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VI HAR GODE KORT 
PÅ HÅNDEN - OG DE 
SKAL BRUGES 

VED INDGANGEN TIL 2022 stod jeg over for 
en opgave, som skulle løftes, og et problem, som 
skulle løses. 

Opgaven var at redde Dansk Folkeparti fra total 
opløsning. Problemet var de anklager om svindel 
med penge fra EU, som jeg blev trukket i retten for, 
og som blev en mangeårig belastning af partiet. 

Med folketingsvalget er Dansk Folkeparti nu sta
biliseret og oven i købet styrket set på baggrund 
af de mest dystre prognoser. Ingen kunne vide, 
om vi fortsat ville være repræsenteret i Folketinget 
efter 1. november, for det så næsten umuligt ud at 
vende modgangen. 

Afhopninger, rygter, ævl og kævl var en dag
lig og opslidende prøvelse, som forståeligt nok 
tærede på mange medlemmers moral og lyst til 
at deltage i politik. Jeg forstår godt, at mange har 
spurgt sig selv: Orker jeg i grunden at fortsætte?

Netop på baggrund af den triste stemning var 
det et overraskende og flot resultat, at Dansk 
Folkeparti ikke alene fastholdt sin repræsenta
tion i Folketinget, men endda blev tildelt et femte 
mandat af vælgerne. Velkommen til Nick Zimmer
mann, som sammen med Pia Kjærsgaard, Alex 
Ahrendtsen, Peter Kofod og jeg udgør den nye 
folketingsgruppe.

Måske var det gået DF endnu bedre, hvis 
problemet med den såkaldte MELD/FELDsag og 
beskyldningerne mod min person var blevet løst 
inden 1. november? 

Men desværre måtte vi vente til 21. december, 
da Retten på Frederiksberg afviste alle anklager
ne. Det endelige punktum blev sat den 3. januar, 
da anklagemyndigheden opgav at anke. 

Jeg har fået mange lykønskninger fra men
nesker, som ikke stemmer på Dansk Folkeparti, 
men som mener, at partiet har en både historisk 
og fremtidig berettigelse. De erkender, at det er 
Dansk Folkeparti, som fra 1995 gav stemme til 
de mange danskere, som med fuld ret frygtede 
følgerne af indvandringen fra især de muslimske 
lande. 

Men vi har også andre opgaver. Dansk Folke
parti er et borgerligt parti, men når vælgernes 
vilje har ført til en regering hen over midten, så 
er opgaven nu at være realistisk. Pragmatisk. 
Og give vælgerne så mange og gode resultater 
som muligt for de 93.428 stemmer, som de har 
betroet os. Og vi har gode kort på hånden, fordi 
vi altid har været konstruktive og ikke følt os for 
rene og ranke til at gå på kompromis og indgå 
forlig. 

Vi har derfor altid en plads ved bordet og skal 
høres, hvis andre partier kræver at få et forlig 
op til ny forhandling. 

Med krigen i Ukraine, dansk forsvars til
stand, energikrisen i Europa og inflationen må 
vi imødese en ekstraregning til alle danskere; 
det er nødvendigt, hvis vi skal stoppe Putins 
angrebskrig. 

Men det skal ikke bruges som et argument for 
at afskaffe Storebededag, og Dansk Folkepartis 
rettesnor er, at i krisetider skal byrderne forde
les nogenlunde retfærdigt.  

Til slut en tak til alle medlemmer og vælgere, 
som sikrede Dansk Folkeparti sin velfortjente 
plads i Danmarkshistorien og i dansk politik. 
Jeg skal sørge for, at I ikke bliver skuffede.  
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DF KRÆVER TØRKLÆDE-
FORBUD I FOLKESKOLEN
Tørklædet er et tegn på underkastelse. Det skal det danske samfund 
aldrig acceptere, lyder det i beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti

I S L A M  Dansk Folkeparti har flere gange fore
slået, at det muslimske tørklæde forbydes i bl.a. 
skoler, og nu står partiet bag et nyt beslutnings
forslag, der skal behandles af det nye folketing i 
løbet af foråret. Forslaget skal gælde både elever 
og ansatte i grundskolerne.

"Det danske samfund skal selvfølgelig aldrig ac
ceptere, at piger i grundskolen skal underkaste sig 

sådanne normer, eller at skolens ansatte signalerer 
denne tydelige forskel mellem mænd og kvinder," 
hedder det i forslaget.

DFs beslutningsforslag kommer i kølvandet 
på et udspil fra ”Kommissionen for den glemte 
kvindekamp”, som i august 2022 kom med en 
anbefaling om et tørklædeforbud. 
      / trol

H OV E D B E S T Y R E L S E N  Der var mange 
nye ansigter om bordet, da DF’s hovedbesty
relse var samlet til møde på Christiansborg i 
december. På årsmødet i Herning i september 
blev det vedtaget at udvide hovedbestyrelsen 
med 10 regionalvalgte medlemmer, og lørdag 
den 3. december var den nye, udvidede hoved
bestyrelse samlet for første gang

De nye hovedbestyrelsesmedlemmer er valgt 
på opstillingsmøder i storkredsene i november. 
De 10 nye er disse: René Christensen (Sjæl
land), Mikael Lund Jensen (Vestjylland), Mi

chael Nedersøe (Østjylland), Danny Rosenkilde 
Nielsen (Nordjylland), Linda Kofoed Persson 
(Bornholm), Jan Grau Rasmussen (Fyn), Glen 
Madsen (Nordsjælland), Jens Licht Vornøe 
(København), Henning Christensen (Køben
havns Omegn), Gunner Nielsen (Sydjylland). 

Hovedbestyrelsen består desuden af:  Morten 
Messerschmidt, Pia Kjærsgaard, Alex Ahrendt
sen, Peter Kofod, Nick Zimmermann, Majbritt 
Birkholm, René Danielsson, Merete Dea Møller 
Larsen, Gert Løfgren, Søren Boel Olesen og 
Christian Bülow (DFU).

Udvidet hovedbestyrelse på plads

"Familiefoto" med den nye hovedbestyrelse fra første møde på Christiansborg den 
3. december 2022. Desværre havde alle ikke mulighed for at deltage i mødet.

KOMMUNER 
SKROTTER 
KLIPPEKORT TIL 
ÆLDRE

Æ L D R E  Halvdelen af 

landets kommuner har skrottet 

det klippekort til ældre 

hjemmehjælpsmodtagere og 

plejehjemsbeboere, som på 

Dansk Folkepartis blev initiativ 

blev indført i 2017. 

Det viser en opgørelse fra 

Ældre Sagen. 

Dermed har tusindvis af 

ældre mistet retten til en halv 

times ekstra hjælp om ugen, de 

selv kan disponere over, f.eks. 

til en gåtur, frisør eller ekstra 

rengøring.

Der afsættes ellers 600 mio. 

kr. på finansloven til klippe-

kortet, men kommunerne får 

pengene via det almindelige 

bloktilskud, og derfor har det 

været muligt at bruge pengene 

til andre formål.

Oplysningerne gør DFs 

ældreordfører Pia Kjærsgaard 

vred.

"Jeg betragter det som en 

rettighed, som kommunerne 

ikke bare kan tage fra de ældre, 

når det passer dem. Vi skal 

åbenbart tilbage til at øremær-

ke pengene direkte," siger Pia 

Kjærsgaard til Jyllands-Posten.
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H Ø R I N G S P R O C E S  Sølle seks timer. Så lang – 
eller kort – tid fik Folketingets partier efter valget 
til at kommentere den danske indstilling til en 
kontroversiel EUsag: Danmarks forhold til en 
reform af det såkaldte Internationale Energi
charter.

Sagen er bare ét eksempel på, at Folketingets 
partier i ugerne efter valget fik ekstremt korte 

frister fra Udenrigsministeriet til høringssvar i 
EUsager, og det har udløst en klage fra Dansk 
Folkeparti til Folketingets Præsidium.

”Den forcerede høringsproces for EUsager 
uden om Europaudvalget underminerer den 
parlamentariske kontrol med regeringens 

EUpolitik,” skriver DFs gruppeformand Peter 
Kofod i klagen.

SOMALIER  
FIK 1,5 ÅR FOR  
TERRORSTØTTE

T E R R O R  1,5 års 

fængsel og ingen 

udvisning. Så let slap en 

32-årig somalisk mand, 

da han i november blev 

dømt ved Retten i Aarhus 

for i 2014 at være rejst 

til Syrien og tilsluttet sig 

Islamisk Stat. 

”Det er jo fuldstændig 

forrykt. Tag det danske 

pas fra ham, og send ham 

hjem!,” skriver DF på 

Twitter.

I samme sag fik en 

30-årig somalier fem 

års fængsel for at have 

forsøgt at lade sig hverve 

til terror og for at have 

forsynet IS med ca. 

231.000 kr.

DF klager over ultrakorte tidsfrister i EU-sager

STORT FALD I ANTALLET 
AF MF’ERE OVER 60 ÅR

F O L K E T I N G E T  Hver fjerde dansker er over 60 
år, men i det nye folketing er kun 9 % af medlem
merne over 60, nemlig 16 ud af Folketingets 179 
medlemmer.

Det viser en opgørelse, som Faglige Seniorer har 
lavet. Ifølge opgørelsen er der tale om et fald på 
33 % i forhold til folketingsvalget i 2019.

Flere partier har slet ingen medlemmer over 60 
år, og det største parti, Socialdemokratiet, har nu 
kun ét medlem, der er fyldt 60, selv om Socialde
mokratiet nu har 50 pladser i Folketinget.

Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard er med 
sine 75 år Folketingets ældste medlem og hun ser 
kritisk på udviklingen:

”Jeg har altid ment, at Folketinget skal være et 
spejl af den danske befolkning, når det gælder 
køn, alder, erhverv osv. Men det er desværre ikke 
tilfældet. Der har længe været alt for mange aka
demikere i Folketinget, sammenlignet med resten 
af befolkningen, og nu er der stadig flere unge 
akademikere. Det er en helt forkert udvikling,” 
siger Pia Kjærsgaard. / trol

Det nye folketing har kun 16 medlemmer, der er over 60 år. ”Det giver for 
lidt erfaring,” siger Folketingets ældste medlem, Pia Kjærsgaard
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S Å  M A N G E  S T E M M E R  F I K  
D F  V E D  F O L K E T I N G S V A L G E T 

D E N  1 .  N O V E M B E R  2 0 2 2 .

S A M R Å D  Folketingets medlemmer skal kunne stille spørgsmål til 
ministre om sager, som vedrører deres tidligere ministerområder.

Det foreslår Dansk Folkeparti. Forslaget skal styrke Folketingets 
kontrol med regeringen.

I dag er det kun muligt at stille spørgsmål til ministre eller 
 indkalde dem i samråd om deres nuværende ministerområder.

”Det er ikke rimeligt, at regeringens ministre kan undgå at 
forholde sig til spørgsmål om deres egne handlinger og 
udtalelser under et tidligere minister embede, hvis 
blot ministrenes sagsområder er fordelt på ny,” 
skriver DF.

DF: UNDERSØG  
ALLE PARTIERS  
BRUG AF  
EU-MIDLER93.428

DF: MINISTRE SKAL  
SVARE PÅ SPØRGSMÅL  

OM TIDLIGERE  
MINISTEROMRÅDER

EU-MIDLER  Uddelingen af EUmidler til 
politiske partier bør gennemgå et servicetjek. 
Det mener Dansk Folkepartis gruppeformand 
Peter Kofod.

Han fremlagde forslaget, da Folketinget 22. 
november var samlet for at ophæve den parla
mentariske immunitet for DFs formand Morten 
Messerschmidt, så han kunne møde i retten i 
Meld & Feldsagen. 

Kofod påpeger, at også andre partier har haft 
sager om brug af EUmidler.

”Blandt andet er der et parti, der i sit eget 
partiblad er så heldig at have sin EUgruppe 
som fast sponsor. Et parti lavede for EUpenge 
en propagandavideo om flygtninge, der intet 
havde med EU at gøre. Der er også et parti, 

der under Folkemødet afholdt 
EUmøder, der viste sig 

at handle om licens og 
offentlige ydelser. Eller 

et andet parti med en 
båd i Allinge Havn 
til Folkemødet, 
der på billeder 
skiller sig ud fra 
de andre både ved 
at have partilogo 
fra det europæiske 
parti i toppen,” 
sagde Peter Kofod.

Dansk Folkepartis gruppeformand 
Peter Kofod foreslår, at uddelingen 
af EU-midler til politiske partier får 
et servicetjek

JANUAR 2023  |  5    
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DF INDGÅR SAM-
ARBEJDE MED 

METTE THIESEN 
A R B E J D S FÆ L L E S S K A B 
Folketingsmedlem Mette 
Thiesen, der kort efter valget 
forlod Nye Borgerlige, har 
indgået et arbejdsfællesskab 
med Dansk Folkeparti på 
Christiansborg. Samarbejdet 
indebærer, at Mette Thiesen vil 
få hjælp af DFs sekretariat til 
arbejdet med beslutningsfor
slag og spørgsmål til ministre. 
Desuden vil hun blive 'indsup
pleret' for Pia Kjærsgaard i 
Socialudvalget. Det betyder, at 
Mette Thiesen skal vikariere, 
når Pia Kjærsgaard ikke kan 
deltage i udvalgsmøder. 

”Det er jeg rigtig glad for, for 
det er nogle af de områder, jeg 
har arbejdet med tidligere, og 
som betyder meget for mig. 
Det er en aftale, jeg har lavet 
med Dansk Folkeparti,” siger 
Mette Thiesen til Politiken.

Mette Thiesen vil også 
hjælpe DF i forbindelse med 
afstemninger.

"Det kunne sagtens være, 
hvis Dansk Folkeparti har 
brug for en ekstra clearing, 
at jeg går ned og stemmer. 
Jeg er også blevet tilbudt at 
komme til et af deres grup
pemøder for lige at møde de 
andre," siger den nu tidligere 
Nye Borgerlige politiker til 
 Politiken.

Mette Thiesen, tidl. Nye 
 Borgerlige, nu løsgænger. 
Foto: Steen Brogaard

DF VIL STRAMME 
 FYRVÆRKERIREGLER

NI PARTIER  RASER  MOD 
STORE  BEDEDAGS-KRAV

DF kommer kæledyrene til undsætning: Affyring af 
fyrværkeri skal kun være tilladt for private nytårsaften

S Å  M E G E T  S T O D  D F  T I L  I  V O X M E T E R S 
M Å L I N G  D E N  1 6 .   J A N U A R  2 0 2 3 . 

U G E N  F Ø R  L Å  D F  T I L  2 , 6  % .

3,3 %

DYREVELFÆRD Nytåret er ren tortur for mange kæledyr, som 
plages af panik og angst, når det i dagevis buldrer og brager 
løs med fyrværkeri. 
Men det skal være slut nu. Står det til Dansk Folkeparti, skal 

det fremover kun være tilladt for private at skyde fyrværkeri af i 
perioden fra nytårsaftensdag kl. 12 til den 1. januar kl. 3.00. I 

dag er det tilladt fra den 27. december til den 1. januar.
"Rigtig mange dyr bliver jo skræmt fra vid og sans af fyr

værkeriet. Det er simpelthen så synd for både vores husdyr og 
de vilde dyr i naturen. Det er faktisk dyrplageri," siger DFs ordfø

rer for dyrevelfærd, Pia Kjærsgaard, til B.T. Hun er ordfører på det 
beslutningsforslag, som DF netop har fremsat.
Udover at forkorte affyringsperioden, vil DF også begrænse perioden, 

hvor der må sælges fyrværkeri. I dag er det tilladt at købe fyrværkeri i butikker
ne fra 15. december til 31. december. Den periode skal efter DFs opfattelse begrænses fra 

26. december til 31. december.

STORE VREDEDAG ”Urimeligt”. ”Et brud 
på dansk tradition”. Dansk Folkeparti og de 
øvrige otte oppositionspartier i Folketinget 
skyder i en fælles pressemeddelelse med 
skarpt mod SVMregeringen. Det sker efter, 
at regeringen har gjort det til et krav, at de 
skal sige ja til afskaffe store bededag, hvis 
de vil være med i forhandlingerne om et 
kommende forsvarsforlig.

"Det er urimeligt at stille en samlet forligs

kreds over for en eneste mulig finansiering, 
som de fleste af partierne er imod," lyder det 
fra partierne, hvoraf de fleste er modstande
re af at skrotte bededagen.

De ni partier har istedet fremlagt et alter
nativt finansieringsforslag. Her peger de på, 
hvordan der kan findes i alt tre milliarder 
kroner, bl.a. kan der findes 1,25 mia. kr. fra 
et samlet løft på 5 mia. kr. af den offentlige 
investeringsramme.
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René Christensen har fået nyt job som 
direktør for Dansk Akvakultur, der er 
brancheforening for havbrug, dambrug 
og skaldyr- og muslingefarme.  
Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkepartis næstformand René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen 
Dansk Akvakultur. "Det er ikke overraskende, at René er blevet headhuntet," siger Morten Messerschmidt

ORDFØRERE Dansk Folkeparti har for
delt ordførerskaber i folketingsgruppen. 
Med på listen over ordførere er DFs nye 
medlem af EuropaParlamentet, Anders 
Vistisen, der bliver ny udenrigs og ud
viklingsordfører.

Anders Vistisen har overtaget DFs 
plads i EuropaParlamentet efter Peter 
Kofod, som blev valgt til Folketinget den 
1. november. 

Peter Kofod er DFs nye gruppefor
mand, men han får også meget andet at 
se til i Folketinget som DFs nye finans-, 
sundheds og retsordfører.

Folketingsgruppen har fordelt ordfører
skaberne sådan her:

Alex Ahrendtsen

Uddannelse og forskning, børne  
og undervisning, forsvar, Europa,  
Nordatlanten.

Morten Messerschmidt

Kultur, kirke og kongehus, politisk 
ordfører.

Peter Kofod

Retspolitik, sundhed, finans, skat,  
fiskeri og landbrug.

Anders Vistisen

Udenrigs og udviklingspolitik.

Nick Zimmermann

Beskæftigelse (inkl. erhvervsuddannel
ser, AMU og efteruddannelse), transport, 
erhverv, indenrigs og kommunal, bolig, 
klima og miljø.

Pia Kjærsgaard

Socialpolitik, ældre, udlændinge og in
tegration (inkl. indfødsret), ligestilling, 
dyrevelfærd.

DF HAR FORDELT ORDFØRERSKABER

RENÉ C. STOPPER - SKAL 
VÆRE BRANCHEDIREKTØR

FARVEL Dansk Folkeparti skal vælge ny 
næstformand på årsmødet til september. 
Den nuværende næstformand René Chri
stensen, der ikke blev genvalgt til Folke
tinget ved valget 1. november, har fået 
nyt job som direktør for Dansk Akvakul
tur, der er brancheforening for dambrug, 
havbrug og skaldyr/muslingefarme og 
medlem af Landbrug & Fødevarer. Derfor 
forlader René Christensen nu Dansk Fol
kepartis hovedbestyrelse, og han stopper 
som partiets næstformand i forbindelse 
med DFs årsmøde til september.

”Jeg har fået en utroligt spændende 
mulighed. Dansk Akvakultur er talerør for 
en meget spændende branche, der skaber 
udvikling i landdistrikterne og gør noget 
godt for klimaet. Foreningen tæller ca. 50 
virksomheder, der alle ligger i landdistrik
ter, og det er en fødevareproduktion med 
et meget lavt klimaaftryk”, siger René 
Christensen, der var medlem af Folketin
get 20082022 og i 13 år var formand for 
Folketingets miljø og fødevare udvalg.

René Christensen, der ikke mindst er 
kendt som DFs finansordfører, har siden 
valget arbejdet som rådgiver for DFs 
folketingsgruppe, men han erkender, at 

det ikke er helt det samme som at sidde i 
Folketinget.

”Jeg er DF meget taknemmelig for at 
have fået mulighed for at fortsætte med 
at arbejde på Christiansborg, men jeg 
må erkende, at det ikke er det samme 
at læse aktstykkerne som selv at deltage 
i udvalgsmøderne. Samtidig har Dansk 
Folkeparti fået en rigtig god start i det nye 

folketing, så det er fint tidspunkt for mig 
at søge ud og prøve kræfter med noget 
andet end politik,” siger René Christen
sen, der er uddannet automekaniker og 
har arbejdet i både autobranchen og som 
efterskolelærer, inden han blev politiker.

"STÆRKE LEDEREVNER"
Dansk Folkepartis formand Morten Mes
serschmidt siger i en kommentar, at han 
ikke er overrasket over, at René Christen
sen er blevet headhuntet til en direktør
stilling i det private. 

”René har i sine år i Folketinget vist 
både stærke lederevner og stor faglig 
kompetence, så jeg er stolt af at skulle 
dele ham med Dansk Akvakultur. Men jeg 
understreger, at der er tale om en dele
ordning. For jeg er glad for, at René bliver 
i Dansk Folkeparti og stadig varetager 
mange vigtige opgaver. Jeg anser fortsat 
René som en central del af vores parti, 
en stærk god ven og god kollega,” siger 
Morten Messerschmidt.

René Christensen fortsætter som by
rådsmedlem og viceborgmester i Guld
borgssund. Han afløses i DF's hovedbesty
relse af Jan Herskov. / trol
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”DET VAR VILDT 
AT VÆRE PÅ 
TALER STOLEN 
FØRSTE GANG”
28-årige Nick Zimmermann fra Randers er Dansk 
 Folkepartis nyeste  folketingsmedlem. Og han har 
allerede haft sin ilddåb – i folketingssalen og foran den 
danske verdenspresse. Forude venter masser af op-
gaver. Nick har nemlig fået hele seks ordførerskaber 

NYVALGT Han er nyvalgt og et af landets 
yngste folketingsmedlemmer. Men de 
fleste, der interesserer sig lidt for politik, 
har nok bemærket, at 28årige Nick Zim
mermann er blevet valgt til Folketinget 
for Dansk Folkeparti. I hvert fald, hvis de 
fulgte med i nyhederne torsdag den 12. 
januar. Her var Nick Zimmermann hér, 
dér og allevegne  som skarp kritiker af 
regeringens planer om at afskaffe Store 
Bededag.

Det var nemlig Nick Zimmermann, 
der som DFs nye beskæftigelsesordfører 
kunne fortælle medierne, at partierne var 
indkaldt til orienteringsmøde hos beskæf
tigelsesministeren. Og efter mødet var 
det Nick Zimmermann, der kom først ud 
fra ministeriet og i flere minutter gav de 
mange fremmødte journalister den første 
orientering om mødet med ministeren.

”De vil afskaffe store bededag. Og der 
bliver hverken lagt op til forhandlinger, 
folkeafstemning eller noget. Beslutningen 
er truffet, og det har sådan set bare været 
ren og skær orientering. Dybt rystende,” 
lød det fra Zimmermann i interviewet, 
som resten af dagen kørte i tvnyhederne 
og på de store avisers nyhedssites.

”DER STÅR 15-20 JOURNALISTER”
Ugen efter griner Nick, da Dansk Folke
blad spørger ind til situationen:

”Ja, det var lidt af en ilddåb, jeg havde 
dér. Da jeg var på vej ud, sagde en em

bedsmand til mig, at ’du skal lige vide, 
at der står 1520 journalister derude’. Så 
sagde jeg bare: Ja, det er fint – det er dem 
vi lever af”.

Dagen forinden var Nick Zimmermann 
for første gang til den ugentlige spørgetid 
med ministrene i Folketinget, hvor han 
stillede spørgsmål til to ministre. Blandt 
andet ville han vide, om transportministe
ren støtter en ny, statslig forbindelse over 
Randers Fjord. 

Og så var der ilddåben på Folketingets 
talerstol. Den fandt sted ugen forinden, 
hvor Nick Zimmermann var sit partis ord
fører i sagen om det ekstra børnetilskud, 
der primært går til indvandrerfamilier. En 

ilddåb, der traditionen tro markeres ved, 
at de tilstedeværende MF’ere fra andre 
partier giver en mønt og underskriver et 
stykke papir, hvor der står, at de har set 
den nyvalgte tale.

”Det var helt vildt at være på Folketin
gets talerstol første gang. Men jeg var 
ikke nervøs. Jeg tog det bare sådan oppe 
fra og ned, og bagefter var folk enormt 
søde til at skrive til mig, at ’det gjorde 
du meget godt’,” fortæller Nick Zimmer
mann.

SEKS ORDFØRERSKABER
Nick kan se frem til at skulle på talersto
len mange gange. Han har nemlig fået 
hele seks ordførerskaber: Beskæftigelse, 
transport, erhverv, indenrigs og kommu
nal, bolig samt klima og miljø.

”Det er klart, at når vi er fem med
lemmer af gruppen, får vi en del flere 
ordførerskaber, end hvis vi havde været 
en stor gruppe. Så jeg må jo bare gøre 
det, så godt jeg kan. Heldigvis har vi 
har god gruppe, hvor alle det rigtig godt 
med hinanden, arbejder godt sammen 
og brænder for det. Så det skal nok gå. 
Min opgave bliver at jagte de sager, der 

STEEN TROLLE JENNIFER KRAMES

Nick på sit nye kontor på Borgen.
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er vigtige for DF på mine områder,” siger 
Nick Zimmermann.

Hvilken rolle får du og DF i Folketinget?

”DF er danskernes vagthund i Folketin
get. Men vi er også dem, der hele tiden 
søger den konstruktive tilgang. Vi vil gerne 
samarbejde om de ting, vi kan blive enige 
med andre partier om”.

NY HVERDAG I KØBENHAVN
Foruden at lære Folketinget at kende, er 
Nick Zimmermann ved at vænne sig til 
en ny hverdag, hvor han skal bruge 34 
dage om ugen i København, samtidig med 
at han passer sit byrådsarbejde hjemme i 
Randers.

”Det kan kun lade sig gøre, fordi jeg har 
massiv opbakning fra hjemmefronten. Min 
kæreste Kristina støtter mig virkelig. Vi er 
i den heldige situation, at Kristina er på 
barsel med vores søn Mads, så hun tager 
med over, når jeg er i København. Det er 
jeg meget taknemlig for,” siger Nick Zim
mermann – og tilføjer:

”Vi er faldet rigtigt godt til i København. 
Det er jo en dejlig by, har jeg opdaget. Selv 
om jeg elsker Randers og i virkeligheden 
er jordens største bonderøv…”. ■

Nick Zimmermann var 
 første gang på talerstolen i 

 Folketinget den 4. januar 2023.

POLITIK Morten Messerschmidts syv 
år lange kamp for oprejsning sluttede 
endeligt tirsdag den 3. januar 2023, 
da anklagemyndigheden meddelte, at 
den ikke vil anke den såkaldte Meld 
& Feldsag til landsretten. 

Dermed står frifindelsen af Morten 
Messerschmidt ved magt, og Dansk 
Folkepartis formand havde ikke været 
renset i mange timer, før han var i 
arbejdstøjet og gav en stribe store 
 interviews til landsdækkende  aviser 
og tvstationer om DFs kurs i det nye 
folketing. 

Her er nogle af de mest markante 
udtalelser fra DFformanden:

NY OPPOSITION
Til Berlingske siger Morten Mes
serschmidt, at han vil arbejde på at 
etablere en ny opposition af partier 
fra begge sider, der har det til fælles 
med DF, at de har taget ansvar og 
indgår i en stor del af de politiske 
forlig. Det drejer sig SF, Enhedslisten, 
De Konservative og Liberal Alliance.

”Vi fem partier er en mere naturlig 
familie lige nu. Vi ser forskelligt på 
meget, men vi har en fælles interesse 
i at få en kile ind til regeringen, som 
jo har flertal. Det er de partier, jeg 
vil bruge tid sammen med nu,” siger 
Messerschmidt, der også ser De Radi
kale som en potentiel alliancepartner.

DF er med i mange af de aftaler, 
der er indgået gennem de seneste 
20 år, og har en unik mulighed for 
at få større indflydelse end partiets 
fem mandater tilsiger, lyder det fra 
DFformanden.

"Vi skal være et parti, man ikke kan 
komme udenom. Det er det centrale. 
Det er sådan, folk skal kende Dansk 
Folkeparti på Christiansborg. Uanset 
hvor mange mandater, vi har, så skal 
man i den praktiske virkelighed og 
hverdag mærke, at vi gør en forskel," 
siger han.

Regeringen skal ikke skal kunne 
sætte Folketinget til side, bare fordi 
de selv har flertallet.

"Konkret kunne det være for
svarsforhandlingerne, hvor vi vist 
alle sammen er enige om, at store 
bededag ikke skal afskaffes. Her giver 
det mening, at vi taler sammen i både 
rød og blå blok, så regeringen ikke 
kan indgå studehandler med enkelte 
partier for at komme igennem med 
dens ønsker,” siger Morten Messer
schmidt til Berlingske.

BEKYMRET OVER LIBERALISME
I et interview med JyllandsPosten 
siger Morten Messerschmidt, at han 
er foruroliget over, hvor liberalistisk 
SVMregeringen er:

“Når man lægger op til at afskaffe 
seniorpensionsordningen og skrotte 
jobcentrene, så virker det meget som 
et ’lad falde, hvad ikke kan stå’pro
gram skåret ud af en liberalistisk ver
densanskuelse. Den første prøvelse, 
som man allerede nu kan se, rege
ringen tilsyneladende fejler på, er, at 
man ikke vil gøre mere for at hjælpe 
danskerne igennem inflationskrisen,” 
siger Morten Messerschmidt.

Derfor får DF en vigtig opgave med 
at være den sociale samvittighed i 
Folketinget, fastslår Messerschmidt, 
som siger at DF ”sagtens vil kunne 
noget sammen med SF og Enhedsli
sten”, f.eks. på ældre, handicap og 
arbejdsmarkedsområdet.

”De andre borgerlige partier kan 
nok finde hinanden på skattelettelser 
og effektiviseringer af den offentlige 
sektor, hvor DF i hjertet er et konser
vativt parti, som ikke ser staten som 
en modstander, men som en medspil
ler, hvor vi skal kunne favne og skabe 
et land, alle føler sig som en del af. 
Ikke bare dem, der har fået den bed
ste start på tilværelsen,” siger Morten 
Messerschmidt til JyllandsPosten.   

Messerschmidt frifundet og i arbejdstøjet: 

"DANSK FOLKEPARTI 
SKAL IKKE VÆRE TIL 
AT KOMME UDEN OM"
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EU-modstanderen Anders Vistisen 
er igen medlem af Europa-Parla-
mentet. Han har afløst Peter Kofod 
og har omgående kastet sig over 
arbejdet i parlamentet, hvor en kor-
ruptionsskandale hærger. Samtidig 
er han blevet far for tredje gang

EU-PARLAMENTARIKER Der er mildest 
talt sket ting og sager i Anders Vistisens 
liv de seneste måneder. Den 12. januar 
blev han far for tredje gang, da hans hu
stru Mette fødte en datter, og i november 
blev han igen medlem af EuropaParla
mentet, da han afløste Peter Kofod, som 
stoppede, fordi han blev valgt til Folketin
get ved valget den 1. november.

Anders Vistisen var medlem af Euro
paParlamentet fra 2014 til 2019, hvor 
han i en længere periode var DFs gruppe
formand. Ved valget til EuropaParlamen
tet i 2019 fik DF kun én plads, som gik 
til spidskandidaten Peter Kofod. Anders 
Vistisen forlod derefter politik til fordel 
for et lederjob i et større public affairsbu
reau i København. Men nu er han tilbage 
i Bruxelles og Strasbourg  og det er med 
blandede følelser.

EN URIASPOST
”Det er altid et privilegium at få lov at 
være fuldtidspolitiker, og det er en stor 
ære at repræsentere Dansk Folkepartis 
vælgere og Danmark. Jeg glæder mig 
også over, at DF kan beholde sit mandat 
i parlamentet. Men samtidig har jeg det 
ambivalent med at være tilbage. For det 
er jo EuropaParlamentet, der har initieret 
den her Meld & Feldsag, som har hængt 
over Dansk Folkeparti i årevis. Så det er 

lidt en uriaspost at være på. Som at være 
bag fjendens linjer,” siger Anders Vistisen.

KORRUPTIONSSKANDALE
Anders Vistisen er tilbage i EuropaParla
mentet samtidig med, at en større korrup
tionsskandale ruller gennem parlamentet. 
Flere medlemmer mistænkes for at være 
bestukket af Qatar og Marokko med kuf
ferter fulde af eurosedler. Fire personer 
sidder lige nu varetægtsfængslet, og po
litiet har ransaget 19 adresser i Bruxelles 
og beslaglagt 11 mio. kroner. 

Blandt de fængslede er den græske 
socialist Eva Kaili, der var næstformand 
i parlamentet. Hun er under anklage for 
korruption og hvidvask og mistænkes for 
at modtaget et større beløb fra Qatar.

Anders Vistisen har omgående kastet sig 
over korruptionsskandalen. Gruppen af 
EUmodstandere og –kritikere ”Identitet 
og Demokrati”, som DF er med i, kræver 
at der nedsættes et undersøgelsesudvalg, 
og Vistisen arbejder for at få indsigt i sa
gerne. Men det er som altid op ad bakke 
at være i opposition i EUParlamentet.

STEEN TROLLE

[ INTERVIEW ]

CARSTEN LUNDAGER

Mette og Anders blev 12. januar 2023 forældre til en pige. De har i forvejen Theo-
dor og Alexander, som her hilser på deres lillesøster, der skal hedde Elisabeth.

ANDERS VISTISEN 
ER TILBAGE BAG 
FJENDENS LINJER 
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”Korruptionsskandalerne har ramt 
medlemmer af både de socialistiske, 
konservative og liberale gruppee, men 
man vil ikke have vores gruppe med en 
i et undersøgelsesudvalg, der skal se på 
skandalen. Sådan noget ville man aldrig 
gøre i et almindeligt parlament; man ville 
ikke udelukke det største oppositionspar
ti”, siger Anders Vistisen.

Samme uge som Eva Kaili blev anholdt, 
var der en afstemning i parlamentet, som 
hun var initiativtager til. Den slags får 
Vistisen til at konstatere, at store dele af 

parlamentet ikke tager korruptionssagen 
særligt seriøst.

”Det virker som om, man hellere vil 
have at sagen forsvinder, end at den 
bliver opklaret,” siger han.

I ARBEJDSTØJET FRA DAG ÉT
Anders Vistisen har fået plads i parlamen
tets udenrigsudvalg, hvor han også sad 
sidst, og han er i fuld gang med arbejdet. 

”Jeg starter ikke fra nul. Da Peter Ko

fod kom til i 2019, overtog han meget af 
dagsordenen fra Morten Messerschmidt 
og mig, og den fører jeg nu videre fra 
Peter. Så jeg er i gang fra dag ét”.

Han betegner arbejdet som spændende 
men også skræmmende.

”Det er spændende, fordi det har så 
stor betydning, men også skræmmende, 
for EU blander sig i alt for meget, og fler
tallet er meget føderalt. Så der er virkelig 
brug for en opposition,” siger han.

FAMILIEFAR
Den typiske arbejdsuge starter tirsdag, 
hvor Anders Vistisen flyver til Køben
havn for at deltage i et gruppemøde i 
folketingsgruppen i København. Derefter 
flyver han videre til Bruxelles ved mid
dagstid. Sidst på ugen flyver han retur til 
Danmark og familien i Herning.

”Når jeg lander i Danmark, er jeg fami
liefar. Jeg gør meget for være tilstede, når 
jeg er hjemme. Politik er noget man laver 
for en tid. Familien har man hele livet. Så 
når jeg er hjemme, laver jeg mad, læser 
godnathistorie for børnene, kører dem 
sent til vuggestue og børnehave, så de 
ikke skal være så længe i institution osv. 
Det kan være lidt en kalenderøvelse at få 
det hele til fungere. Det kræver et forstå
ende bagland, men det har jeg heldigvis,” 
siger Anders Vistisen. ■

Det er lidt af en 
 uriaspost at være 
på. Som at være bag 
 fjendens linjer.

BLÅ BOG

ANDERS VISTISEN

Alder: 35 år.

Politisk karriere:
 Landsformand for Dansk 

Folkepartis Ungdom (DFU) 
2012-2015

Regionsrådsmedlem 2014
Medlem af Europa- 

Parlamentet 2014-2019
Medlem af DFs Hoved-
bestyrelse 2019-2021

Selv om Anders Vistisen ikke 

sidder i Folketinget, er han 

udnævnt til DF’s nye uden-

rigs- og udviklingsordfører. 

Vi må alle bidrage med det, 

vi kan, siger han

Vistisen ny 
udenrigsord-
fører for DF: 
”Alle kræfter 
skal i spil”

UDENRIGSPOLITIK Anders Vistisen 

får andet at se til end EU-politik i den 

kommende tid. For ud over at være DFs 

nye medlem af Europa-Parlamentet, så 

er han nu også blevet udnævnt til fol-

ketingsgruppens udenrigs- og udvik-

lingsordfører. Og det giver god mening, 

synes den 35-årige DF-politiker. Selv 

om han ikke er medlem af Folketinget.

”Vi er et mindre parti nu. Derfor er 

det vigtigt at Morten (Messerschmidt, 

red.) og Peter (Kofod, red.) kan bruge 

hele spillepladen. Alle kræfter må i spil, 

og vi må alle bidrage med det, vi kan” 

siger Anders Vistisen.

Han sidder i Europa-Parlamentets 

udenrigsudvalg, hvor han tidligere 

har været næstformand. Derfor giver 

ordførerskabet god mening, mener 

Vistisen

”Hvis vi var et større parti, skulle det 

selvfølgelig have været et folketings-

medlem, der var udenrigsordfører. Men 

det er en god løsning i den nuværen-

de situation. Jeg koordinerer vores 

udenrigspolitiske udmeldinger med 

folketingsgruppen og er tilgængelig 

for pressen. Jeg kan deltage i alt det 

arbejde, der ikke kræver, at man er fol-

ketingsmedlem,” siger Anders Vistisen.

Som udenrigsordfører vil han have 

fokus på, at Danmark skal leve op til 

sine NATO-forpligtelser, ikke bruge 

tid på ”hovedløse EU-missioner”, men 

sikre Europa mod migrationsbølger fra 

særligt Afrika. Som udviklingsordfører 

vil han bl.a. fokusere på bekæmpelse 

overbefolkning, bl.a. ved at styrke kvin-

ders rettigheder.  ■
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[ INTERVIEW ]

Alex Ahrendtsen har gjort dansk kulturhistorie en stor tjeneste med sin bio-
grafi om Peter Rindal, som Ahrendtsen fortjent hiver ud af glemslens tåger, 
der  ellers så småt var ved at sænke sig over lagerforvalteren fra Kolding. 
Alex Ahrendtsen fortæller her om arbejdet med bogen om Peter Rindal, som 
Ahrendtsen bl.a. begræder aldrig kom til at indtage Folketingets talerstol

KENNETH KRISTENSEN BERTH

BOGUDGIVELSE Den 19. januar udkom 
DFs folketingsmedlem Alex Ahrendtsen 
med sin bog om en af de glemte skikkel
ser i nyere dansk historie – lagerforvalter 
Peter Rindal og dennes kamp mod – som 
det hedder i bogens undertitel – ”kulture
liten” og ”velfærdsstaten”. 

”Egentlig havde jeg tænkt mig at skrive 
en bog om dansk kulturpolitik med ud
gangspunkt i Rindal; men så fandt jeg ud 
af, at der ikke var skrevet noget om Peter 
Rindal ud over en bog om rindalismen 
som fænomen. Jeg fik kontakt til Rindals 
svigerinde. Til alt held giftede Rindals 
bror sig med en 25 år yngre kvinde, der 
havde opbevaret mange af Peter Rindals 
breve og efterladenskaber og sat dem i 
system,” beretter Alex Ahrendtsen om 
baggrunden for bogens tilblivelse.

”Rindal var en helt almindelig mand, 
der kom fra fattige kår. Han var træt af 
eliten, og han lod sig ikke kyse. Rindals 
fremkomst viste, at der var grøde i befolk
ningen. Han var en forløber for figurer 
som Mogens Glistrup og Erhard Jakobsen. 
Det er med Rindal at opgøret mod eliten 
tager sin spæde begyndelse – og histori
en om Rindal viser, hvordan historien er 
styret af enkeltpersoner og ikke iboende 
strukturer,” fortæller Alex Ahrendtsen, der 
har en faglig baggrund som cand.mag. i 
dansk litteratur, religion og oldgræsk.

FRIHED FOR FORMYNDERI
I dag er Peter Rindal især for den unge ge

CECILIE WINTHER KRISTENSEN

"HAN TALTE 
KULTUR  ELITEN 
MIDT IMOD"
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Opfordring til alle 
DF'ere: Meld dig 
som lægdommer 

neration ganske ukendt, og i det omfang 
han er kendt er det ofte som en karikatur, 
fordi begrebet ”rindalisme” har fået en be
tydning, der afviger fra, hvad der egentlig 
var Peter Rindals ærinde. 

”Jeg har læst at Mikkel Andersson 
(chefredaktør for den borgerlige netavis 
Kontrast, red.) kalder sig rindalist, fordi 
han ikke kan lide moderne kunst, men 
så er han ikke rindalist. For Peter Rindal 
handlede det ikke om, hvad man kunne 
lide eller ej. Det handlede om frihed for 
formynderi. Man skulle selv betale for 
det, man godt kunne lide, så flest muligt 
penge blev i borgernes lommer," fortæller 
Alex Ahrendtsen, der understreger, at 
det også har været 
vigtigt for ham at 
nuancere billedet af 
Peter Rindal.

”Nogle går med en 
opfattelse af Peter 
Rindal, som en hu
lemand. Det er langt 
fra sandheden. Flere 
kunstnere, som sad 
i Statens Kunstfonds 
bestyrelse sammen 
med Peter Rindal, 
fremhæver, hvordan 
han var en kender 
af litteratur. Han havde et stort interna
tionalt netværk, og han var en nysgerrig 
mand,” understreger Alex Ahrendtsen. 

I tresserne og halvfjerdsernes Danmark 
var Peter Rindal kendt af alle. Han var 
medlem af Fremskridtspartiet, og det 
havde været naturligt at tage skridtet ind i 
aktiv politik. 

”Jeg er ked af, at han aldrig blev opstil
let til Folketinget. Kun til byrådet. Han vil
le være blevet valgt, hvis det havde været 
for et etableret parti. Han besad naturlige 
lederegenskaber, og han ville have været 
en fantastisk stemme på Christiansborg 
– på en gang polemisk men også pragma
tisk i forhold til at få ting gjort".

"Der er to årsager til, at det ikke skete. 
For det første kom Rindals tilhængere fra 

DOMSMÆND Hvis du synes linjen er 

for slap ved de danske domstole, så 

kan du faktisk selv få indflydelse på, 
hvor hårdt der skal straffes. 

Cirka 12.000 borgere er som 

lægdommere, dvs. domsmænd og 

nævninge, med til at afgøre straffe-

sager ved landets by- og landsretter, 

og netop nu søges efter nye lægdom-

mere, der skal vælges for en 4-årig 

periode, der starter 1. januar 2024. 

Det kræver ikke noget særligt at 

være lægdommer. Du behøver ikke 

at være jurist. Du skal bare være fyldt 

18 år og må ikke være straffet for 
alvorlige lovovertrædelser.

Dansk Folkepartis nyvalgte fol-

ketingsmedlem Nick Zimmermann 

(billedet) har været domsmand ved 

byretten i Randers siden 2020. Han 

stoppede i forbindelse med, at han 

blev valgt til folketinget. Nick opfor-

drer alle DF’ere, der interesserer sig 

for retspolitik, til at melde sig som 

lægdommere.

”Som lægdommer har du lokal 

indflydelse på domstolene og kan 
være med til at præge straffene i 
den retning, som DF ønsker. Du kan 

for eksempel få direkte indflydelse 
på, om kriminelle udlændinge skal 

dømmes til udvisning,” siger Nick 

Zimmermann.

Du kan læse mere her: www.dom-

stol.dk/media/2697/velkomstvejled-

ning.pdf

Du søger via din kommune, der kan 

oplyse dig om ansøgningsfristen (tjek 

kommunens hjemmeside). ■

PETER RINDAL

(1923-2009), født i Slagelse; men boede det meste af sit liv i Kolding og 
Aalborg. Indledte i 1965 et opgør med kulturstøtten – særligt den livsvarige 
ydelse til kunstnere. Peter Rindal formåede bl.a. at samle over 60.000 under-
skrifter mod Statens Kunstfond, som blev afleveret til Folketinget i starten 
af 1965. Peter Rindal blev, hvad man i dag vil kalde, en meningsdanner og 
bidrog både ved offentlige møder og indlæg i dagspressen såvel som optræ-
dener i de æterbårne medier til at udfordre den politiske og kulturelle elite. 

Han ville have været 
en fantastisk stemme 
på Christiansborg - på 
en gang polemisk men 
også pragmatisk i for-
hold til at få ting gjort.

Nick Zimmermann har været doms-
mand de sidste tre år. Han stoppede, 
fordi han blev valgt til Folketinget.

et bredt spektrum af partier, og af hensyn 
til sagen afstod han fra at stille op, selvom 
han blev opfordret til det flere gange. For 
det andet kunne han ikke holde til det. 
Det var en observation, som hans kone, 
Lilly, gjorde sig, og hun brød sig ikke 
om al virakken, og hvordan den påvir
kede hendes mand. Men det var et tab 
for Danmark, at Peter Rindal aldrig blev 
folkevalgt," forklarer Ahrendtsen.

STÅR I GÆLD TIL RINDAL
Når Alex Ahrendtsen skal sætte ord på 
Rindals bidrag til eftertiden, falder tre 
forhold ham i hu.

”Rindal satte ord på utilfredsheden i 
det danske sam
fund og var dermed 
med til at skabe det 
folkelige demokrati, 
vi har i dag. Han 
talte kultureliten 
midt imod, og han 
advarede mod en 
alt for stor stat, 
der tog virkelysten 
fra folket. Figurer 
som Søren Krarup, 
Mogens Glistrup, 
Erhard Jakobsen og 
Pia Kjærsgaard står 

i gæld til Rindal – og et parti som Dansk 
Folkeparti var aldrig blevet skabt, uden at 
Peter Rindal med sit opgør havde banet 
vejen herfor,” slår Alex Ahrendtsen fast. 

”Rindal mente selv at han tabte op
gøret. Det er jeg for så vidt enig i. Men 
det vigtige er at HAN TURDE, for derved 
banede han vej for andre, og der blev 
faktisk også holdt igen med bevillinger
ne til Statens Kunstfond i årene efter”, 
ræsonnerer Alex Ahrendtsen.

Peter Rindal selv endte sine dage på 
Paarup Plejehjem i Odense den 23. febru
ar 2009 – i øvrigt samme dag som en af 
hans arvtagere Pia Kjærsgaard kunne fejre 
sin 62 års fødselsdag. ■ 

"Rindal - Kampen mod kultureliten og 

velfærdsstaten" udkom 19. januar 2023.
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[ ORGANISATORISK ]

DFs nye partisekretærer: 
”Vi er et kompagniskab”

Gert Løfgren tovholder for DF-arbejdsgrupper

MAKKERSKAB De ligner ikke hinanden, 
men de har meget til fælles, de to nye 
partisekretærer i Dansk Folkeparti. Chris 
Bjerknæs og Simon Vanggaard er beg
ge 33 år og har begge en fortid i Dansk 
Folkepartis Ungdom. Derfor er de også for 
sjov blevet kaldt tvillinger, og de kommer 
da også til arbejde tæt sammen. Men 
de er ikke mere ens, end at de skal løfte 
forskellige opgaver fra hver deres hjørne 
af landet.

Simon Vanggaard har base i IkastBran
de Kommune i det midtjyske, hvor han 
også er kommunalpolitiker, og Chris 
Bjerknæs har sit afsæt i DFs sekretariat på 
Christiansborg i København. 

Chris Bjerknæs og Simon Vanggaard skal sammen løfte 

  opgaven som Dansk Folkepartis to nye partisekretærer. 

 Susanne Eilersen er ny landskasserer

”Vi skal begge hjælpe lokalforeninger i 
hele landet. Men hvor jeg skal agere mere 
fra dag til dag, tage mig af den daglige 
drift og være bindeled mellem folketings
gruppen og baglandet, så vil Simon have 
mere fokus på partiets arrangementer, 
f.eks. tillidsmandsmøder, årsmøde og 
grundlovsmøde, samt på længerevarende 
projekter,” fortæller Chris Bjerknæs.

AMBITIØSE
Han kalder samarbejdet et kompagniskab 
og fortæller, at der er en rigtig god kemi 
mellem ham og Simon Vanggaard, der har 
kendt hinanden i mange år.

”Vi er helt enige om hvordan, vi skal 

lægget snittet i samarbejdet og vi har 
begge en stor sult i forhold til at udvikle 
partiet. Vi er også begge enormt ambitiøse 
på partiets vegne,” siger Chris Bjerknæs.

NY LANDSKASSERER
Foruden af ansættelsen af de to partise
kretærer, er tidligere folketingsmedlem 
Susanne Eilersen blevet ansat som lands
kasserer. Eilersen, der er viceborgmester 
i Fredericia og har været lokalforenings
konsulent, får ansvaret for landsorganisa
tionens regnskab og skal hjælpe lokalfor
eningernes kasserer i deres arbejde.

Chris Bjerknæs og Simon Vanggaard af
løser Jens Vornøe som partisekretær, mens 
Susanne Eilersen afløser Carl Christian 
Ebbesen, der trak sig som organisatorisk 
næstformand på årsmødet og nu arbejder 
som partiets regnskabschef.  

 trol 

Susanne Eilersen er ny landskasserer ... sammen med Simon Vanggaard. Chris Bjerknæs er ny partisekretær...

ARBEJDSGRUPPER  Dansk Folkepartis nye 
hovedbestyrelsesmedlem for Nordsjælland, Gert 
Løfgren, får nok at se til de kommende måneder. 
Han er blevet udpeget som en af hovedbestyrelsens 
tovholdere for de 14 arbejdsgrupper, som frem 
mod 2024 skal komme med forslag til DFs næste 
politiske arbejdsprogram.

Arbejdsgrupperne dækker emner som sundhed, 
ældre, transport og psykiatri. De skal som mini
mum holde tre årlige møder, og Gert Løfgren skal 

som tovholder bl.a. sikre, at grupperne får holdt 
deres møder og afrapporteret.

Arbejdsgrupperne er nedsat, men alle DFmed
lemmer, som vil bidrage, kan også komme med.

"Alle DFmedlemmer er velkomne til at bidrage. 
De kan bare kontakte mig. Det vigtigste er, at vi 
holder processen internt i partiet” siger Gert Løf
gren, der kan kontaktes på gelp10@gmail.com.

Gert Løfgren, hovedbestyrelsesmedlem.



FRIT VALG OG 
KVALITET – OGSÅ  
I ÆLDREPLEJEN 
Ældre mennesker skal selv kunne bestemme. Også når de har brug for 

pleje. Kvalitet, frit valg og selvbestemmelse skal i fokus i ældreplejen. 

Derfor arbejder DI for at styrke samarbejdet mellem det offentlige og 

det private.

Får Annie  
den pleje,  
hun fortjener  
og har ret til?
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"JEG MÅTTE 
GÅ ALENE TIL 
BØRNEHAVE” 

[ INTERVIEW ]

Signe Keldorffs barndom har ikke været som de flestes. Hun 
måtte fra barnsben tage sig af sin syge mor og sørge for sig 
selv; men det har givet Signe en modenhed og en fanden -i-
voldskhed, som mange må misunde hende 

KENNETH KRISTENSEN BERTH

En mor, der begik selvmord. Overladt til 
sig selv allerede som børnehavebarn. Fem 
forskellige skoler. Signe Keldorffs liv har 
ikke formet sig som de fleste 20-åriges. 
Alligevel er Signe i dag der, hvor hun ger
ne vil være: Formand for Dansk Folkepar
tis Ungdom på Fyn, medlem af hoved
bestyrelsen i ungdomsorganisationen og 
ved det netop overståede folketingsvalg 
 folketingskandidat for DF.

Dermed har hun gjort Poul Sørensens 
smukke besættelsesdigt til sit eget: Et flag 
er smukkest i modvind. 

Signe blev født I Odense og er opvokset 
i forstaden Næsby. Hendes forældre blev 
skilt, da Signe var 2 år, og hun husker 
derfor ikke noget fra sine forældres sam
liv. Moderen var depressiv og diagnosti
ceret med borderline (en personligheds
forstyrrelse, karakteriseret ved skiftende 
humør og mange voldsomme reaktioner 
og følelsesudbrud, red) og ”en masse føl
gesygdomme” som Signe udtrykker det. 

”Jeg var overladt til mig selv i min 
barndom. Jeg lærte hurtigt at gå i børne
have selv, at købe ind alene, jeg smurte 
min egen madpakke, lavede aftensmad 
til min mor og mig og vaskede op. Alle 
dagligdagens pligter havnede hos mig”, 
fortæller Signe. 

”Vi klarede os så godt, vi kunne, men 
da jeg var 9 år flyttede jeg fra Næsby 
til Ringe til min far og hans daværen
de kæreste, og en måneds tid derefter 
valgte min mor at tage sit eget liv. Min far 
hentede mig i min nye skole i Ringe, tog 
mig med hjem og der fortalte han, at min 
mor var kommet op i himlen til farfar. Jeg 

troede ikke på det og blev vred på ham, 
men når jeg ser tilbage på forløbet, så var 
det egentlig en fin måde at få det at vide 
på,” beretter Signe.

”Det var hårdt. Jeg blev mobbet af 
mine klassekammerater med, at min mor 
var død. Det var både fysisk og psykisk 
mobning. Det var ikke nemt, og det har 
givet mig en ekstra hård skal, så der skal 
mere til, før jeg åbner op over for andre. 
Det tog to år før jeg kunne komme i en 
sorggruppe efter min mors død, og først 
da min far truede med at gå til medier
ne, skete der noget. Men jeg er kommet 
videre takket være psykologer og familie. 
Man skal ikke grave sig ned, men må lære 
at leve med det, og så er der nogle dage, 

GREGERS KIRDORF

En meget ung Signe sammen med sin 
mor, der var depressiv, diagnosticeret 
med borderline og flere følgesygdom-
me. Moderen begik selvmord, da Signe 
var 9 år gammel.
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hvor man har sværere ved at få det til at 
fungere end andre,” siger Signe.

Odense Katedralskole, hvorfra Signe tog 
sin studentereksamen, blev samtidig arne
stedet for hendes politiske engagement. 

”Jeg tror, jeg var omkring 10, da jeg 
begyndte at fatte interesse for politik. Og 
jeg lagde heller ikke skjul på mit politiske 
ståsted, da jeg startede på Odense Kate
dralskole, som er en megarød skole. Vi 
blev indoktrineret i undervisningen, der 
var verdensmål overalt, og jeg blev kaldt 
racist i timerne, og så tænkte jeg, at hvis 
jeg alligevel skulle kaldes alt muligt, så 
kunne jeg lige så godt tage skridtet fuldt 
ud og melde mig ind i Dansk Folkeparti, 
så det gjorde jeg i 2019," smiler Signe. 

Og i Dansk Folkeparti blev Signe mødt 
med åbne arme.

”Jeg fik en fantastisk modtagelse af DFs 
lokalformand og af folketingsmedlem 
Alex Ahrendtsen, og så blev jeg grebet af 

stemningen og fik vist den tillid, at jeg blev 
opstillet til kommunalvalget i 2021. Det 
var et kæmpe rygstød for mig at komme 
ind i DF”

I valgkampen blev Signe Keldorff desvær
re overfaldet af nogle indvandrerdrenge, 
der fyrede en peberspray af i hovedet på 
hende og tilsvinede Signes mors minde 
med seksuelt ladede skældsord. Det var 
hårdt.

”I første omgang reagerede jeg som de 
fleste andre, tror jeg. Jeg var bange, hvis 
jeg var ude at handle, jeg fik et angstanfald 
et par dage efter, da jeg var til et vælger
møde, men så tænkte jeg: Det kan simpelt
hen ikke passe, at det skal være sådan,” 
ræsonnerer Signe. 

Men hele episoden gav hende endnu 
mere mod på politik.

Det var Alex Ahrendtsen, der foreslå 
Signe at stille op til Folketinget i Odense. 
Og det ville hun gerne.

”Det har betydet utroligt meget for min 
personlige udvikling. Fra det første inter
view, hvor jeg var meganervøs og syntes 
jeg gjorde alt forkert til ”Det Sidste Ord” på 
TV2 Fyn, hvor jeg fik lov til at repræsentere 
partiet på livetv og stod dér sammen med 
alle de store kanoner. Det var en vanvit
tig oplevelse, men jeg var ret stolt af min 
præstation, ler Signe, som om hun ikke er 
helt tryg ved sådan at give sig selv kompli
menter. 

Det blev ikke til valg for Signe i denne 
omgang, men hun er klar til at stille op 
igen ”hvis DF synes det”, som hun siger. 

Indtil drømmen om at blive folketings
medlem kan realiseres, vil Signe starte på 
socialrådgiveruddannelsen.

”Jeg drømmer om at arbejde med børn 
og unge som misbrugskonsulent. Det er 
en selvbetalt uddannelse, så jeg skal starte 
et andet sted, men jeg vil gerne dele ud af 
mine egne personlige erfaringer. Vi har des
værre også haft alkoholmisbrug tæt inde 
på livet i min familie," siger Signe Keldorff, 
der netop nævner børn og unge, som hen
des politiske kerneinteresse sammen med 
udlændingepolitikken. 

”Jeg vil gerne have, at børn ikke skal 
opleve den samme barndom som mig, og i 
hvert fald skal de have meget bedre hjælp, 
hvis de gør," slutter Signe Keldorff, der har 
vendt modvind i barndommen til et stærkt 
politiske engagement i voksenlivet. ■

Signe Keldorff fik sin debut som 
 folketingskandidat ved det nys 
 overståede folketingsvalg og endte i 
TV2 Fyns afsluttende partilederrunde. 
Hvis DF synes det, er hun klar til at 
tage en tørn igen om fire år.

Det er ikke altid 
uden omkostninger 

at engagere sig 
politisk. Det fandt 
Signe Keldorff ud 

af da hun under 
kommunalvalget 

blev overfaldet ved 
Heidis Bier Bar i Ve-
stergade i Odense. 
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50-ÅRET FOR DANSK EU-MEDLEMSKAB:

[ INTERVIEW ]

I år er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EF. 
 EU-kritikeren Frank Dahlgaard gør her status over det danske 
medlemsskab, som blev meget mere indgribende, end vi blev  
lovet ved folkeafstemningen i 1972.

FRANK DAHLGAARD, CAND. POLIT., JOURNALIST, FORFATTER, FHV. MF

JUBILÆUM For 50 år siden var der 
politisk drama i luften op til folkeaf
stemningen om dansk medlemskab af 
EF. To uger før den danske afstemning 
2. oktober 1972 havde et lille flertal af 
nordmændene stemte nej. I Danmark 
vendte stemningen dog i de sidste uger, 
og det endte med, at næsten to ud af tre 
danske vælgere stemte ja til EF. Jeg var 
selv blandt jastemmerne.

Det store danske ja kom i hus, efter 
at regeringen med statsminister Jens 
Otte Krag i spidsen havde forsikret 
befolkningen om, at EF var et Europæisk 
Fællesskab, som ikke ville udvikle sig til 
en altomfattende politisk union, der på 
nogen måde ville underminere det danske 
folkestyre. EF handlede om at være med i 
en toldunion med fri og uhindret sam
handel mellem EFlandene, og så hand
lede det også om at komme med i EF’s 
landbrugspolitik, der ville garantere høje 
mindstepriser på landbrugsvarer. Parla
mentet i London havde allerede besluttet, 
at Storbritannien skulle gå ind i EF, og det 
britiske marked var dengang Danmarks 
største eksportmarked. Hvis Danmark 
derfor ikke fulgte sammen med Storbri
tannien ind i EF, ville dansk økonomi blive 
hårdt ramt. Det drejede sig om smør og 
flæskepriser og fri handel – ikke om alt 
muligt andet.

 Ganske vist stod der i forordet (præam
blen) til EFtraktaten, at EFsamarbejdet 

skulle gå i retning af ”en stadig snævrere 
sammenslutning af medlemslandene”, 
men det skulle vi i Danmark ikke tage høj
tideligt. Det var bare en gang højt ravende 
fransk retorik. Måske troede de danske 
politikere selv på det, men det viste sig jo 
at være forkert. Helt forkert.

Endnu i 1980erne troede jeg og mange 
andre på, at EU i det store og hele ville 
forblive et handelssamarbejde. Ved den 
danske folkeafstemning i 1986 om Det 
Indre Marked, stemte jeg ja, som et flertal 
af vælgerne gjorde. Flere og flere blev 
dog bekymrede over udviklingen i EF, og 
statsminister Poul Schlüter beroligede i 
1986 danskerne med ordene ”Unionen er 
stendød”. Om det var hans håb, eller det 
var hans tro, er uklart. Det var i hvert fald 
forkert.

ALTOMFATTENDE UNION
Tegnene på at EF var ved at udvikle sig til 
en altomfattende politisk union blev flere 
og flere. Europa parlamentet, der oprin
delig var et rådgivende ”MickeyMou
se-parlament”, fik flere og flere beføjelser 
og blev mere og mere et rigtigt lovgi
vende parlament med direkte valg hvert 
femte år. EFdomstolen afsagde kendelser 
og domme, som medlemslandene bare 
skulle rette sig efter. EF/EUret overtrum
fer dansk lovgivning! EU fik sit eget flag, 
sin egen nationalhymne (Beethovens 9. 
symfoni), og sin egen nationaldag (Euro

padagen, 9. maj). Også landegrænserne 
faldt – for Danmarks vedkommende med 
JAet til Amsterdamtraktaten i 1998). 
EU har også sin egen centralbank (ECB 
i Frankfurt) og sin egen valuta. De fleste 
EUlande har i dag udskiftet deres egen 
valuta med euroen. Med Maastrichttrakta
tens endelige vedtagelse i 1993 ændredes 
betegnelsen EF til EU – altså fra Europæ
isk Fællesskab til Europæisk Union. Nu 
skulle man være både blind eller døv for 
ikke at være klar over, hvad der var gang 
i: EU skulle blive til Europas Forenede 
Stater. Landene skulle indgå som delstater 
i en altomfattende union i stil med USA. 
EU har da også i dag sin egen præsident 
og Udenrigsminister.

Da der i juni 1992 i Danmark skul
le stemmes om Maastrichttraktaten 
(ØMU’en og euroen), stemte et lille flertal 
(50,7 pct.) heldigvis NEJ. Jeg var selv 
med blandt nejsigerne, og havde i mine 
ugentlige artikler i Berlingske Tidende 
skrevet særdeles skeptisk om en fælles 
valuta i EF. I Berlingskes chefredaktion 
 beskyldte man mig mere eller mindre 

"VI BLEV 
FUPPET IND I 
EN POLITISK 
UNION"
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Nu skulle man være 
både blind eller døv for 
ikke at være klar over, 

hvad der var gang i: EU 
skulle blive til Europas 

Forenede Stater.

åbent for at være årsag til NEJ’et (Læs 
mere herom i bogen ”Kampen om Kro
nen”, som jeg i 2020 skrev sammen med 
fire andre økonomer). Som nationaløko
nom var jeg klar over, at en fælles valuta 
i et Europa med lande på vidt forskelligt 
økonomisk udviklingstrin ville gå galt. 
Samme valuta i Grækenland, Italien og 
Spanien som i Tyskland, og Benelux ville 
aldrig gå godt. Det har jo vist sig at være 
rigtigt. (Til orientering: Ved National
økonomisk Forenings store konference 
for nylig (16. oktober 2022) holdt den 
danske nationaløkonom Poul Thomsen, 
der i fire årtier har arbejdet i den abso

lutte top i Den Internationale Valuta
fond, et foredrag, hvor han kritiserede 
eurosamarbejdet sønder og sammen. Det 
samme gjorde fhv. nationalbankdirektør 
Erik Hoffmeyer faktisk tilbage i 2012, da 
de sydeuropæiske lande, ”GISPlande
ne”, kom ud i voldsom økonomisk krise 
i  kølvandet på finanskrisen. Læs mere 
herom i ovennævnte bog).

FORBEHOLDENE
Det danske nej til Maastrichttraktaten i 
juni 1992 betød, at der var sat en stopper 
for planerne om en fælles valuta. Men 
SchlüterEllemannregeringen havde jo 
ønsket et ja, og de fik udvirket, at de øvri
ge EUlande tillod Danmark nogle særlige 
undtagelser (forbehold). Disse var: 

1. Et EUstatsborgerskab kan ikke træde 
i stedet for dansk statsborgerskab. 

2. Danmark står uden for et EUmilitær
samarbejde. 

3. Danmark står uden for EU’s Retslige 
og politimæssige samarbejde og 

4. Danmark beholder sin egen valuta, 
kronen. 

Kun hvis Danmark selv ønsker at fjerne 
disse undtagelser (ved fremtidige folke
afstemninger), kan det ske. Med disse 
forsikringer – og forsikringer om at nær
hedsprincippet skulle gælde i EU  gen
nemførtes så en ny dansk folkeafstemning 
i maj 1993 (Edingburghafstemningen). 
Her blev det så et JA til den nye traktat 
med de særlige danske forbehold. Dermed 
var der grønt lys for at indføre euroen, og 
den blev indført 1/1 1999 i 12 EUlande. 
Flere har sluttet sig til siden.

 I 2000 forsøgte Poul Nyrup Rasmus
senregeringen at fjerne euroforbeholdet, 
men danskerne stemte heldigvis nej til 
euroen. I 2015 forsøgte Lars Løkkere
geringen af afskaffe det danske Retsfor
behold, men vælgerne sagde igen nej. I 
foråret 2022 lykkedes det til gengæld for 
Mette Frederiksen-regeringen af få flertal 
for, at Danmark opgiver sit forbehold over 
for et EUmilitærsamarbejde. Det skete 
under indtryk af Ruslands brutale invasion 
i et naboland, Ukraine.

I 2004 forsøgte EUpolitikerne og bu
reaukraterne at få vedtaget en egentlig 
forfatning (grundlov) for EU, men ved 
folkeafstemninger i både Frankrig og Hol
land blev der stemt NEJ hertil. En planlagt 
folkeafstemning i Danmark blev derefter 
aflyst af Anders Fogh Rasmussen. I stedet 
fik EU-tilhængerne i Bruxelles gennemført 
Lissabontraktaten, der stort set er identisk 
med den nedstemte EUforfatning. Og 
pludselig krævede dette ikke folkeafstem
ninger…

Vi er kort og godt blevet fuppet ind i en 
politisk union, som i dag også omfatter ar
bejdsmarkedspolitik (nu er der vedtaget en 
minimumsløn på EUplan), socialpolitik, 
skattepolitik og kapitalmarkedspolitik. Det 
var ikke dét, vi stemte ja til for 50 år siden. 
Briterne har fået nok og stemte i 2016 ja 
til at forlade EU. Det er nu sket. I dag er 
Storbritannien imidlertid ikke mere vores 
største eksportmarked, så argumentet for 
at forlade EU har ikke i Danmark samme 
tyngde som før. 

Dansk Folkeparti har i dag som sit mål, 
at også Danmark skal forlade EU. I lyset af 
den ovenfor beskrevne udvikling hen mod 
en altomfattende politisk union er dette 
forståeligt. Jeg synes i hvert fald selv, at vi 
skal have rullet udviklingen tilbage i EU, 
så Danmark igen styres fra København og 
ikke fra Bruxelles. ■

Frank Dahlgaard skrev i 2020  bogen 
”Kampen om Kronen” med fire andre 
økonomer.
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[ LANDET RUNDT ]

NY FACEBOOK-SIDE FOR 
DF'S MEDLEMMER
FAC E B O O KS I D E  Dansk Folkepartis medlem
mer har fået sin egen officielle Facebookgruppe, 
hvor du kan holde dig orienteret om politik, med
lemsarrangementer og andre relevante medlems
informationer. Du kan også deltage i debat om 
partiets politik. Eneste krav er, at du skal holde 
den sobre tone  og at debatten skal holdes internt 
i gruppen.

"Det skal være et helle for alle medlemmer, 
hvor vi kan dele viden og diskutere politik med 
hinanden i en venlig tone," fortæller Carsten Sø
rensen, regionsrådsmedlem for DF og en af sidens 
administratorer.

Gruppen blev startet i november og den har i 
skrivende stund over 1200 medlemmer. 

Det er kun medlemmer af gruppen, der kan se 
opslag, så hvis du vil følge med, skal du gå ind på 
Facebook og søge om at blive medlem af "Dansk 
Folkeparti - Den Officielle Medlemsgruppe". For at 
blive godkendt som medlem af gruppen, skal du 
være medlem af Dansk Folkeparti.

På siden kan du bl.a. se en video, hvor Pia 
Kjærsgaard viser DFs nye gruppeværelse frem, et 
debatindlæg af formand Morten Messerschmidt, 
den nyeste Voxmetermeningsmåling og et opslag 
om DFs kamp for at bevare Store Bededag. /trol

DFs formand i Brøndby Poul Gaard og regionsrådsmedlem Carsten Sørensen er to af admini-
stratorerne af den nye Facebookgruppe. Foto: Steen Trolle

FAV R S KOV  Julen er hjerternes fest, men i år 
var frygten for en kold og tom jul stor i man
ge hjem. Inflationen raser i de mange hjem, og 
varmeregningerne har for mange familier fået de
cember til at virke nærmest umulig. I hele landet 
er der mere end nogensinde brug for julehjælp, så 
julefreden kan sænke sig i de små hjem. 

I Favrskov har man taget sagen i egen hånd. 
I ønsket om at forsøde juletiden for trængte 
medlemmer, har en anonym sponsor kontaktet 
lokalformanden Mercedes, og givet lokalforenin
gen muligheden for at give julehjælp til 5 trængte 
ansøgere. 

Julemiraklet i Favrskov

REGION SYD Dansk 
Folkepartis medlem af 
Region Syddanmark, 
Carsten Sørensen, var 
en glad mand torsdag 
den 19. januar. Den 
dag kunne der nemlig 
sættes underskrift på en 
aftale mellem regionen 
og Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO) om 
fremtidens lægevagt. 
Aftalen har været man
ge måneder undervejs 
og Carsten Sørensen 
har været en del af regi
onens forhandlingshold. 

"Noget af det, vi er 
særligt glade for i DF 
er en VIPfunktion, så 
sundhedspersonale på 
plejehjem, bosteder 
samt hjemmeplejen 
kommer foran i køen," 
siger Carsten Sørensen. 

Der bliver 18 steder 
i regionen, hvor man 
kan få akutbehandling. 
Telefonbesvarelserne 
bliver landets bedste 
med 95 % besvarelser 
af akutte opkald inden
for to minutter. Aftalen 
skulle også give landets 
højeste faglighed, da 
praktiserende læger skal 
stå for visitationen.

DF VAR MED 
TIL AT FÅ 

LÆGEVAGT-
AFTALE I HUS

En af de heldige med
lemmer er Anette. Anette 
er førtidspensionist og er hårdt ramt af de store 
prisstigninger, inflationen har medført. 

”Julehjælpen gør, at jeg kan sætte julemad på 
bordet og holde juleaften sammen med min datter, 
hvilket ellers ikke var muligt," fortæller hun.

For Anette betyder den lokale julehjælp fra lokal
foreningen, at det også bliver jul i det lille hjem i 
Favrskov. / laura

'Landet Rundt' 
samler DF-nyheder 

fra hele landet. 
Skriv til: dansk.

folkeblad@df.dk

SEND NYHEDER 
TIL DANSK 

 FOLKEBLAD 
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[ LANDET RUNDT ]

BYRÅDSMEDLEM DER FORLOD 
NYE BORGERLIGE SKIFTER TIL DF 

T H I S T E D  Dansk Folkeparti har igen 
en aktiv bestyrelse og en formand i 
Thisted, hvor den lokale DFforening 
har ligget i dvale i en periode. På en 
ekstraordinær generalforsamling i 
november blev Jens Peter Kusk valgt 
til ny formand for DF Thisted, mens 
Mads Borregaard er valgt til medlem af 
bestyrelsen.

Jens Peter Kusk har tidligere været 
næstformand i DF Thisted men forlod 
partiet i 2016 og var i fem år medlem 
af Nye Borgerlige. I forbindelse med 
valget af Morten Messerschmidt som ny 
formand for Dansk Folkeparti meldte 
Jens Peter Kusk sig ind i DF igen, og nu 
er han klar til igen at arbejde aktivt for 
partiet, som han første gang blev med
lem af i 2007.

”Da Morten Messerschmidt blev for
mand, fik jeg lyst til at blive medlem af 
Dansk Folkeparti igen. Jeg mener Mor
ten er utroligt dygtig, og vi har brug for 
politikere som ham, der kan lidt ud over 
det sædvanlige,” siger Jens Peter Kusk.

Den nyvalgte DFformand er 61 år og 
driver sin egen entreprenør og kloak
mestervirksomhed. /trol

Henrik Thinggaard har meldt sig ind 
i Dansk Folkeparti, som dermed er 
repræsenteret i byrådet i Struer.

NY TÅRSKUR HOS DF I  KOLDING
KO L D I N G  Dansk Folkeparti i Kolding holdt lørdag den 14. januar nytårskur for sine 
medlemmer på det historiske sted Skt. Jørgensgård.

60 medlemmer havde taget imod invitationen. Som tak for opbakningen i en svær 
tid og for hjælpen under valgkampen sidste år, var foreningen vært med en platte og 
en genstand.

Formanden Gunner Nielsen startede med at byde velkommen. Herefter var der 
sang, spisning og amerikansk lotteri med mange fine DF-ting som gevinster. 

Folketingsmedlem Peter Kofod og regionsrådsmedlem Carsten Sørensen redegjorde 
for den politiske situation. Peter Kofod takkede medlemmerne for deres fortsatte støt
te til partiet trods den svære tid, partiet har været igennem. Under nytårskuren un
derholdt en flok glade pensionister fra ’Ensemble 60+’ med sjove sange og sketches.

En helt i gennem god og sjov måde at starte et nyt år på, lyder det fra Kolding.

S T R U E R  Dansk Folkeparti er fra januar 
2023 repræsenteret i byrådet i Struer 
Kommune. Byrådsmedlem Henrik Thing
gaard, der i august 2022 forlod Nye Bor
gerlige for at blive løsgænger, har meldt 
sig ind i Dansk Folkeparti.

”Jeg har brugt nogle måneder på at 
tænke over, hvor jeg hører til, og hvad jeg 
vil kæmpe for. Jeg har haft gode dialoger 
med flere partier, men da det kom til 
stykket, var der ikke så megen tvivl. Det 
er i Dansk Folkeparti, jeg hører til. For det 
er socialområdet, mit hjerte banker for, 
og for mig er DF det vigtigste borgerlige 

parti, når det gælder socialpolitikken,” 
siger Henrik Thinggaard, der som byråds
medlem blandt andet har kæmpet for 
flere penge til psykiatri-området.

Henrik Thinggaard, der også har været 
folketingskandidat for Nye Borgerlige, 
glæder sig til samarbejdet med sine nye 
partifæller i Struer.

”Jeg har haft nogle gode samtaler med 
Dansk Folkepartis lokale partiforening, 
og jeg ser frem til at få gennemført noget 
DFpolitik i Struer. Jeg ser mig selv som 
en holdspiller, og jeg vil gøre alt hvad 
jeg kan for at inddrage DFs bestyrelse 
i byrådsarbejdet. Vi når længst med 
sammenhold og fællesskab,” siger Henrik 
Thinggaard.

DFs nye byrådsmedlem i Struer er 37 
år og arbejder til daglig som værksteds
chef på Arrivas togværksted i Struer. Han 
er medlem af kommunens Økonomi, 
Erhvervs og Bosætningsudvalget samt 
Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsud
valget. Privat er Henrik Thinggaard gift 
og far til en datter. /trol

Henrik Thinggaard, der i 
august 2022 blev løsgænger 
i byrådet i Struer  Kommune, 
har meldt sig ind i Dansk 
 Folkeparti

DF THISTED GENSTARTER 
MED NY FORMAND
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Folketingsvalget den 1. november var en ilddåb for en mange af DFs folketingskandidater. Vi har 
spurgt tre af DFs førstegangskandidater, hvordan det var at føre valgkamp for første gang.

[ FOLKETINGSVALG ]
STEEN TROLLE

JOSEPHINE ALSTRUP 
23 år, studerer til socialrådgi-
ver, folketingskandidat i Vejle 

Syd og Nord

Hvordan var det at være 
 folketingskandidat?
”Det var spændende og superlærerigt. Det er første 
gang, hvor jeg rigtig har været aktiv i DF, så det var 
noget af udfordring, f.eks. når jeg skulle i debatter 
med erfarne kandidater. Jeg var i debat på TV Syd 
med flere folketingsmedlemmer, og det var ekstra 
nervepirrende. Men det gik heldigvis godt. Jeg fik 
positiv respons fra baglandet og der var folk, der 
sagde de ville stemme på mig, efter at have set mig, 
så det var fedt”.

Hvad var den bedste oplevelse? 
”TV Syd lavede en dokumentar med mig under hele 
valgkampen. De var med mig hjemme, i skolen osv. 
Det var lidt nervepirrende i starten, men bagefter 
var det fedt. Jeg fik også enormt meget støtte fra 
lokale DFere – det var enormt positivt".

Stiller du op igen?
”Jeg har helt sikkert lyst til at stille op igen, og det 
er min lokalformand heldigvis enig i. Jeg vil sige til 
andre, der overvejer at stille: Spring ud i det. Det er 
virkelig spændende”.

K I M M A L M B E R G 
H A N S E N 

Holbæk, 62 år, social- og 
sundhedsassistent, folke-

tingskandidat i Kalund-

borg-Odsherred

DA N N Y R O S E N K I L D E N I E L S E N 
Brønderslev, 56 år, folketingskandidat for Aarhus Vest- og 

Nordkredsen, medlem af DFs hovedbestyrelse

Hvordan var det at stille op?
”Det er altid sjovt at blive udfordret. Det er sådan, 
man udvikler sig. Og det gav ekstra gejst, at 
pressen havde travlt med at dømme os ude. Det 
gjorde, at man virkelig fik lov at vise, at man er en 
holdspiller”.

”Jeg har fået kæmpe opbakning fra lokalforenin-
gen i Aarhus. De kunne se, at jeg gik helhjertet 
ind i det, og derfor bakkede de mig virkelig op. 
Men jeg må også være ærlig at sige, at jeg har lidt 
ambivalente følelser i forhold til valgkampen. Jeg 
synes man fra ledelsens side fremover skal være 
mere åbne om, hvilke kandidater, der satses på. 
For du bruger jo en masse penge og energi på 
at føre valgkamp. Vi ved jo godt, at ikke alle bliver 
valgt – at nogen af os skal tage en for holdet. 
Så man kan lige så godt være åbne om, at der 
nogen, man satser mere på end andre. Det er en 
snak, vi har taget hul på i hovedbestyrelsen”.

Stiller du op igen?
”Det vil jeg ikke udelukke. Men så skal være en 
kreds heroppe (i Nordjylland, red.). Jeg kørte 
frem og tilbage mellem Brønderslev og Aarhus i 
valgkampen – 22 dage kørte jeg til Aarhus efter 
arbejde. Det er både dyrt og hårdt”.

Hvordan gik din valgkamp?
”Jeg synes selv, det gik okay. Det var 27 dages hårdt 
arbejde med valgmøder, der kom i en lind strøm. Jeg 
nåede otte valgmøder, så der var meget arbejde 
med at forberede sig. 
Jeg lærte enormt meget af valgkampen. Man laver 
jo ikke andet i 27 dage end at nørde politik, så man 
får virkelig en politisk indsigt. Pludselig sidder man 
f.eks. og skal finde ud af noget om udligningsordnin-
gen”.

Hvad var den bedste oplevelse? 
”En af de mest fantastiske oplevelser var et 
virksomhedsbesøg på en smedevirksomhed i Ka-
lundborg. Der var paneldebat, pressedækning og 
rundvisning på fabrikken. Det var en oplevelse af en 
slags, man normalt ikke får”.

Stiller du op igen? 
”Det er svært at svare på. Det afhænger nok af, 
hvor hurtigt valget kommer. Men hvis jeg gør, vil 
jeg gerne klædes bedre på politisk. Jeg har stået 
i situationer i valgkampen, hvor jeg manglede 
noget viden om DFs politik, så mit forslag er, at 
DF i kommende valgkampe arrangerer ugentlige 
teamsmøder, hvor alle kandidater kan byde ind og 
få svar om partiets politik på områder, man ikke har 
beskæftiget sig med før. Under forsvarsforbeholds-
afstemningen blev der lavet et virkelig godt mate-
riale, man kunne bruge i valgkampen. Jeg foreslår 
noget lignende til folketingsvalg”.

SÅDAN GIK VORES VALGKAMP
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DF-BUTIKKEN.DK [ WEBSHOP ]

Alt kan bestilles hos: DF-BUTIKKEN : Tlf.: 4343 1414 / hverdage kl. 08:00 - 16:00  •  Email: df-butikken@mail.dk

E KS K L U S I V T  
H Å N D K L Æ D E

70 x 140 cm - 118,- 
50 x 100 cm - 78,-

Q U I LT E T VA R M JA K K E

S – 5XL

D F S O L S K YG G E  
Regularbar størrelse 

Med læder patch

F L E E C E T R Ø J E

Blød tætsiddende cardigan  
i super kvalitet. 

Herre S-4XL

F L E E C E T R Ø J E

Blød tætsiddende cardigan  
i super kvalitet. 

Dame S-3XL.

T-SHIRT
S – 3XL 

K A M PAG N E P O S E

Miljøvenlig bærepose 
25 x 33 x 6 cm

K A S K E T

Børstet bomuld

T-SHIRT
Leveres også i hvid. 

S – 3XL

S L I P S O G N Å L

Slips - 178,- 
Slipsenål - 30,-

F L AG P I N

25mm.

B A D G E

88 mm.

N Ø G L E R I N G

Med holder til vogn-mønt

XO P I N

20 mm.

K R U S

Med DF-logo

RYG TA S K E

Rummelig med DF logo

H A L S K Æ D E

Med lædersnor

Ø R E R I N G E

15 mm. 

B R O C H E

25 mm.

Ø R E S T I K K E R

10 mm.

495,-

99,- 39,-

98,-5,-

20,- 10,-

49,-59,-

95,- 238,-

178,-

30,-

50,- 118,-

78,-

20,-

39,-

20,-

49,- 49,-

238,-
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[ KULTUR ]

”Lev ikke i løgnen”

ANMELDELSE På et redaktionsmøde i 
Danmarks Radios udlandsredaktion en 
dag i 1995 foreslog jeg, at vi tog kontakt 
til Bent Jensen for at høre hans mening. 
Jeg husker ikke anledningen; men jeg 
husker, at en kvindelig kollega nærmest 
hvæsede: ”Den mand er jo antikommu
nist!”. 

For mig afslørede det mindst to ting: At 
man åbenbart var et dårligt, et ondskabs
fuldt og højreorienteret menneske fyldt 
med fordomme, hvis man var antikom
munist, og at Bent Jensen blandt de 
fleste journalister var regnet for et dårligt 
menneske. 

Jeg vil ikke dvæle for meget ved Bent 
Jensens forældre, fødsel i 1938, barn
dom, ungdom, ægteskaber og huskøb osv 
her, pladsen er knap, men det skal med, 
at hans barndomshjem i Kjellerup var 
indremissionsk, og at han gik i lære som 
elektriker, da han var 16. 

Den politiske fortælling om Bent Jensen 
begynder i 1960 da han som 22årig nys
proglig student fra Rønde på Mols aftje
ner sin værnepligt i Ryvangen; han griber 
nemlig muligheden for at lære russisk på 
Hærens Sprogskole.  

”Jeg ville givetvis have fået et langt 
mere fredsommeligt liv, hvis jeg ikke 
havde valgt Rusland og Sovjetunionen 
som mit speciale – eller hvis jeg havde 
haft et andet sind end det, Vorherre har 
givet mig.”

Bent Jensen læser historie, da han 
begynder på universitetet i Aarhus i 1962. 
Allerede det år begynder marxismen at 
gøre sig gældende blandt de studerende, 
og heller ikke Bent Jensen går fri. Men 
en rejse til Sovjetunionen i 1966 med for
faldne huse, tomme butikshylder, alkoho
lisme, uforskammet bureaukrati, overvåg
ning og angst er den afgørende modgift. 
Herefter begynder Bent Jensen at følge og 

Det er nemmere at være 

en medløber end at være i 

 konstant modvind. Men kold-

krigs-historikeren Bent Jen-

sen valgte alligevel at være en 

”Modløber”, og det er titlen på 

hans selvbiografi

aktivt støtte de sovjetiske systemkritikere, 
hvoraf Sakharov og Solsjenitsyn var de 
mest kendte, men langt fra de eneste. 

”Lev ikke i løgnen var i øvrigt Solsjenit
syns motto, som Bent Jensen tager til sig 
i bogen. 

Gennem tiden blev 
det til mange rejser til 
Sovjetunionen, og sene
re Rusland, og livsvarige 
venskaber: når de russiske 
systemkritikere valgte deres 
venner, var det aldrig i 
fredsbevægelsen.   

Bent Jensen fandt det 
påfaldende, at mens det 
ikke skortede på litteratur og 
studier i nazisme, fascisme, 
Hitler og Tyskland, så blev 
marxismenleninismen, Lenin, Stalin 
og Sovjetunionen ikke udsat for samme 
behandling på universiteterne. Hvorfor? 
Fordi socialisme jo er en dejlig ting, og 
bare fordi der var nogle problemer i Sov
jetunionen, Kina, Korea, hele Østeuropa, 

Cuba, Vietnam, Venezuela og Cambodja, 
så skal det nok gå godt næste gang, ikke 
sandt? 

Bent Jensens anklager kom til udtryk 
i en række bøger og kulminerede med 

tobindsværket ”Ulve, får og 
vogtere” i 2014. Var det ikke 
for Dansk Folkeparti, havde det 
digre tobindsværk nok aldrig 
set dagens lys;, for det var DF, 
som sørgede for, at der blev 
afsat 10 millioner kroner til 
Center for Koldkrigsforskning, 
som begyndte sit arbejde med 
Bent Jensen som leder i 2007. 

Jeg anbefaler at læse 
”Modløber”. Erindringerne 
er et stykke vigtigt dan

markshistorie, og de er velskrevne og 
letlæselige, og har man ikke overskud til 
at læse ”Ulve, får og vogtere”, så rummer 
”Modløber” fortællingen i grove træk. 
 Måske er der for mange navne, men 
bogen er jo også en 85årig mands hilsen 
til alle sine venner. ■

JANNICH KOFOED

TRYKKEFRIHEDSSELSKABET

Bent Jensen i sit hjem i Nyborg i 2021. Han er nedslået over, den retning som 
Rusland har taget under Vladimir Putin: ”Sådan som det russiske regime har 
udviklet sig, er det en trussel mod Ruslands egen befolkning (og det bedste i den 
russiske nation)”. 



Nye kartofler og nye teknologier.
De gror bedst i Danmark.

I Danmark dyrker vi nogle af verdens bedste fødevarer, men vidste du, at vi også dyrker 
nogle af verdens mest innovative grønne teknologier? Lige nu er der en virksomhed, der 
bryder kartofl en ned og laver plantebaserede proteiner. Der er en, der laver biogas ud 
af kartoffelaffald. Og en, der bruger restprodukter fra landbruget til at binde kulstof i 

jorden. For ikke at nævne den, der laver bæreposer ud af planterester. Vi er en hel sektor 
med jordnære løsninger, der gør en forskel for klimaet. Men skal vi holde momentum, 

skal vi beholde produktionen i Danmark. Ikke kun for vores skyld, men også for verdens.

Landbrug & Fødevarer
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verdens undergang, hvis vi holder hove
det koldt og forbereder os. Og i stedet for 
at bruge trillioner på solpaneler, elbiler og 
sortering i 10 skraldespande og drømme 
om fremtidens fantasibatterier, anbefaler 
Bjørn Lomborg, at vi bør løse andre og 
større problemer, som truer millioner af 
mennesker:  urent drikkevand, kolera, 
malaria, polio og AIDS blandt dem. 

Bjørn Lomborg var for nylig i Køben
havn for at lave en podcastserie med 
den canadiske professor 
Jorda Peterson, og når 
derved ud til millioner 
af lyttere; for hvis Lom
borg er lagt på is i Ande
dammen, så er han til 
gengæld et varmt navn 
i den internationale 
klimadebat. Det ser ud 
til, at de penge, som An
ders Fogh Rasmussens 
regering med støtte fra Dansk Folkeparti i 
2006 bevilgede til  Copenhagen Concen
sus med Bjørn Lomborg som leder, var 
givet godt ud. 

I interviewet i JyllandsPosten siger 
Bjørn Lomborg blandt andet: 

”Mange unge er så skræmte, at de kan 
have svært ved at se, hvorfor de skal 
gå i skole og få børn i sådan en verden. 
Men meget af den frygt er fabrikeret. I 

1920’erne døde en halv million menne
sker årligt af storme, oversvømmelser, ild 
og tørke. Sidste år var det faldet til under 
7.000.” 

Det handler om at redde så mange 
mennesker som muligt med de penge, vi 
nu engang har: 

”Hvert år dør 1,4 millioner mennesker 
af tuberkulose. Vi kan redde næsten dem 
alle for 35 milliarder kroner årligt. Hvor
for bruge 210 milliarder kroner på enor

me subsidier til elbiler?” 
Han støtter forskning i 

vedvarende energi, men 
står også fast på, at vi i 
lang tid fremover ikke kan 
undvære fossile brænd
stoffer som gas, olie og 
kul, fordi strøm fra sol og 
vind ikke kan ”gemmes: 

”Sidste år havde alle 
batterier i verden en 

effekt, der kunne dække verdens energi
behov i ét minut og 15 sekunder. I 2030 
forventer man, at det vil være på knap 11 
minutter.”

Bjørn Lomborg har mere tiltro til udvik
ling af moderne kernekraft, som energi
krisen pludselig har sat i gang. ■ 

Interviewet med Bjørn Lomborg kan findes 
på Jyllands-Postens netavis: jp.dk. 

[ KLIMADEBAT]

JANNICH KOFOED

Lomborg: Klima debat fyldt 
med humbug og hykleri
Verden er ikke ved at gå under i 
global opvarmning, siger Bjørn 
Lomborg i skarpt interview med 
Jyllands-Posten. Han opfordrer 
til at bruge pengene, så de vir-
kelig hjælper klodens fattigste

KLIMAHYKLERI Husker du fotoet af den 
stakkels isbjørn, som stod på en smel
tende isflage? Det var fup: I de sidste 50 
år har der har aldrig været flere isbjørne 
end nu. Vidste du, at Tyskland siden 
2010 har nedbragt sit forbrug af fossile 
brændstoffer fra 79 til 77 procent? Men 
at de 2 procent har kostet tyskerne 3.000 
milliarder kroner? Eller at Norge er nødt 
til at sælge 1.600 tønder olie for at kunne 
betale statstilskuddet til en enkelt elbil? 
At langt flere af klodens mennesker dør af 
kulde end af varme?

Bjørn Lomborg kan ikke holdes nede, 
selv om man har forsøgt i en snes år. 
JyllandsPosten bragte på årets første dag 
et interview med den nu 58årige cand.
polit under overskriften ”Lomborg i heftig 
kritik af klimadebat: fyldt med humbug 
og hykleri”. Han fastholder, at jo: den 
globale temperatur stiger, men det er ikke 

Hvorfor bruge 
210 milliarder 

kroner på enorme 
subsidier til 

elbiler?

Isbjørnene trives ganske udmærket i det 
arktiske område: Der har aldrig været 
flere, siden man begyndte at tælle dem. 
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KENDT HISTORIKER ADVARER 

INDVANDRING Midt i valgkampen lagde den anse
te amerikanske kommentator og historiker, Daniel 
Pipes, vejen omkring Danmark for bl.a. at møde 
Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. 
Daniel Pipes er uddannet fra Harvard University 
og stifter af tænketanken Middle East Forum. Pipes 
lagde vejen omkring Danmark og Sverige for bl.a. 
at observere de store forskelle mellem de to nabo
landes udlændingepolitik.

”Det fascinerer mig som det gør for så mange 
svenskere og danskere, at iagttage de store forskel
le mellem to ellers på andre måde så ens lande”, 
siger Daniel Pipes. 

Opmærksomheden omkring masseindvandringen 
til Europa af muslimer er ellers ikke stor i USA.

”Få amerikanere følger Europas fortrædeligheder 
med immigration, men de af os, der gør, ser det 
som enormt vigtigt for vores egen fremtid. For ek
sempel har USA ikke noget, der minder om de ”mi
granttaxier”, der sejler over Middelhavet, men de 
cubanske myndigheder kunne beslutte at efterligne 
Hviderusland og invitere folk fra Mellemøsten til 
at bruge deres lande som base eller cubanerne 
kunne kræve penge for ikke at sende dem til USA 
med skib som den tyrkiske regering har gjort det,” 
fortæller Pipes.

Daniel Pipes er enig i det udbredte synspunkt, at 
muslimer er bedre integreret i USA end i Europa, 
men det er ikke nødvendigvis en fordel er hans 
overraskende konklusion:

”For det første er USA historisk set et samfund af 
immigranter, så det er meget lettere for os at opta
ge fremmede i vores lande. Til forskel var Danmark 
indtil for nylig i sin essens en stor familie, hvilket 
gør det sværere. For det andet er de muslimske 
immigranter, der kommer til USA, betydeligt bedre 
uddannede end dem, der kommer til Europa. Det 
gør det lettere at blive assimileret, men det betyder 
også, at disse muslimer er langt bedre i stand til at 
fremme Islams sag.

Pipes er ikke optimistisk for så vidt angår frem
tiden for tredje og fjerde generation af muslimer 
i Europa for så vidt angår deres evne til at blive 
assimileret i Europa.

”Indtil videre er hver generation af muslimske 
immigranter, der er kommer til Europa, blevet 
mere fremmedgjort end den tidligere. Jeg ser ikke 
grund til at antage, at dét kommer til at forandre 
sig”, forudser Pipes, der i det hele taget er bekym
ret på kontinentets vegne.

”Hele den rige verden med undtagelse af Israel, 
ser ind i en demografisk tørke. Og Østasien er 
værre stillet end Europa. Omvendt forventes den 
afrikanske befolkning at vokse enormt. Hvis de 
historiske civilisationer i Vesten og Østasien skal 
fastholdes, så er man nødt til at få unge mennesker 
til at skabe familier og få børn og skærpe grænse
kontrollen og se på hvilke immigranter, der vil kun
ne assimilere sig for få dem til at komme og ikke 
andre," slutter Daniel Pipes. ■

KENNETH KRISTENSEN BERTH

Daniels Pipes – 
 toneangivende 

amerikansk kom-
mentator –  advarer 

Europa mod kon-
sekvenserne af 
fortsat at tillade 

stor indvandring til 
Europa.

Den ansete amerikanske kommentator og historiker Daniel Pipes ser pessismistisk på udviklin-

gen i Europa. Det bliver stadig sværere at assimillere muslimer, konstaterer historikeren, som var i 

 Danmark under valgkampen, hvor han bl.a. mødtes med DFs formand Morten Messerschmidt

[ UDLÆNDINGEPOLITIK ]

MOD MUSLIMSK INDVANDRING  

De strømmer til Europa – og Danmark
M I G R A N T E R  I løbet af 2022 søgte 
i alt 4.435 personer asyl i Danmark, 
en fordobling i forhold til 2021, hvor 
antallet af asylansøgere løb op i 2.099. 

Sidste år fik 53 procent af de asylan
søgerne, hvis sager var blevet behand
let, asyl, altså en midlertidig opholds
tilladelse, medens det i 2021 drejede 
sig om 55 procent. 

Men i 2022 fik 1.006 flygtninge auto
matisk og uden ansøgning permanent 

ophold i Danmark, med udsigt til både 
familiesammenføring og statsborger
skab. I 2021 drejede det sig om i alt 
566 flygtninge.

Samtidig har Danmark givet automa
tisk opholdstilladelse til over 35.000 
ukrainere.

Sidste år rejste knap 160.000 indvan
drere over Middelhavet og gennem 
Balkanruten til Europa, den højeste 
tilstrømning siden 2017. Gennem Itali

en, Grækenland og Spanien fortsætter 
migranterne nordpå, hvor især Sverige 
er eftertragtet.  

Det svenske ”Migrationsverket” 
oplyser, at på ti år er over 630.000 
indvandrere blevet gjort til svenske 
statsborgere, de 258.000 af dem alene 
inden for de sidste tre år, og 95.000 
venter stadig på svar.  jak
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Fhv. fransk topembedsmand  advarer i ny bog: 

ISLAMISERING Krav om forbud mod at 
læse de ”De tre små grise”, fordi grisen er 
et urent dyr; en kvinde, der klager over, at 
en lærer har brugt udtrykket ”griseri” om 
en muslimsk elevs lektiehæfte; et gymna
sium, hvor alle selverklærede muslimske 
piger har droppet svømmeundervisnin
gen; voksende udbredelse af 'klorallergi' 
blandt muslimske elever, så de ikke kan 
komme i svømmehaller; skolekantiner, 
der kun serverer halalmad; 10årige 
drenge, der holder ramadan i klassen; 
9årige piger, der kommer i skoler iført 
hijab, som dækker alt undtaget ansigt og 
hænder; imamer, der kræver omklæd
ningsrum og toiletter på skoler opdelt, 
så omskårne ikke blandes med ikkeom
skårne; muslimske børnehavebørn, der 
reserverer vandhaner kun til muslimer. 

Sådan lyder nogle af mange eksem
pler i bogen ”Hvordan islam trænger ind 
i skolen”, der er skrevet af en tidligere 
mangeårig generalinspektør i det franske 
undervisningsministerium, JeanPier
re Obin. Bogen, der udkom i Frankrig 
i 2020, er netop kommet på dansk på 
forlaget Ellekær med den ildevarslende 
undertitel: ”Er forholdene i Frankrig et 
varsel for Danmark?”.

RAPPORT TIET IHJEL
JeanPierre Obin stod som general
inspektør i 2004 bag en rapport, der 
 beskrev, hvordan republikkens verds
lighedsprincip, dvs. kravet om at holde 
religion ude af skolerne, i stigende grad 
var under angreb fra muslimer. 

Eksemplerne var allerede dengang 
mange. Om forsøg på at obstruere under
visningen i biologi og historie, om visse 
franske og filosofiske værker, som mus
limer ikke ville læse, og om elever, som 

STEEN TROLLE

ISLAMISTER VIL KNUSE 
DEN FRANSKE SKOLE

ikke ville tegne eller spille på et instru
ment, fordi det stred imod deres religion. 

Der var også krav om afvisning af 
blandede køn til gymnastik, afvisning af 
skoleudflugter osv. Og der var eksempler 
på drenges overvågning og voldelige kon
trol af piger; på aggressiv missionering i 
skoler og pres på både elever og lærere, 
der var mistænkt for at være ”vantro”.

Rapporten, som også beskrev forfølgel
ser af jødiske elever, burde have udløst et 
ramaskrig. Den beskrev mange undervi
seres fortvivlelse og magtesløshed, og den 
kom med en klar anbefaling om bedre 
uddannelse af lærere, mere håndfast 
ledelse og advarsel til politi
kerne mod at stikke hovedet i 
busken. 

Men det var præcis hvad 
der skete. Tre gange nægte
de den daværende franske 
undervisningsminister at 
offentliggøre rapporten, og 
da den endelig blev udsendt, 
blev konklusionerne forsøgt 
tiet ihjel. Man var bange for 
at ”provokere muslimerne 
unødigt”.

MUSLIMSKE ELEVER 
 HYLDEDE  TERRORISTER
10 år senere kom terrorangrebet på 
satirebladet Charlie Hebdo i Paris. Her 
blev det på brutal vis understreget, at 
problemerne med islamisering kun er 
blevet værre. Angrebet på Hebdo og et 
efterfølgende skyderi i et jødisk super
marked kostede 17 mennesker livet. Men 
i dagene efter kunne franske medier af
sløre, at den organiserede mindestund på 
landets skoler til ære for Hebdoofrene i 
 hundredevis af tilfælde var blevet forstyr
ret eller forhindret af muslimske elever, 
der hyldede gerningsmændene.

Det samme er sket efter angrebet 
på spillestedet Bataclan og en række 
fortovscafeer i 2015, hvor 130 blev 
skuddræbt. En undersøgelse har vist, 
at 13 procent af lærerne i Frankrig har 
oplevet, at elever nægtede at ære ofrene 
for  terrorangreb. 

JeanPierre Obin beskriver i bogen, 
hvordan problemerne med islamisering 
bare bliver værre og værre. I 2018 opret
tede undervisningsminister JeanMichel 
Blanquet et indberetningssystem. Her 
kan undervisere indberette angreb på 
verdslighedsprincippet, de ikke selv kan 
håndtere. Et år kom der ca. 1000 indbe

retninger, men tallet er 
formentligt langt større. 
"Det er toppen af et 
kæmpe isbjerg," skriver 
JeanPierre Obin. En 
meningsmåling viste for 
eksempel i 2018, at 38 % 
af lærerne har oplevet, at 
elever kritiserer forbud
det mod at bære religiøs 
hovedbeklædning i de 
franske skoler. 

Andre tal viser islams 
negative indflydelse. En 
undersøgelse i grund
skolens ældste klasser i 

departementet BouchesduRhone, der 
 omfatter Marseilles, har vist, at kun 6 % 
af de muslimske elever mener, at ”de nu
levende arter er resultat af evolutionen”. 
Den viste også, at 68 % af muslimerne 
satte religiøse principper over loven og 
at 41 % var enige i udsagnet ”Kvinden er 
først og fremmest sat i verden for at føde 
børn og opdrage dem”.

HELE VESTEN ER MÅLET
JeanPierre Obin mener, at islamisternes 
mål er at knuse den franske skole. For 

En tidligere generalinspektør i det franske undervisningsministerium stod i 2004 bag en 

rapport, der beskrev, hvordan islam er en voksende trussel for det franske skolesystem. 

Siden er situationen kun blevet værre, skriver han i bogen "Hvordan islam trænger ind i 

skolen", der netop er udkommet på dansk

[ ISLAM ]



JANUAR 2023  |  29    

En undersøgelse har 
vist, at 13 procent af 
lærerne i Frankrig har 
oplevet, at elever næg-
tede at ære ofrene for 
 terrorangreb.

med sine verdslige principper står skolen 
for alt det, islamisterne ikke bryder sig 
om:  Uddannelse af frie, selvstændige og 
rationelle individer.

Men det stopper ikke der. I et interview 
med Weekendavisen siger forfatteren:

”Frankrig er godt nok et af de få lande 
i verden, som har indskrevet verdslighe
den i sin forfatning – men det er langtfra 
islamisternes eneste mål. Deres ambitio
ner gælder hele den vestlige verden, hvor 
arven fra oplysningstiden er en del af kul
turarven. Storbritannien, Belgien, Italien 
… og naturligvis også Danmark”.

”Hvordan islam trænger ind i skolen” er 
udgivet på forlaget Ellekær. ■

KØNSSKIFTE Den forrige regering var 
på vej til at give lov til, at små børn 
kan få ændret deres personnummer, 
såkaldt ”juridisk kønsskifte”, hvis de og 
 forældrene mener, at barnet ikke trives i 
sin egen krop. 

”Der er jo nogle i børnehavealderen, 
eller når de starter i skole, som føler sig 
anderledes end det køn, de er født i,” 
sagde De Radikales ligestillingsordfører 
Samira Nawa. Og den tidligere minister 
for området Christian Rabjerg Madsen 
sagde, at der jo blot var tale om ”nogle 
tal i et cprnummer". 

Men hverken Venstre eller Mode
raterne vil gå så langt som det tidligere 
rød-grønne flertal. Moderaternes lige

stillingsordfører Rosa Eriksen siger, at 
børnene ”skal være mindst 15 år.” Etisk 
råd har foreslået 1012 år. 

I dag skal man være 18 år og dermed 
myndig for at ændre sit personnum
mer – og sådan skal det stadig være, alt 
andet er en glidebane, som i sidste ende 
kan føre til personlige tragedier, mener 
Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia 
Kjærsgaard, kalder juridisk kønsskifte for 
mindreårige et overgreb på små  børn.

"Der er kun to køn. Punktum. Vi skal 
passe ikke at gøre hele befolkningen så 
mærkværdig, at man allerede fra fødslen 
taler om juridisk kønsskifte,” siger hun. 
 / jak

Pia Kjærsgaard: ”Der er 
kun to køn. Punktum.”

NY BOG DFs Alex Ahrendtsen kunne fredag den 20. januar 
stå op til fine anmeldelser i aviserne af sin nye bog  
”RINDAL  Kampen mod kultureliten og velfærdsstaten”.

Bogen er den første biografi om lagerforvalter Peter  
Rindal, der i 1965 startede et oprør mod Statens Kunstfond 
og støtten til moderne, uforståelig kunst.

Politiken giver bogen fire stjerner og Weekendavisen kal
der den meget vellykket. I JyllandsPosten drysser histori
ker Mikael Jalving fem stjerner ud over ’Rindal´ og skriver:

“Alex Arendtsens bog er folkeoplysning i ordets bedste 
forstand (...) Den fortjener mange læsere, især på de fine 
adresser".

Læs vores interview med Alex Ahrendtsen på side 12 – og 
læs reportagen fra boglanceringen på www.ditoverblik.dk

FEM STJERNER TIL RINDAL-BOG

Boglanceringen blev markeret med en reception i Socialdemokratiets gruppe-
værelse, hvor udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) inter-
viewede Alex Ahrendtsen og Liberal Alliances Henrik Dahl. Fotos: Steen Trolle

Stadig flere muslimske elever 
og forældre kræver religiøs sær-

behandling i de franske skoler. 

� [ NYHEDER ]
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GENERALFORSAMLINGER     I
JYLLAND

DF Billund
Holder generalforsamling torsdag 
den 9. marts 2023 kl. 18.
Sted: Magion Tinghusgade 15, 
7200 Grindsted.
Vi er vært med flæskesteg m.m. 
Tilmelding nødvendig senest den 
24. februar 2023 til formand Laila 
Poulsen: 24264719 eller lailapoul
sendf@gmail.com

DF Esbjerg 
Holder generalforsamling mandag 
den 13. marts kl. 18.00 i Boldesa
ger Beboerforenings Beboerhus, 
Nørrebrogade 78, 6700 Esbjerg.

DF Fredericia
Holder generalforsamling onsdag 
den 15. marts kl. 19.00 i Nord
bo huset, Sonnesvej 112, 7000 
Fredericia.
Tilmelding til lokalformand Bente 
Tarp Rasmussen på bentetarp@
hotmail.com eller mobil 28260691.

DF Hedensted
Holder generalforsamling tirsdag 
den 21. marts 2023 kl. 18.30. 
Sted: Sognegården i Hedensted
Der serveres stegt flæsk med 
persillesovs og én genstand pr. 
person. Tilmelding senest den 7. 
marts på dfhedensted@outlook.dk 
eller til tlf. 23838307.

DF Herning 
Holder generalforsamling  
mandag den 20. marts 2023  
kl. 17.30. 
Sted: Hammerum hovedgade 71, 
7400 Herning.
Der serveres stegt flæsk og per
sillesovs m. en øl eller vand. Der 
tilbydes samkørsel.
Indkommende forslag skal være 
formanden i hænde senest 1. 
 februar. Tilmelding til Gitte Dahm, 
tlf. 51225801, dahmgitte@gmail.
com, senest 10. marts.

DF Hjørring
Holder generalforsamling tirsdag 
den 14. marts 2023 ved Ørnbøl, 
Hestkærvej 4 9800 Hjørring .
Der er spisning kl. 18 og general

forsamling kl. 19.
Tilmelding til spisning: Senest 
den 1. marts til Finn Birch, tlf. 
40167017 eller 23240736.

DF Holstebro 
Holder generalforsamling  
torsdag den 9. marts 2023.
Sted: Restaurant Sprød,  
Enghaven 35, 7500 Holstebro.
Tilmelding til spisning kl. 18.00. 
Generalforsamlingen starter  
kl. 19.00.

DF Horsens 
Holder generalforsamling fredag 
den 31. marts kl. 18.30.
Sted: Ceres centret, Nørretorv 1, 
8700 Horsens.
Tilmelding af hensyn til spisning 
senest d. 17/323 til danskfolke
parti.horsens@gmail.com eller 
Michael Nedersøe tlf. 25388281.

DF Ikast-Brande
Holder generalforsamling  
mandag den 13. marts.  
Kl. 19.30 i Bording Hallen.  
Dagsorden efter vedtægterne.

DF Kolding
Holder generalforsamling  
lørdag den 25. marts kl. 13.00. 
Sted: Parkhallen Fynsvej 49 6000 
Kolding.
Der er spisning for tilmeldte  
kl. 12.00. Tilmelding på tlf.  
20 42 65 28

DF Lemvig 
Holder generalforsamling den 
30. marts 2023 på Cafe’ Odden, 
Lemvig kl. 18.30. 
Tilmelding senest den 27. marts  
tlf. 31410745.

DF Mariagerfjord
Holder generalforsamling tirsdag 
den 21. marts 2023 kl. 19.30 på 
Astrup Kro. Kl. 18 serveres dansk 
bøf og bløde løg + 1 genstand til 
100 kr. Tilmelding senest tirsdag 
den 6. marts til lokalformand  
Peter Rytter Lassen, tlf. 22348262, 
prytterlassen@gmail.com

DF Mors
Holder generalforsamling mandag 

den 27. februar kl. 19.00 på det 
gamle rådhus, Raadhustorvet 1, 
7900 Nykøbing Mors.

DF Norddjurs
Holder generalforsamling onsdag 
den 1. marts 2023 kl. 18.30 på 
Auning Kro, Torvegade 12,  
8963 Auning.
Spisning for medlemmer og 
tilmelding til spisning på  telefon 
40334645 senest den 22.  februar 
2023. 

DF Randers 
Holder generalforsamling  
13. februar 2023 kl. 19:00 
Sted: Fritidscentret, Vestergade 15, 
8900 Randers C.

DF Ringkøbing/Skjern
Holder generalforsamling onsdag 
den 15. marts 2023 kl. 18.00. 
Sted: Smedenes hus, Bredgade 77, 
6940 Lem.st.
Der serveres et stykke smørrebrød 
og en øl/vand kl. 18, selve general
forsamlingen starter kl. 19. Tilmel
ding til spisning til kasserer Heino 
Overgård Hansen på Heinounited@
hotmail.com eller tlf. 61469724. 

DF Skive
Indkalder til generalforsamling 
onsdag den 29. marts 2022 kl. 
19.00. Sted: Det gamle rådhus i 
Skive. Tilmelding senest mandag 
d. 20. marts kl. 12 til formand 
Tom Bøgholm: tlf. 51252249 eller 
tom.b.pedersen@gmail.com

DF Syddjurs
Holder generalforsamling mandag 
den 20. marts 2023 kl 19.00. 
Sted: Landevejskroen Mørke,  
Ebeltoftvej 8, 8544 Mørke.
Efterfølgende foredrag “Med TV2 
på flygtninge tur til Afghanistan” 
af hovedbestyrelsesmedlem og 
byrådsmedlem i Horsens, Michael 
Nedersøe. 
Tilmelding til lokalformand  
Grethe Møgelvang, Tlf. 29827373. 
Mail: ebbagrethe@mail.dk

DF Sønderborg 
Holder generalforsamling lørdag 
den 11. marts 2023. Kl 13 er der 

spisning for tilmeldte. Kl 14 starter 
generalforsamlingen.
Sted: Hos Risa (Guderup Forsam
lingshus), Trappen 6, Guderup 430 
Nordborg.
Tilmelding til spisning skal ske til 
Stefan Lydal på df@stefanlydal.dk.
DF Tønder
Holder generalforsamling lørdag 
den 25. marts 2023 kl. 13.00 i 
Arrild Medborgerhus, Arrild Ferie
by 7, 6520 Toftlund. Der vil blive 
serveret kaffe/te og kage.

DF Viborg
Holder generalforsamling torsdag 
den 16.marts kl. 1821, hvor der 
indledes med fællesspisning. Selve 
generalforsamlingen begynder kl. 
19. Adressen er Skaldehøjvej 75, 
8800 Viborg.

DF Aabenraa 
Inviterer til generalforsamling søn
dag den 19. marts 2022 kl. 1417. 
Sted: Folkehjem,  
Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

DF Aalborg
Holder generalforsamling onsdag 
den 15. marts 2023, kl. 19.15. 
Sted: Restaurant Vejgaard Hallen, 
Vejgård Torv 1, 9000 Aalborg.
Kl. 18.30 bydes på stegt flæsk m. 
persillesovs. Tilmelding til spisning 
på https://danskfolkeparti.nemtil
meld.dk/38

DF Århus 
Holder generalforsamling den  
29. marts 2023 kl. 19.00 
Sted: Viby bibliotek,  
Skanderborgvej 170, Viby J.

FYN

DF Assens
Holder generalforsamling  
torsdag den 16. marts kl. 19.00.  
Sted: Mulighedernes Hus,  
Søndergade 99 , 5620 Glamsbjerg. 

DF Fåborg-Midtfyn
Holder generalforsamling mandag 
den 27. marts 2023 kl. 19.00 på 
Hotel Fåborg, Torvet 15,  
5600 Fåborg.
Tilmelding til lokalformand Åge 

[ MEDLEMSNYT ]
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     I DF'S LOKALFORENINGER
Priisholm på ahpriisholm@gmail.
com eller på tlf. 60875095.

DF Middelfart 
Holder generalforsamling torsdag 
den 16. marts 2023. kl. 19.00. 
Sted: Østergades forsamlingshus, 
dagligstuen i Middelfart.
Der serveres tapas og rødvin, hvor
for tilmelding er nødvendig senest 
10. marts til formand Steffen Dau
gaard på 42 64 80 09. Send gerne 
en SMS med navne og antal.

DF Odense
Holder generalforsamling den 
9. marts 2023 kl. 18.00 i Bolbro 
Brugerhus indgang k, Stadionvej 
50, 5200 Odense V.
Tilmelding nødvendig på grund af 
spisning senest den 1. marts 2023 
til Jan Grau, mobil 30703068 eller 
jangraudfodense@gmail.com.

DF Svendborg
Holder generalforsamling den 1. 
marts kl. 1921 i Midtbyhallen, 
Svendborg.

SJÆLLAND & ØERNE

DF Ballerup
Holder generalforsamling i Balle
rup den 20. marts 2023 kl 19.00. 
Sted: Rådhuset, Holdan vej 7, 
2750 Ballerup.

DF Bornholm 
Indkalder til generalforsamling på 
Snorrebakken 66 (den nye kom
munale administrationsbygning) 
den 21. marts 2023:
Kl. 16.00: Åbent gruppemøde med 
kommunalbestyrelsesgruppen.
Kl. 18.00: Fælles spisning
Kl. 19.00: Generalforsamling
Der er egenbetaling på 50 kr. til 
spisningen. Tilmelding til kasserer 
Finn Jensen på 40 19 18 65.

DF i Brøndby
Indkalder til generalforsamling 
tirsdag den 28. marts 2023 kl. 
19.00.
Sted: Langbjerg Centeret (tidl. 
Langbjergskole), Tybjergparken 
2, 2660 Brøndby Strand. Indgang 
ad kældertrappen til venstre for 

Jobcentret. Hvis du behøver eleva
tor, så skal du være i skolegården 
ved trappen kl. 18.45.

DF i Egedal og Furesø
Holder generalforsamlinger  
onsdag den 15. marts 2023  
klokken 17.30.
Sted: Boesagerskolen, Skolens 
Hjerte, Flodvej 89, 2765 Smørum. 
Af hensyn til bestilling af smør
rebrød ønskes smstilmelding til 
formanden for lokalforeningerne 
på 22325772.

DF Frederikssund
Holder generalforsamling 23. 
marts 2023 kl. 19.00. Spisning fra 
kl. 18.00.
Sted: Kantinen på Rådhuset, Torvet 
2, Frederikssund (der er elevator).

DF Gladsaxe
Holder generalforsamling onsdag 
den 8. marts 2023 kl. 19.00.
Sted: Gladsaxe Rådhus, indgang A, 
kantinen på ”Toppen”.
Der serveres stegt flæsk og persille
sovs kl. 18.15.
Tilmelding senest den 24. februar 
på tlf. 61682861 eller mail  
lykkebis@yahoo.dk

DF Glostrup
Holder sin ordinære generalfor
samling tirsdag den 21. marts  
kl 19.00. 
Sted: Glostrup Medborgerhus, 
Lokale Vestervang, Ved Brandstati
onen 1, 2600 Glostrup.

DF Gribskov
Holder generalforsamling lørdag 
den 25. marts i Kulturhuset (Store 
Sal), Skolegade 43, 3200 Helsinge. 
Der serveres smørrebrød kl. 12, 
generalforsamlingen starter kl. 13. 
Tilmelding til spisning til Henrik 
Hedelund: hhe@outlook.dk

DF Guldborgsund
Holder generalforsamling søndag 
den 26. marts 2023 kl. 13.
Sted: Torkilstrup forsamlingshus, 
Lillebrændevej 60, 4 
850 Stubbekøbing.
Kl. 12 bydes på middag med stegt 

flæsk og persillesauce samt 1 øl 
eller 1 vand. Tilmelding senest den 
16. marts, hvis du ønsker at del
tage i middagen, til lokalformand 
Jesper Tang Pedersen på mail: 
formanddfguldborgsund@hot
mail.com eller på telefon  
20 99 19 90.

DF Herlev
Holder generalforsamling torsdag 
den 9. marts kl. 1921. Sted: Her
lev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 
1820, 2730 Herlev, mødelokale 3.

DF Hillerød 
Holder generalforsamling torsdag 
den 30 marts 2023 kl. 19.00.  
Sted: Frivilligcenter Hillerød,  
Fredensvej 12C, 3400 Hillerød.

DF Holbæk
Indkalder til generalforsamling 
onsdag den 22. marts 2023 kl. 
19.00 på Vadestedet, Holbæk 
Strandmøllevej 249.
Der bydes på mad kl. 18.00. 
Tilmelding til spisning nødvendig 
til senest 10 dage inden generalfor
samlingen til kasserer Mathias på 
mobil 27296162 eller  
masp@dfungdom.com.

DF Hvidovre 
Holder generalforsamling onsdag 
den 29. marts kl.19.00 i  
Aktivitetshuset Lille Friheden,  
Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre.

DF Hørsholm
Holder generalforsamling torsdag 
den 9. marts 2023 klokken 19.00 til 
ca. 21.00. Sted: Cafeen Selmersbo, 
Selmersvej 13, 2970 Hørsholm. 

DF Kalundborg 
Holder generalforsamling den  
22. februar 2023 kl. 19.00.
Sted: Ubby forsamlingshus, 
Hovedgaden 19, 4490 Jerslev Sj. 
Tilmeldingsfrist er den 1/22023.

DF Lejre
Der afholdes generalforsamling 
torsdag den 16 marts 2022  
klokken 1730
Sted: Rådhuset i Hvalsø  kantinen. 
Der er let anretning efterfølgende. 

Tilmelding til formanden på  
oleblickfeldt@gmail.com

DF Lolland
Indkalder til generalforsamling 
mandag den 27. februar 2023  
kl. 19.00.
Sted: Sdr. Boulevard 82a,  
4930 Maribo.
Der serveres kaffe, te og kage. 
Tilmelding af hensyn til serve
ringen kan ske til formand Allan 
Blak på 42 51 49 09 eller på mail: 
dflolland@outlook.dk

DF Lyngby-Taarbæk
Holder generalforsamling torsdag 
den 30. marts 2023 kl. 19.00. Sted: 
Fuglevad Vandmølle, mødelokale, 
Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. 
Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky 
er dirigent og vil fortælle om DFs 
initiativer i Region Hovedstaden. 
Tilmelding senest søndag den  
26. marts til formand Jørn Jensin 
på mobil 22636495 eller mail.  
joern@jensin.net.

DF Odsherred
Holder generalforsamling  
onsdag den 22. marts kl 19.00.
Sted: Højby rådhus, Nyvej 22, 
Højby.

DF Ringsted
Holder generalforsamling mandag 
den 27. februar 2023 kl. 19.00. 
Sted: Ringsted Kulturhus,  
Søgade 3, 4100 Ringsted.

DF Rødovre 
Holder generalforsamling onsdag d. 
22 marts 2023 kl. 17.30. Sted: Tårn
vej 12, 2610 Rødovre i Kælderen.

DF-Vallensbæk
Holder generalforsamling den 21. 
marts 2023 kl. 19.00 i Gæste
kantinen på Vallensbæk Rådhus, 
Vallensbæk Stationstorv 100,  
2665 Vallensbæk Strand.

Alle generalforsamlinger  afholdes  

i henhold til de nye  vedtægter.  

Læs mere på df.dk
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DE RINGEDE 
 ALDRIG  TILBAGE

ERIK BJØRN MØLLER, 
PRESSECHEF FOR 
DANSK FOLKEPARTI, 
ANSV. REDAKTØR FOR 
DANSK FOLKEBLAD

Flere DF’ere blev ringet op af journalister inden domsaf
sigelsen i EUsagen mod partiformand Morten Messer
schmidt før jul. Journalisterne ville bare lige sikre sig, at 
de kunne få en kommentar, når dommen var faldet – og 
naturligvis kunne de det.

”Thi kendes for ret: De tiltalte frifindes”, lød det fra 
dommeren på Frederiksberg. Efter syv års hetz skete 
retfærdigheden endelig fyldest, og jeg kan stadig huske 
glæden eksplodere i kroppen  som havde AaB scoret 
sejrsmålet i overtiden mod FCK. 

Var det glæden, der fyldte hos DF’ere, var det til 
gengæld overraskelse, der prægede journalisterne. Men 
det tror da pokker. Efter syv års dækning af en sag, der 
aldrig burde have været rejst, havde de jo også med 
et ocean af antydninger, forudindtagede vinklinger, 
udeladelser af fakta og farvede referater for længst ladet 
danskerne forstå, at Morten Messerschmidt var skyldig, 
og resten var nok bare et spørgsmål om strafudmåling.

Én ting er, at DRs 
EUkorrespondent skam
løst havde en finger med 
i spillet for at få EU’s 
svindelenhed til at udvide 
efterforskningen, ligesom 
Ekstra Bladets mangeåri
ge forsøg på at ødelægge 
Morten Messerschmidts 
politiske karriere er vel
kendt for de fleste.

Men noget andet er de 
utallige øvrige journa
lister og medier. Uden at kende noget særligt til sagen 
har de som lemminger i årevis ukritisk ladet sig farve og 
inspirere af disse to mediers mangelfulde omgang med 
sandheden. Bedrevidende lod dansk presse sin egen 
uvidenhed og fordomme diktere en skingrende forudind
taget dækning, som i mine øjne er en kæmpe skamplet 
på dansk journalistik.

Selv mens retssagen kørte, lod en stor avis sig velvil
ligt bruge af kilder, der med udlevering af mails gjorde 
alt for at stemple Morten Messerschmidt som skyldig – 
hvem de kilder så end kunne være…

Når jeg efterfølgende har drøftet sagen med journa
lister på tomandshånd, erkender de nødtvungent, at 
dækningen nok har været skæv  altså lige bortset fra 
deres egen!

Men så skulle man da tro, at journalisterne efter fri
findelsen ville rette op på syv års skævhed. Eksempelvis 
ved at ringe tilbage til de DF’ere, der meldte sig klar til 
at kommentere.

Men hov. De ringede aldrig tilbage.
Det var pludselig ikke så vigtigt.

[ LEDER ]

Bedrevidende lod 
dansk presse sin 
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og fordomme 
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rende forudindta-

get dækning.


