
som Allah, Den Barmhjertige, Tilgivende og andre rosende ord. Men i Ibn
Ishaqs biografi af Muhammed gemmer sig en overraskelse. F'Brst efter ti års
profetarbejde begyndte Muhammed at kalde muslimerne til at tilbede Allah
og de andre guder i Ka'abaen (al-Lat, al-Uzza. Manat etc.) og fortalte muslimerne, at de fra nu af skulle gØre det samme og bøje sig for guderne som
araberne i Mekka havde gjort i generationer. Som en del af handelen indgik
forskellige goder til Muhammed, og meningen med det hele var at forlige
den konflikt, som Muhammeds aktiviteter i Mekka havde udløst.
Aftalen løb et år, hvorefter Muhammeds modpart opsagde aftalen, og
Muhammed gik over til kun at tilbede den vigtigste gud i Ka'abaen, Allah.
Deraf karnpråbet ,,Allah-hu-Akhbar" , som betyder ,,Allah er den st@rste".
Af de andre guder i Ka'abaen?
Da Muhammed indså, hvad det kostede ham i troværdighed, gik han til' bage til kun at tilbede dn gud. Dog hed guden herefter Allah i stedet for AlRahman. Han forklarede de falske profetier med, at satan havde lagt ham
ordene på tungen, og at det i gvrrgt sker for alle profeter, og at man ikke
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skulle bekymre sig om det, men i gvngt stole på koranen.
Kilde: Ibn Ishaq s. 165- 16l ,TabaÅ 1192, Koranen 22:52,22:53

forfængeligt
Dette bud forstås gerne som et påbud om ikke at sværge ved Gud, ikke at
tage Guds hjælp for givet, ikke at påberåbe sig Guds tilladelse til at begå
2) Du må ikke tage Herrens navn

forbrydelser eller opfgre sig selvisk.
Muhammed havde et bemærkelsesværdigt talent for at få Allahs velsignelse til at opfylde sine begær. Der er mange eksempler på dette i koranen
og hadith. Et af de klareste er historien om muslimernes første plyndringstogt, hvorkoranen givertilladelse efterplyndringen og understreger, atAllah
gerne tilgiverplyndringer og andre forbrydelser, blot de sker i islams navn.
Sura 8 handler om dette. Sura 33:6, der giver Muhammed førsteret til alt,
som de troende har, inklusive deres kvinder. Allah har i @vrrgt givet
Muhammed ret til at terrorisere og plyndre sine fiender.
Kilder: Ibn Ishaq s. 288, koranen 2:21'7 ,B:20,33:6,59:5, Sura 8, Tabari
VII: 80, BukhariV 1B7N 1 33 1 .
3) Du skal holde sabbatten

hellig

Sabbatten var jødernes hellige dag, som Muhammed ændrede til fredag.
Rajah og Ramadan var hellige måneder for araberne, hvor traditionen påbød
dem at undlade krig. Både muslimernes første plyndring og den endegyldige
erobring af Mekka fandt sted i hellige måneder.
Kilder: Ibn Ishaq 286-289, koranen 2:2ll
4) Du skal ære din fader og din moder
Her mØder vi noget uventet. Sura 46 15, som er et af de smukkeste i koranen, er enig i dette bud. Desværre bliver det modsagt af senere vers, der
dermed er den endelige udgave. Sura 8 (Krigsbytte) vers 28 siger, at ejendom og børn blot er distraktioner, der forhindrer muslimerne i atfåAllahs
sande belønning. Sura 4:135 siger, at muslimer skal vidne mod deres forældre og familie. Muhammed forlangte, at muslimerne elsker ham hBjere end
deres forældre,børnog den @vnge menneskehed.
Araberne ærede deres forfædre, og en af de ting, Muhammed virkelig
generede dem med, var at hævde, at siden deres forfædre ikke var muslimer,

40

brændte de nu i helvede uden chance for frelse, som det kan læses i Ibn
Ishaq side I 19 tr Kilder: Sura 4:135,8:28, 46:15. Ibn Ishaq s. I l g.l2l
5) Du må ikke dræbe
Dette bud har Muhammed ikke respekteret. Muhammed og de tidlige muslimer overfaldt karavaner, plyndrede bosættelser og landsbyer, og gik så
vidt som til at henrette samtlige mænd i Qurayza. Kvinder og børnkunne
nØjes med at blive solgt som slaver.
Efter otte år i Medina erobrede Muhammed Mekka og havde en liste klar
over personer, der skulle dræbes, hvor de end fandtes. Undervejs udstedte
Muhammed mange ordrer til personlige drab (Asma bint Marwan, Kab bin
Ashraf, Abu Sufyan m.fl.), ligesom han på et tidspunkt bad muslimer dræbe
jøder, hvor de end fandt dem.
Det er værd at bemærke, at der ikke noget sted nævnes, at jØderne greb til
våben mod muslimerne. Et af de tå dødsfald blandt de muslimske angribere
skyldes en mØllesten. Det er muligt, at jØderne simpelthen var ubevæbnede,
uvante til krig og kamp.
Eksemplerne til dette bud er så talrige,, at vi ikke kan nævne dem alle. Det
kan anbefales at læse Ibn Ishaqs bog fra ende til anden for at få overblik
over dem.
Kilder: Ibn Ishaq s. 461-469,676. Sura 5:33,26,2J ,33. Tabari vII:97.

YII:147 , Bukhari:V 1B lN6,
6) Du må ikke bedrive hor
Nok kan hor defineres på mange måder, men de vil alle bringe Muhammed
i forlegenhed. Han havde et stort udvalg af lovformeligt gifte koner, hvoraf
en del var givet ham som gave eller taget som krigsbytte. Derudover havde
han forskellige elskerinder og slaver, som han også forn6jede sig med efter
forgodtbefindende, inklusive hans krigsfanger. Koranen gav ham tilladelse
til det i Sura 33:50. Koranen giver Muhammed fuld rådighed over de troende, også fysisk. Når hans kvinder var utilfredse og uregerlige, blev de sat
på plads af koranvers, der meget passende blev åbenbaret når problemerne
"opstod.

Kilder: Sura 3 3 :06,
IX:131-139
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:

30, 33 :32,
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50. 56:34, Bukhari VBBT 8N 6\B,,Thbari
:
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7) Du må ikke stjæle
Muhammed havde et problem, da han sammen med de andre tidlige muslimer var flyttet tilYatrib (senere Medina). De havde intet arbejde, intet land,
ingen penge.

mens andet af forskellige årsager tilfaldt Muhammed som personlig ejendom. Til sidst lykkedes det Muhammed også at erobre Ka'abaen og Mekka,

Problemet blev løst ved at plyndre karavaner, og senere hele bosættelser.
Koranen gav tilladelse til begge dele og at muslimerne skulle vænne sig til,
at plyndring forAllah er godt. Jøderne i Banu Nadir, Qarazyaog de andre
bosættelser omkring Medina blev plyndret og kom dermed til at financere
Muhammeds krig sførel se.
Kilder Sura 8 (Krigsbytte), 48:19,59:6 mm. Ibn Ishaq i sin helhed, spe-

Kilder: Sura 8, 8:69, Ibn Ishaq s. I 13,286 ff ,327,327,46I-469, 515,
521-523,678, Thbari VI:82, IX:86, Bukhari: V4852N267 ,V5B59N5 12

cielt s. 307, 321,324,327,511,515, 521,522,592-594. Dertil Tabari og
Bukhari.
8) Du skal ikke bære falsk vidnesbyrd

Muhammed indgik fredsaftaler med jØderne i Yatrib (Medina), og senere
med hans stamme i Mekka. Begge aftaler blev krænket og brudt af
Muhammed ud fra en tilladelse i Sura 8:58.
Da Muhammed beordrede A shraf myrdet, indvill igede Masl ama i at gØr e
det. Men det gav ham en bekymring: Han måtte lyve for at EØre det.
Muhammed gav uden tØventilladelsen.
Kilder: Sura 5:41, 8:58, 9:3,9:7-12,66:1. Bukhari:V5B59N369, Ibn
Ishaq:365, 5 19, ,Tabari VII:94
9) Du må ikke begære din næstes hustru
Da Muhammed blev lun på sin adoptivsØn Zayds hustru Zaynab, gav koranen ham tilladelse til at gifte sig med sin svigerdatter. Zaydblev til gengæld
lovet en smuk kone i paradis. Zaynab blev ikke spurgt om sin mening, mens

som han havde Ønsket sig hele sit liv. Muhammed døde kort efter erobringen af Mekka, men ikke som en lykkelig mand (Ishaq s. 678).

Muhammed respekterede ikke de ti bud, medAllah's velsignelse. I Sura
33:21 bliver Muhammeds livsførelse sat som et strålende eksempel for alle
muslimer. Det er en opfgrsel, der med kristen målestok vil sende folk i helvede snarere end i paradis.
Det er r @vngtbemærkelsesværdigt, at Allah ikke optræder i det islamiske
paradis. Derimod i helvede, hvor han bruger de vantros kroppe som brændsel for den ild, der piner dem (Sura 104:4). De vantro finder her ingen nåde,
ingen frelser, men er forudbestemt til evig lidelse.
Efter denne udflugt til arabisk kultur kan vi glæde os over, at den kristne
Gud er nådig og elsker alle - selv dem, der vender sig fra ham. Og at Jesus
viste os, at næstekærlighed og tålmodighed er tidløse værdier, som vi kun
bliver rigere ved at praktisere.
Kilder:
Koranen
Hadith: Ibn Ishaq, Tabari, Bukhari.
Craig Winn: Prophet of Doom

Aisha (Muhammeds yndlingshustru) blev jaloux over situationen.
Kilder : S ura 33 : I -6, Tåbari IX : I 3 4, Tabari Y III :2 - 4 .

10) Du må ikke begære din næstes ejendom
Muhammed fik af Allah tilladelse til at tage andres ejendom, når det skete
for Islam. Efter den første karavaneplyndring overtog Muhammed og muslimerne huse, husdyr, kvinder og bprn fra de omliggende (primært j6diske)
bosættelser. Noget blev delt mellem de muslimer, der deltog i erobringerne,
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HITLEROGISLAM
Af Niels Erik Sgndergaørd
Efter at have underlagt sig Syrien, Ægypten, Nordafrika og Spanien, rykkede de muslimske hære i sensommeren 732 over den vestlige del af Pyrenæerne og trængte frem imod Tours. Ved Poitiers udenfor Tours blev den
overvældende muslimske rytterhær slået af viljefast fodfolk under ledelse
af Charles Martel. Lederen af den muslimske hær, Abd-er Rahman, blev
taget til fange og dræbt.
Efter nederlaget trak muslimerne sig tilbage over Pyrenæerne. Først flere
hundrede år senere,i l492,blev de endeligt drevet ud af Spanien.
Mange år senere var muslimernes nederlag ved Poitiers en kilde til ærgrelse for
en tysk fører ved navnAdolf Hitler.
Rustningsminister Albert Speer skriver
i sine erindringer, atHitler ofte gjorde sig
betragtninger over denne begivenhed med
ord som disse: ,,Da muhamedanerne i det
B. århundrede ville trænge frem til Mellemeuropa via Frankrig, blev de slået ved
Poitiers. Hvis de havde vundet dette slag,
ville verden i dag have været muhamedansk, for de ville dermed have pånødet
de germanske folk en religion, der ved sin
lære: at udbrede troen ved sværdet og
tvinge alle folkeslag under denne tro, var
Albert Speer
som skabt for germanerne. Som fglge af
erobrernes racemæssige underlegenhed ville disse ikke i længden have kunnet hævde sig mod de i landets barskere natur opvoksede og stærkere indbyggere, hvorfor til sidst ikke araberne, men de muhamedaniserede gerrnaner ville være stået i spidsen for dette islamiske verdensrige!... Den muhamedanske religion ville være langt bedre egnet for os end netop kristendommen med dens slappe tolerance."
(Albert Speer: Fra triumf til katastrofe. Erindringer 1933 -1945. Side 89)
Jeg finder dette meget tankevækkende.

Der argumenteres ofte for - både i kristne kredse og i andre sammenhænge
- at siden der kun findes 6n Gud, så taler alle religioner om denne ene Gud.
Argumentationen fortsætter så med, at de forskellige religioner taler forskelligt om Gud.
I New Age kredse foretrækker man så at plukke lidt hist og her.
I kristne kredse vil man så sige, at kun kristendommen taler helt sandt om
Gud, mens andre religioner taler mere eller mindre uklarl om Gud.
Muhammedanismen vil også sige, at kun den taler helt sandt om Gud.
Hertil må siges, at naturligvis findes der kun 6n Gud, men at kun
kristendommen forholder sig til denne ene Gud, og at de andre religioner kun har de onde ånder som genstand.
Den sorte Ånd fra Mekka er ikke en eller anden forvansket udgave af
" Den Treenige Gud. Hinduismen har flere sorte ånder. Buddhismen er i ren
form ritualiseret ateisme. Vi må som kristne holde fast i, at ,,de, der ikke har
Sønnen, har heller ikke Faderen. " - Johannes' Fgrste Brev kap. 2 v ers 22+23 .
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GUD CONTRA DE, ONDN ÅXDER
Af Niels Erik Søndergaard

Forvarsel

Den Store Quizbog om Danmark

Sæt kryds i kalenderen nu

Af Jesper Asmussen,lLl. af Claes Movin
Hvad kaldes en indbygger fra Skagen? Hvilken
dansk konge var den sidste, som blev salvet og
kronet? Hvad var Tordenskjolds borgerlige
navn? Hvorfor siger man "skål" lige inden man
drikker? Og "beskØjterne han tærer, de glider
ned så småt . .." -hvad er beskBjter egentlig?

Generalforsamling i
F or e nin g e n D &n s k Kultur
den 14. apnl2007 kl. 13

Den store Quizbog om Danmark indeholder i
alt864 spørgsmål, som er både underholdende
og oplysende. De handler om alt, der vedrØrer
Danmark: danmarkshistorien med kongerækken,
kultur, geografi, den danske sangskat, vikingernes eventyrlige verden, gamle ordsprog, den nordiske mytologi, danske personligheder, forklaringer på københavnske gadenavne og Danmarks købstæder, om skik og brug og meget mere.
Bogen kan bruges som spillegrundlag til de lange og m@rke vinteraftener.
Det er en quizbog til hele familien, venner eller også til den, som har lyst til
at få noget mere at vide om Danmark. 224 sider, indbundet, kr. l99r-

Her er Quizbogen om Danmak, som vore medlemmer kan kpbe gennem
foreningen. Bogen giver dig, dinfamilie og venner meget mere viden om
Danmark og landets historie og skikke gennem quiz og leg.
Den kan i høj grad anbefales.
Rolf Slot-Henriksen

En god og velsignet

jul

En jul bliver kun velsignet når den har indhold.
Vedlagt i år har vi to eksemplarer af en af foreningens allerførste
publikationer, ,,Det kimer nu til julefest", som blev til,
da vi var helt nye og uden penge.
Brug sangheftet flittigt i advents- og juletiden.
Har du brug for flere, kan de købes for kr. 10,- per styk plus porto.
Venlig hilsen Rolf
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Den kampberedte

UllaDahterup
vil være hovedtaler.
vel mødr påvejle Bibliotek!

Hvem er Foreningen f)ansk Kultur?
Ifglge foreningens vedt ægter 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 l-688-7250
Bliv medlem ved at kontakte tlf. 75"8,1 67 50'
eller ved at udskrive tilmeldingsblanket fra hjemmesiden.
Medlemskab koster: kr.225 for enlige

k{.325 for ægtepar
l<r.175 for studerende og pensionister
kr. 225 pensioni stægtepar

Foreningens hjemmeside: www.danskkultur.dk
Se også

hjemmesiden:

www.islaminfo.dk
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