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Forord 

Hvid, vestlig og kristen 

Foreningen Demos udgiver debatbogen om RAHOWA – Racial Holy War i en 

politisk tid, der er karakteristisk med de race - og kultur modsætninger, der er skabt 

af krig og katastrofer, efter den hvide vestlige verden ”vandt den kolde krig”.  

RAHOWA - begrebet blev introduceret af en amerikansk kirke, Church of the 

Creator, og en svensk kirke, Kreativistens kirke, der prædikede kamp mod alle 

angreb på den hvide vestlige tro og moral. Den var under angreb fra andre religioner, 

som jødedommen, katolicismen, islam og mange oprindelige folks trosretninger. 

Begge kirker var i 1990èrne parat til væbnet kamp, når de blev undertrykt. ”Vi går 

under jorden og vil forsvare os for enhver pris og med ethvert middel. Vor race er 

vor religion! RAHOWA!” Kirkerne opbyggede en militær afdeling: ”De hvide 

baretter”. 

Begge de nævnte ”kirker” var mindre afdelinger af den vestlige kristne kirke, men 

var det konkrete udtryk for en mission, der var rettet mod ”andre folkeslag”. Men 

tilbage i den ”racetro historie” har den kristne kirke og identitet spillet en omfattende 

rolle i udbredelsen af had mod fremmede og mod ideen om ligeret og ligeværd. Det 

har været kimen -åbenlys og tydelig - i Ku Klux Klan afdelingerne fra oprettelsen til 

i dag samt i de racistiske hvidmagt grupper, der opstod i andre former i 1990érne i 

hele den vestlige verden. Samtlige grupper har været parate til at anvende militær 

magt overfor de ”indtrængende grupper”. 

At de hvide vestlige kristne er trængt ind som koloniherrer i USA, i Latinamerika, i 

Mellemøsten, i Asien og har fortrængt de oprindelige befolkninger, er ikke nået ind i 

de formørkede sjæle, der indtil i 2019 kunne betragtes som en tålt del af 

demokratierne. Men i dag sidder nogle af dem ved magten tæt på magten i USA, i 

dele af Europa: Ungarn, Østrig, Frankrig Italien, samt de bevægelser der finder sted i 

Norden, i Tyskland der med opkomsten af AfD er kommet sig efter nazismens sejr i 

1930érne og det efterfølgende nederlag. Og en ny ungdomsbevægelse er vokset op 

som den politiske gren, der messer nej til multikultur, seksuel frigørelse, klassekamp 

og socialisme bl.a. den identitære bevægelse, som vi har omtalt i de sidste 2 

udgivelser fra Demos Dokumentationsgruppe. (Januar 2019 og april 2018) 

Vi beskriver tiden, hvor KKK var en truende realitet og en magtfaktor, samt hvor 

omfattende deres indflydelse om hvid overmagt var - også i den øvrige vestlige 

verden - udenfor USA. Vi har genlæst en række af Demos antifascistiske 

Nyhedsbreve fra 1990érne om de nynazistiske og fascistiske grupperinger i Norden 

og i det øvrige og daværende Europa. Vi analyserer organisationernes – særskilt the 

Order eller Frontens betydning og slægtskab med klanen. Vi beskriver person-
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galleriet, der træder frem i skiftende sammenhænge og påvirker udvikling og 

udbredelse af de racistiske ideer. Her støder vi bl.a på Steve Bannon, Richard 

Spencer, Duke og Paul Watson, som alle er aktive i dag.  

Gennemgående i hele bogen er, gennem historien, at illustrere forbindelser mellem 

ideerne om ”raceoverlegenhed” og forestillingen om væbnet kamp. Vi vil aflive 

myten om ”de ensomme ulve”. Ideen om enkeltpersoners indsats er ikke, at der 

bliver handlet uden politisk bagland, men at der bliver handlet uden nogen synlig 

bagmand eller leder, og i selvstændige celler. Leaderless Resistance er et mere 

dækkende begreb. Attentatmændene skal betragtes som frontsoldater i en stor 

bevægelse - en del af et ideologisk fællesskab.  

Vi har, ud fra den strategiske forståelse, taget udgangspunkt i de mange drab og 

drabsforsøg, der i de sidste årtier er begået af enkeltpersoner, der har ladet sig forføre 

til at udføre de bestialske handlinger: I Oslo, på New Zealand, i USA mv. 

Handlinger, der tages afstand fra på det officielle politiske plan, men som ideologisk 

understøttes af meningsguruer og magthavere, der er fortalere for kampen for Hvid 

Overmagt – White supremacy.  

De fortalere har også indflydelse i Norden og i Danmark på de eksisterende ”hvid 

magt soldater”. Der er synlige tråde mellem USAs Alt Right, Europas Generation 

Identitær, skjulte paramilitære grupper og Nordisk Modstandsbevægelse.  
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 Historisk kontinuitet 

Den yderste højrefløj rummer mange forskellige 

retninger, grupper og partier. Nogle definerer sig 

som erklærede fascister, som med terror og vold vil 

opildne til hellig racekrig, andre kalder sig 

frihedskæmpere, der med ytringsfriheden i ryggen 

udbreder had og hetz. Og så er der den nye bølge af 

nationalkonservative grupper og partier, der bruger 

de parlamentariske og demokratiske spilleregler til 

at udbrede deres polariserende ’dem’ og ’os’ 

tankegang og får den omsat til ekskluderende 

lovgivning.  

Det, som forener den yderste højrefløj, er tanken 

om, at den vestlige verden defineret som den 

kristne, etnisk hvide befolkning er overlegen ift. den 

”ikke-vestlige del” af verdens befolkning. Denne 

del defineres som flygtninge og migranter og de 

opfattes som en eksistentiel trussel mod det hvide 

kristne Vesten. Den hvide mands selvopfattelse af at 

være racemæssigt overlegen og derfor have retten til 

at kolonisere, udbytte, forfølge og udslette, har tråde langt tilbage i historien. Her 

kan nævnes europæisk kolonihistorie, nationalsocialistisk holocaust, amerikansk 

imperialisme, sydafrikansk apartheid. 

Racial Holy War - hellig racekrig - er en bevægelse, som har sit udspring i USA’s 

hvid-magt grupper som f.eks. Ku Klux Klan, der har en lang historie i overgreb og 

mord på sorte (se artiklen om Ku Klux Klan). Ideen bag racekrigen har de senere år 

fået fornyet liv og har udvidet fjendebilledet, så modstand, had og overgreb nu også 

retter sig mod religiøse grupper, etniske og seksuelle mindretal, feminister, 

venstrefløjen og andre, som ikke passer ind i deres verdensbillede.  

Racekrigen har manifesteret sig med et stigende antal terroristiske angreb og 

massemord. 

Det seneste skete i april 2019, hvor den 19årige John Earnest åbnede ild i en 

synagoge i Poway, nær San Diego. Skyderiet kostede en kvinde livet og sårede tre 

andre. 

John Earnest er også mistænkt for ildspåsættelse på en moske nær Escondido i marts 

måned i år. Han har fortalt, at han var inspireret af Brenton Tarrant, der stod bag 

moske-drabene i Christchurch på New Zealand. Earnest hævder, at han tidligere på 

Højreekstremisme – Blodig Alvor. 

Oslos centrum efter Breivik udløste 

bomben i 2011 
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året havde været involveret i et angreb på et islamisk center i Escondido, hvor ingen 

blev sårede. 

Måneden før i marts 2019 skød og dræbte nævnte Brenton Tarrant 51 mennesker i 2 

moskeer i Christchurch.  I sit manifest henviste han til Anders Behring Breivik, som 

i 2011 dræbte 77 mennesker i Oslo og Utøya.  De fleste ofre var unge og børn fra 

Arbejderpartiets Ungdom. Breivik ville ramme marxister og mennesker, som går ind 

for det åbne og flerkulturelle samfund. 
 

• På 5-årsdagen den 22.7. 2016 for Breiviks massemord skød og dræbte David 

Sonboly 9 mennesker i München. Også han henviste til Breivik.  

• I oktober 2018 skød og dræbte 46-årige Robert Browers 11 mennesker i en 

synagoge i Pittsburgh. 

• I januar 2017 skød og dræbte 28-årige Alexandre Bissonette 6 mennesker i en 

moske i Quebec i Canada. 

• Samme år i august 2017 blev en kvinde kørt ned og dræbt under en Alt-Right 

demonstration i Charlottesville i USA. Bilisten var med fuldt overlæg kørt 

ind i demonstrationen.   

• I Dresden detonerede i 2016 en rørbombe i en imams hjem. Kun med nød og 

næppe undgik han og hans familie at indebrænde. En person blev anholdt og 

dømt for angrebet. 

• I 2015 dræbte Dylann Roof 9 sorte mennesker i Charleston, USA, mens de 

var i kirke. 

• I Tyskland har det terroristiske netværk Nationalsozialistischer Untergrund 

(NSU) gennem flere år myrdet 9 migranter og en 1 politibetjent samt 

gennemført flere bombeattentater mod migranter, inden gruppen ved et 

tilfælde blev afsløret i 2011. I forbindelse med efterforskningen af NSU-

mordene kom man på sporet af den svenske statsborger John Wolfgang 

Alexander Ausonius, kendt som ’Lasermanden’ fra Stockholm. Ausonius 

blev i 1994 dømt for et drab og 10 drabsforsøg på indvandrere begået i 

starten af 1990’erne i Stokholm og omegn. Ausonius blev i februar 2018 ved 

en domstol i Tyskland dømt for mordet på en jødisk kvinde i 1992 i 

Frankfurt.  

• I august 2012 skød og dræbte medlem af Hammerskin Nation, Wade Michael 

Page, 6 mennesker i et sikhtempel i Wisconsin. 

• I 2010 blev 40-årige Peter Mangs, kaldt ’Malmöskytten’, tiltalt for tre mord 

og 12 mordforsøg på indvandrere i perioden 2003-2010. Han blev i 2012 

dømt for to mord og 4 mordforsøg. Anklagemyndigheden beskrev Peter 

Mangs motiv som racistisk, og hans holdninger er flere gange blevet 

sammenlignet med den norske massemorder Anders Breiviks. Breivik 

hyldede under sin egen retssag Mangs og kaldte ham og ’Lasermanden’ for 

sine forbilleder.  
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Listen af racistiske attentater er lang, og racistisk vold har i mange lande været støt 

stigende de seneste år. Det tyske magasin, Der Spiegel, har i april i år undersøgt de 

seneste års racistiske terrorhandlinger og de dertil relaterede netværk: 

 

I USA har Anti Defamation League opgjort, at der siden 11. september 2001 er 

blevet dræbt flere mennesker af racistiske terrorgrupper end af andre terroristiske 

grupper.  

I 2017 var 60 % af terrorangrebene udført på baggrund af racistisk ideologi. Global 

Terrorism Database opgjorde i 2017 65 terrorangreb, som kostede 95 mennesker 

livet. 36 af disse angreb var udført af racistiske grupper. (I 2006 var der til 

sammenligning i alt 6 terrorangreb).  

Attentatmændene står ikke alene, men er en del af et ideologisk, historisk fællesskab.  

 

Gamle korstogsmyter om de kristnes kamp mod indvandrende muslimske horder 

bliver genoplivet. Kampen betragtes som et forsvar for de truede hvide kristne 

nationer, og derved bliver terrorhandlingerne ikke opfattet som angreb. 

Brenton Tarrant formede ”White Power” tegnet (kaldes også OK tegnet) med sine 

hænder, da han efter sin anholdelse stod i retten. Et indforstået triumftegn til 

åndsfællerne rundt omkring i verden.  

I starten af maj 2019 lagde Ruuben Kaalep en selfie af sig selv og Marine le Pen på 

sin facebook side. På billedet laver de OK tegnet med fingrene. Le Pen bad senere 

om at få billedet slettet, da hun ikke kendte tegnets symbolik. Ruuben Kaalep er 

medlem af det estiske national-konservative parti, EKRE, som har regeringsmagten. 

Ved indsættelsen af regeringen den 29. april lavede indenrigsminister Mart Helme og 

dennes søn, finansminister Martin Helme begge OK tegnet.  

EKRE er medlem af 

den nystiftede 

højrenationalistiske 

gruppe i EU, Identity 

and Democracy, hvor 

bl.a. også Dansk 

Folkeparti er med. 
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Internettet som forum for propaganda og rekruttering  

På mange internetforaer og spilleplatforme f.eks. 4chan, 8chan, Steam eller Global 

Fascist Fraternity mødes mange racekrigere i en lukket spilleverden. Her udkæmpes 

krige med racistisk indhold, og voldsfantasier bliver levet ud. Racekrigen foregår i 

det virtuelle rum, og her er mange deltagere.  

Nogle internet-netværk bruges også til at føre racekrigen ud i det virkelige liv. Et af 

dem er Atomwaffen Division (AWD), som er målrettet propaganda og rekruttering. 

AWD har udgivet ”White Resistance Manual”, som er en 340 siders manual på 

’leaderless resistance’. Hvordan man bygger bomber, og hvordan man angriber 

vigtig infrastruktur.  5 mennesker er blevet dræbt af AWD i USA. Netværket har 

afdelinger i Storbritannien, Holland, Australien, Canada og Tyskland. 

I Canada offentliggjorde militæret i slutningen af maj 2019 en rapport, hvor det blev 

dokumenteret, at medlemmer af AWD havde været aktive i militæret (se s. 47). 

Den store udskiftning 

”Den store udskiftning” er hovedoverskriften på Brenton Tarrants manifest. Det er 

ikke kun titlen på en bog skrevet af den 73-årige franske forfatter, Renaud Camus, 

men også det ’moderne’ ideologiske omdrejningspunkt for hele højrefløjen - både 

hos grupper og netværk på den militante yderste højrefløj og i parlamentariske 

national-konservative partier.  

Ifølge Camus findes der en stort anlagt og målrettet bevægelse, der skal erstatte den 

europæiske urbefolkning 

med arabere og 

afrikanere. Camus anser 

massemordet på de 

europæiske jøder som 

mindre alvorligt 

sammenlignet med det 

angiveligt planlagte 

folkemord på den 

indfødte europæiske 

befolkning. Den 

europæiske civilisation er 

derfor truet, og den hvide 

mand har mistet 

kontrollen. Den radikale 

udlægning af denne 

ideologi udmøntes i racistisk vold og terror. Efter angrebet i Christchurch udsendte 

Camus en tweet, hvor han opfordrede sine ”muslimske venner” til at trække sig 

tilbage til et sikkert sted på islamisk jord, da han var meget bekymret for dem. 

Bekymring eller slet skjult trussel?  

White-Supremacist slogan 
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Den moderate udlægning af ideologien antager mange former. Hos Generation 

Identitær opfordres migranter og muslimer til at rejse ”hjem” – remigration er deres 

slagord.  

Flygtninge skal forhindres i at komme til Europa og søge asyl. Det kan ske med 

pigtrådshegn på land og omkring både i Middelhavet, der hindrer bådflygtninge i at 

blive reddet.  Her er mottoet ”Defend Europe”.  

Hos danske grupper som For Frihed, Trykkefrihedsselskabet, Den Danske Forening 

og Stram Kurs bliver ytringsfriheden taget som gidsel, når muslimernes kultur og 

religion bliver lagt for had, og muslimer kræves udvist, hvis de ikke aflægger deres 

tro. 

Politikere og parlamentarikere refererer til samme tankemønstre. Et godt eksempel er 

Lov 140, som trådte i kraft 1.3. 2019. Den tidligere lovgivning om integration af 

flygtninge i det danske samfund er ændret til, at flygtninge kun har midlertidigt 

ophold og skal hjemsendes, når deres hjemland vurderes sikkert.  

Fokus er på repatriering. ”Ghettoplanen” viser med al tydelighed, hvordan der 

skelnes mellem danskere og ikke-danskere dvs. mennesker med ikke-vestlig 

oprindelse. Udenomsparlamentariske racistiske grupper udsætter i dagligdagen 

herboende flygtninge og indvandrere for trusler og had. Og i Folketinget arbejdes der 

henimod et samfund, der ved lov ekskluderer ikke-vestlige medborgere. Midlerne er 

forskellige, men målet med tankerne bag den store udskiftning er det samme: Den 

rensede nation.   
 

Kilder: Der Spiegel, Heft 13, (23.4. 2019), netmediet, vice news, Anti Defamation League 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protest mod ghettoplanens konsekvenser. ”Hvor skal vi ellers bo 
Lars (Løkke). 2018. Foto Aage Christensen. Arbejderen. 
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Fra Ku Klux Klan til Alt- Right 

Ku Klux Klan har sin oprindelse i sydstaten Tennessee efter den amerikanske 

borgerkrig i 1865. Her ville hvide sydstatsfolk fratage den sorte befolkning de 

borgerrettigheder, slaveriets ophævelse havde ført med sig. Klanens medlemmer var 

racister og mente at de sorte var mindreværdige og ikke skulle have samme 

rettigheder som hvide. De var et klart politisk udtryk for raceideologien om ”den 

hvide overmagt”, og delstaternes praktisering af den amerikanske lovgivning frem til 

borgerrettighedsbevægelsen i 1960`erne. 

 

Præsidentracisme 2019   foto: Wikipedia 

 

 

 
 

Klanen gjorde sig bemærket ved organiseret terror især rettet mod de sorte i 

Sydstaterne. Og terrorhandlingerne bredte sig fra Syden til Midtvesten. Deres 

politiske metoder var lynchning, kidnapning, vold og afbrænding af store trækors i 

sorte familiers forhaver. I 1870 havde Ku Klux Klan omkring en halv million 

medlemmer. I begyndelsen af 1880 érne vedtog den føderale regering en lovgivning, 

der skulle bruges til at stoppe klanen. Dette førte til store splittelser og problemer for 

organisationen. Siden klanens begyndelse er den af flere omgange gået i opløsning 

for at opstå på ny, og de karakteristiske hvide kutter ses sjældent idag. Bevægelsen 

har gennem flere perioder været en politisk magtfaktor i hele Syden. Særligt i stater 

som Alabama og Mississippi har deres voldelige overgreb på politiske modstandere, 

borgerretsforkæmpere og tilfældige sorte skabt skræk og rædsel i generationer og 

delt hele samfund af had. Ku Klux Klan voksede frem igen i 1915 i Georgia, manden 

bag fremvæksten var William J. Simmons. Klanen opretholdt deres hemmelige 

Harriet Tubmann, er kendt for at stå bag 

den såkaldte undergrundsjernbane, der 

hjalp slaver fra sydstaterne med at flygte til 

frihed i nordstaterne. Hun arbejdede 

samtidig også som sygeplejerske for 

nordstaterne under Den Amerikanske 

Borgerkrig. Hendes portræt var planlagt til 

at pryde 20 dollar-sedlen i 2020 i 

hundredåret for kvindebevægelsen i USA. 

Trump har fået fjernet hendes portræt indtil 

videre. I stedet vil han fortsat give hæderen 

til Andrew Jackson, der var præsident før 

slaveriets ophævelse.  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Georgia
https://da.wikipedia.org/wiki/William_Joseph_Simmons
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organisering. Medlemmerne var anonyme og skjulte deres identitet bag de 

karakteristiske hvide hætter og kapper. I 1920erne eksploderede medlemstallet til 

fem-seks millioner – og nu inkluderede hadet - under indflydelse af udviklingen i 

Europa - også jøder og katolikker. På denne tid havde klanen stor indflydelse på 

politikken i USA, og da specielt i demokratiske kredse. Mange fremtrædende 

politikere var medlemmer. Populariteten faldt før og under depressionen, og 

organisationen blev opløst under 2. verdenskrig af James Colescott, da klanen måtte 

erklære sig konkurs. 
 

Klanen fik igen en storhedstid i 1960erne i konfrontationen med den amerikanske 

borgerrettighedsbevægelse, der havde Martin Luther King i front. Klanen genoptog 

forfølgelse og terrorvirksomhed med mord på borgerrettighedsaktivister. Bl.a. 

stod en gruppe på ca. 20 klansmænd bag mordene i Mississippi på 3 

borgerrettighedsforkæmpere James Chaney, Andrew Goodman og Michael 

Schwerner i 1964. Gennem årene er KKK tilskrevet omkring 4.000 drab.  

I klanen herskede der store uoverensstemmelser om den politiske retning. Grene af 

KKK indledte et samarbejde med de svært bevæbnede militsgrupper, der var 

nazistisk orienterede bl.a ” Brüder Schweigen”, som var ledet af Robert Mathew. 

Den gruppe blev senere til ”The Order” en nynazistisk paramilitær organisation. 

De højreorienterede paramilitære grupper har en lang historie i USA bl.a som følge 

af den våbenlovgivning, der fortsat eksisterer i USA.  
 

Op gennem 1970érne udviklede KKK rent faktisk et større samarbejde med 

nynazister og de svært bevæbnede borgermilitser, der gennem en årrække var dukket 

op i hundrede vis. Her skal nævnes de såkaldte ”Minutemen”, der var et nationalt 

forbund af antikommunistiske paramilitære grupper grundlagt af Robert DePugh.  

Minutemen var overbeviste om, at USA`s forbundsregering allerede var styret af 

kommunister og forrædere, og at de så sig selv som deltagere i en hellig krig for de 

”kristne hvide mænd”. I 1979, stod en gruppe KKK - medlemmer og nynazister bag 

et angreb på en antifascistisk demonstration og dræbte fem medlemmer af 

”Communist Workers Party”. Fra 1980érne forsøgte klanmedlemmer at forene sig 

med de aktive Hvid Magt bevægelser, i de øvrige engelsktalende lande og i Europa, 

der kombinerer nynazisme med racisme og apartheid. (se afsnit om KKK på 

verdensplan). 
 

Hvem er de i dag: 

Tidligere var Ku Klux Klan én samlet gruppering. I dag er nogle af grupperingerne 

rivaler. Men de har ét fælles mål - hvid magt. I dag ligger medlemstallet i Ku Klux 

Klan på omkring 4.500 fordelt på 190 underorganisationer. Men man skal være 

opmærksom på, at flere sympatisører måske ikke kalder sig Ku Klux Klan, og de 

klæder sig måske ikke som sådan. Men de tænker og føler sig som Ku Klux Klan. 

https://da.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Colescott&action=edit&redlink=1
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Antallet til trods så vejrer den 150 år gamle bevægelse alligevel morgenluft. Donald 

Trumps fremmarch begejstrer lederne hos den racistiske bevægelse.  

Ifølge en ny rapport fra the Anti- Defamation League er det organiserede KKK- 

trods intern splid og uenighed og et indtil nu faldende medlemstal - aktiv i 33 stater. 

Der er registreret over 40 tilsluttede grupper spredt ud over landet. Grupperne vokser 

i Syd og mod Øst specielt i Alabama og Mississippi. Aktuelt er deres vigtigste og 

mest stabile aktivitet distribution af racistiske, antisemitiske, homofobiske og 

islamofobiske flyers. Kilde: www.ADL June 22, 2017. 

Lederne for KKK i North Carolina, Chris og Amanda Barker, er ikke bekymrede 

over klanens fremtid - tværtimod. »Alene i North Carolina har vi 3.800 medlemmer. 

Og i det kommende år vil vi igen forene alle vores brødre og søstre over hele USA,« 

siger Barker - parret ifølge www.salon.com. og www.ADL rapport.   

De kalder sig ”Loyal White Knights”, eller ” the new KKK”, og blev etableret i 

2012. De har været leder for den mest aktive gruppe siden januar 2014.  

Klanen har udover sit imageproblem som en gammeldags og udrangeret organisation 

også det problem, at der er meget politisk uro omkring de selvudnævnte ledere 

(Wizards som de benævnes), for de nyoprettede grupper. “With the slander, 

backstabbing and infighting, we have become our own worst enemy” skriver Jason 

O´Hara på KKK´s Facebook i 2017. O´Hara er tidligere leder af det Alabama 

baserede ”American Christian Dixie Knights”.  

Udover interne konflikter er - antallet af kriminelle voldsudøvere meget stort - man 

kan næsten tale om en særlig afdeling af fængselsklaner. Det kan ses af et voksende 

stort antal hvidmagt ledere, der er arresterede, dømte og fængslede for alvorlige 

forbrydelser. Se de udvalgte eksempler: 

• Texas Rebel Knights leder Lonnie “Rowdy” Coats: Dømt for voldtægt. 

• Klanleder Malissa Ancona: Arresteret og dømt for mord på hendes Klan-

leder ægtemand, Frank Ancona. De var begge ledere for ”Traditionalist 

American Knights of the Ku Klux Klan”. *  

• Wizard Christopher Eugene Barker and Grand Dragon William Ernest 

Hagen, “Loyal White Knights” (LWK): Arresteret for alvorlige 

“misgerninger” i Yanceyville, North Carolina.  

• December 2016 -samme Crawford: Dømt til 30 års fængsel for at planlægge 

at myrde muslimer og Barack Obama. 

Udover arrestationen af *Malissa Ancona sagen har der været adskillige 

opsigtsvækkende arrestationer af andre Klan medlemmer i 2017, der betyder, at Klan 

medlemmer generelt bliver forbundet med kriminalitet og vold.Mange Klaner har 

mindre end 25 medlemmer. Selv den største klan har aktuelt ikke mere end 50-100 

medlemmer. De er overvejende anti-sorte, anti-immigration og homofobiske. 
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Klanens medlemmer og tilhængere er optagede af “truslen mod den hvide race”, bl.a. 

den aktuelle Black Lives Matter bevægelse. De vil bekæmpe Islam og bygning af 

moskeer, LGBT-fællesskaberne, særligt de transkønnede og immigration – 

mexicanere- samt truslen fra forbundsregeringen bl.a flytning af mindesmærker og 

andre symboler på ”White Supremacy”. Et voksende antal klanmedlemmer 

foretrækker en klan ideologi, der mærkbart er inspireret af nynazisme, og at 

bevægelsen bliver dermed konkret forbundet med andre nazistiske og fascistiske 

grupper og bevægelser - i dag Alt Right. 

 
Domfældelser over Klansmænd og nynazister efter deres angreb mod en 

antiracistisk demonstration i Charlottesville 2017. 
Den antiracistiske demonstration støttede beslutningen om fjernelse af statuen i ”frihedens 

park” af den racistiske general Robert Lee, der kæmpede i Syden mod ophævelsen af 

slaveriet. Lee var i næsten hele sin levetid modstander af borgerrettighederne. Han kæmpede 

for at opretholde de hvides overmagt. Statuen  var et symbol på Sydens modstand mod 

slaveriets ophævelse, og Virginias løsrivelse fra the ”Union” i 1861.”The Unite the Right 

rally” var en racistisk demonstration, der ville hindre nedtagelsen statuen af Robert E. Lee. 

Ved demonstrationen blev en kvinde slået ihjel af den bil, der blev kørt, direkte ind i den 

antiracistiske demonstration, af James Fields. Nu er der afsagt dom i sagen. 

 

! Seneste KKK - overfald: Lørdag d.8.6.2019 om aftenen blev en senegalesisk 

dørmand på et diskotek i Palma de Mallorca overfaldet og alvorligt såret af 2 

tyskere, som ifølge flere øjenvidner bar synlige KKK og nazi symboler. Kilde: 
ttps://www.haz.de/Nachrichten/Panorama/Uebersicht/Mallorca-Deutsche-Schlaeger-pruegeln-

Megapark-Tuersteher-am-Ballermann-krankenhausreif 

James Alex Fields th. på 21 år, der tilhører en 

nynazistisk gruppe der kalder sig Vanguard 

America blev idømt livsvarigt fængsel for 

mordet på Heather Heyer i Charlottesville. og 

sårede 8 andre alvorligt ved at køre sin bil ind i 

optoget. Han fik yderligere dom på 419 år for 

ni andre forhold og blev idømt på en halv 

millionerDollars. Kilde: d.11.12 2018 Huffpost. 

 

 

Richard William Preston Ku Klux Klan leder 

på 52 år blev fængslet efter dom på 8 år for at 

have affyret skud ind mod demonstrationen og 

i nærheden af en skole i Charlottesville under 

Alt Right optoget, Han kalder sig the Imperial 

Wizard of the KKK og erklærede sig skyldig. 

Kilde: 26.08.2017 Huff Post og D.22. aug. 

2018. Evening Standard. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Park_(Charlottesville,_Virginia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Unite_the_Right_rally
https://en.wikipedia.org/wiki/Unite_the_Right_rally
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee
https://www.standard.co.uk/topic/ku-klux-klan
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Klanen på verdensplan  

Klanen i Storbritannien 

Myterne om KKK’s rødder er, at de er modnet på britisk jord og måske skottisk jord 

på grund af navnet ”klan”. KKK er dog først og fremmest en amerikansk institution, 

der har haft sit fokus på Amerika, men er karakteriseret ved det ”Anglo-Saxiske" 

blod. KKK har derfor også været en organisation, der i en vis udstrækning gav 

inspiration om Hvid Overmagt udenfor staterne - specielt Storbritannien. Vi 

beskriver i det følgende hovedtrækkene omkring KKK i Storbritannien, Canada, 

Australien og Tyskland.  

Storbritannien: Før 2. verdenskrig kopierede nogle engelske nazistiske grupper bl.a 

the White Knights of Britain dele af USA's KKK-kultur. Efter 1945 da nazisterne 

havde tabt, rettede britiske fascister igen blikket mod USA for at hente inspiration. I 

midten af 1970èrne blev oprettet British Klan i Birmingham af Robert Relf. Denne 

gruppe voksede hurtigt og bredte deres indflydelse ud til andre ekstreme 

højrefløjsgrupper. Relf havde forbindelse til den danske DNSB-leder (P.Heinrich 

Riis Knudsen) i bl.a organisationen WUNS, World Union National Socialist. De 

forsøgte i samarbejde at skabe en nordisk gren af klanen, men det lykkedes ikke.  

Hvid magt bevægelse og musik 

I 1980`erne var Robert Relfs Klan alligevel med til at organisere tidligere nazister og 

klangrupper i en bred front i Hvid Magt bevægelsen i Norden. Udover den politiske 

bevægelse kom Hvid Magt-musikscenen til at spille en afgørende rolle for 

medlemstilgang og økonomi for de højreekstreme grupperinger i slut firserne og op 

gennem 1990`erne. Scenen blev understøttet af National Front og ikonet Ian Stuart 

Donaldson, forsanger i den mest kendte nazigruppe ”Screwdriver”.  

En gren af Hvid Magt bevægelsen brød ud og dannede ”Blood and Honour”. En 

organisation, der fik stor indflydelse for de fleste tyske og nordiske hvid magt 

grupper. Kilde: Searchlight, 1988 nr. 151 og Demos Nyhedsbrev 1996 nr. 41. 

 

I 1990érne fortsatte klanlederne med at søge indflydelse på den politiske gren. Louis 

Beam, tidligere klanleder i USA, og den store ideolog bag “Leaderless Resistance” 

inviterede i 1989 sine meningsfæller i England og Europa til et Rally I USA.  

 

Invitationen lød: “Grab the wife and kids, and BRING YOUR BUNS to Klansas City, 
Missouri for fellowship, whole-music, speeches, cross lighting, fireworks and just 
good plain Klanishness”.  
Kilde: paulnicholasjackson.wordpress.com/2016/11/14/trump-the-ku-klux-klan-and-the-uk/ 

 

https://paulnicholasjackson.wordpress.com/2016/11/14/trump-the-ku-klux-klan-and-the-uk/
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Med oprettelsen af ”Invisible Empire” blev United Klans of Europe (IEUKE)” endnu 

et forsøg på, at få gang i Britisk KKK.  

Netværket skulle være et værn om ”de hvide”, der nu blev fremstillet som hvide ofre 

for Islam (ligesom ”jødedommen” hidtil havde været). Islam bliver nu ligesom i den 

øvrige vestlige hvide verden blev den store fjende.   

Forbindelsen til US KKK havde betydning og har givet nogle racister følelsen af at 

have været en del af og en forbindelse til det internationale ”hvid overmagt” 

fænomen.  

Men KKKs indflydelse i England har været fragmentarisk. Der har været andre 

europæiske bevægelser, der har fået større tilslutning. 
 

I dag i 2019 kan vi se, at der fortsat er forsøg på politisk indblanding i de ekstreme 

grupper fra Klanens side. Senest har David Duke den tidligere leder, the ”Imperial 

Wizard of the Ku Klux Klan”, tweetet, at den forhenværende UKIP leder Nigel 

Farage, der er en tæt alliereret med USAs præsident Donald Trump, ville være ”en 

fantastisk leder af United Kingdom.”.  

I Canada har der været aktive grupper og endda blomstrende grupper.  
I dag er der igen aktive og centrale ”hvid overmagt” grupper, der opererer i 

hemmelige celler indenfor hæren. (se side 46.) 

 

I Brasilien blev der i 70`erne forsøgt etableret en afdeling af ”Imperial Klans” 

men den blev forbudt.  

 

I Tyskland blev en KKK-relateret gruppe ”Ritter des Feurigen Kreuzes”, etableret i 

1920`erne. Efter nazisternes magtovertagelse blev gruppen opløst og deres 

medlemmer gik ind i nazipartiet. 

I Tyskland var og er der fortsat Klangrupper. Klanerne har haft en vis politisk 

indflydelse efter 2.verdenskrig.  

Partiet Die Linke har anmodet om, at der blev iværksat en undersøgelse af 

højreekstreme grupper i Tyskland, og det blev afsløret at der er fire aktive 

klangrupper. Siden 2001 har medlemmer af Ku Klux Klan begået 68 

lovovertrædelser, hedder det i undersøgelsen. NSU- lederen, den morddømte Beate 

Zschäpe, har eksempelvis i perioder medvirket ved KKK arrangementer i Tyskland* 

Det Europæiske ”White Knigths” har base i Tyskland.  

*Kilde: Jyllandsposten d.25.10. 2016 ( Süddeutsche Zeitung. ) 

 En anden tysk KKK-relateret gruppe “ European White Knights of the Ku Klux 

Klan", vakte opmærksomhed i 2012, da tyske medier kunne berette, at to politi 

officerer, der var medlemmer af og ville opretholde deres medlemskab af Klanen, fik 

accept til at fortsætte i deres job på trods af medlemskabet af KKK.  
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I 2019 blev en undersøgelse af klangrupper offentliggjort. Det medførte en 

kæmperazzia mod tysk Ku Klux Klan. 

12 lejligheder i otte delstater i Tyskland blev ransaget af omkring 200 betjente. De 

personer, der efterforskes, skulle efter sigende være medlemmer af den forening, de 

kalder 'National Socialist Knights of the Ku Klux Klan Deutschland'. Det skriver 

blandt andet både Spiegel, Hamburger Morgenpost og Bild. 

De har alle højreekstreme hvid magt holdninger til fælles, som udtrykkes i en 

forherligelse af nationalsocialismen, sagde en talsmand for anklagemyndigheden 

Stuttgart. Landsdækkende er omkring 40 personer anklaget. Gruppen skulle ifølge 

efterforskerne have skabt en struktur, hvor de får penge fra månedlige 

medlemskontingenter. Gruppen kommunikerede mest over sociale medier, og nye 

medlemmer bliver rekrutteret over internettet. 

 

 

 

 

Tyske myndigheder har ikke fundet bevis for, at der skulle være nogen forbindelser 

mellem 'National Socialist Knights of the Ku Klux Klan Deutschland' og andre Ku 

Klux Klan grupperinger. 

En række våben, hvoraf flere var ulovlige, blev beslaglagt under den koordinerede 

politiaktion over hele landet i Tyskland onsdag. Luftpistoler med ammunition, sværd, 

macheter, kastestjerner, butterfly-knive og politistave er blandt de mere end 100 

våben, tysk politi beslaglagde onsdag. Foto: Landeskriminalamt Baden-

Württemberg. Hamburger Morgenpost d. 19. jan.2019. 

 

 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/polizei-bundesweite-grossrazzia-gegen-mutmassliche-ku-klux-klan-mitglieder-a-1248374.html
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/-hegen-gewaltfantasien--razzia-gegen-ku-klux-klan--sek-schlaegt-in-wandsbek-zu-31887892
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/razzia-gegen-ku-klux-klan-verbindung-mehr-als-100-waffen-gefunden-59582866.bild.html
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Australien 

 

I 1999 blev flere afdelinger af KKK oprettet i Australien. De opererede bla. som 

aktive infiltratorer i de ekstreme højrefløjspartier ”One Nation” og ”Australia First”. 

Centrale personer for oprettelsen af klaner i Australien var - Peter Coleman og David 

Palmer.  

One Nation var blevet dannet i 1998, og Peter Colemann var én af grundlæggerne. 

Men da han offentligt stod frem og bekræftede, at han også var blevet udnævnt som 

australsk organisator for ”Imperial Klans of America”, og at han havde infiltreret 

partiet, blev han og hans tilhængere ekskluderet fra partiet. Han udtalte, at han var 

stolt over sin klan, og at de havde kunnet infiltrere partiet, fordi han mente, at det var 

på tide at oprette stater udelukkende for hvide. (BBC News 2. juni 1999). 

Peter Colemann fortsatte sin mission frem til 2014, hvor han døde.  
kilde NewsComAu, d.3. maj 2013. 

 

Samme år infiltrerede ”Imperial Klans of America”, IKA - under ledelse af David 

Palmer - partiet ”Australien First”. Sydney Morning Herald 10 juli 1999.  

Klanens medlemmer havde været hemmelige, indtil Palmer stod frem og fortalte, at 

det var sandt, at de var en ”Hvid Magt pressionsgruppe” i ”Australien First”. Ved 

afsløringen blev 2 af hans supportere ekskluderet af AF.  

 

AF dyrkede til 

forskel fra One 

Nation - åbenlyst 

nazistiske symboler 

og ideologi.  

I 2008 ca 10 år 

senere blev IKA 

omtalt som den klan, 

der havde det største 

medlemstal af alle 

klaner.  

 

 

 

 

 

Church of Christian Identity findes både i Canada, Irland, Storbritanien, 

Australien og Sydafrika. Ved spredningen over store dele af verden er dens 

budskaber dog blevet “tyndet ud”. Christian Identity er en stærk organisation internt 

i Klanen. 
 

De amerikanske klansfolk mødes med de australske Hvid Magt 

grupper i  Australian First efter afsløringen. BBC. 
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Et persongalleri 

 
Hvor mange Klangrupper der stadig findes på verdensplan, er der stor usikkerhed 

omkring. Både fordi de er ”hemmelige”, men også på grund den fusion, der har 

fundet og finder sted, mellem højredrejede, racistiske hvid magt grupper - ikke 

mindst det sidste 10år, hvor Alt Right bevægelserne har vundet frem. Men der 

resterer en række klangrupper, der i dag finder sammen med andre ”hvid magt” 

grupper, såsom Alt Right i USA, nynazister i Europa og de identitære bevægelser, 

der alle har en politik, der har som mål at etablere ”Hvide stater” og som derfor 

følger en strategi, der benævnes ”den store udskiftning”. De ledes af tidligere 

klanfolk 

Richard Butler, “Det Territoriale Imperativ”. Bagmand for The Order 

Butler (f. 1918) mødte allerede efter 2. verdenskrig medlemmer fra Klanen. Han var 

tilhænger og beundrer af Hitler. Han oprettede i 1977 sit eget Christian Posse  

Comitatus - en del af Klansystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butler blev den spirituelle Godfather for en hel generation af “Hvid Magt” folk og en 

magnet for voldelige anti-regeringsgrupper og kriminelle i USA. Han skabte i 

1970`erne Church of Jesus Christ Christian, og kaldte den politiske gren af 

organisationen for the Church of Aryan Nations - 1990`erne nok én af de vigtigste 

nazi-organisationer i USA.  

Richard Butler ses i en parade i Idaho i 2000, hvor han og Aryan Nation havde 

modtaget en dom på 6,3 millioner dollars for svindel og røverier. Foto: Legacy of 

Hate 
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Han producerede og distribuerede 3 egne udgivelser:  ”Calling Our Nation”, ”Aryan 

Nations Newsletter” og sine fængselsbreve i ”The Way”. I tilknytning til de 

regelmæssige udgivelser skrev Butler også to manifester:  Den Ariske Kriger og Den 

Ariske Krigers Ståsted. 

Gennem årene deltog mange repræsentanter 

for ”Hvid Magt” bevægelser fra en række 

lande, som Tyskland, Italien og Sydafrika i 

Butlers kongresser. Butler arbejdede for, at 

Pacific Northwest skulle blive et “hjemland” 

kun for hvide., og at jøder, afroamerikanere 

og spaniere skulle flytte til Californien, 

Arizona eller Texas. Han kaldte ideen for ” 

the territorial imperative.” 

I juni 1983 mødte Butler Robert J. Mathews, 

og Butler overbeviste Mathews om, at den 

fælles løsning ville være en racekrig, og at 

han skulle være med til at starte den krig.  

Det år oprettede Butler, Mathews o.a. organisationen ”The Order”. Tidligt i 1985, 

var en del af gruppen eftersøgt af FBI, og ved en senere anholdelse blev Mathew 

dræbt. (se s.25)  

Butlers grupper finansierede ”The Orders” aktiviteter ved hjælp af røverier, overgreb 

og svindel. Efter en årrække blev 10 medlemmer dømt. Dommene blev fra 40 til100 

år. Butler blev anklaget for at stå bag konspirationen om at iværksætte en “racekrig”, 

men han blev ikke dømt. De FBI - folk, der havde sagen fandt aldrig beviser for, at 

Butler havde vidst, at de penge han modtog fra grupperne til forskellige aktiviteter 

var penge, der var stjålet. Butler døde i 2004. 

Louis Beam f. 1946, 

tidligere Klanleder, der 

havde tilsluttet sig Aryan 

Nations, var én af de 

vigtigste nazi-personer i 

USA. I mere end 3 årtier 

havde han været på korstog 

mod en regering, som han 

anså som tyrannisk og 

kontrolleret af jødiske 

konspiratorer. Beam blev en 

militant Klan mand og aktiv 

på den højreekstreme scene.  
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Senere blev han nynazist med forbindelse til Christian Identity kredse. Beam 

præsenterede sin politiske ide i oktober 1992 på et fællesmøde i en park i Colorado. 

Mødet var indkaldt af ”Christian Identity” i anledning af FBI`s dagelange belejring 

af ”Aryan Nations” tilhængeren Randy Weaver. Han havde gemt sig i en bjerghytte 

og var eftersøgt for ulovlig våbenbesiddelse. Belejringen endte med at Randy 

Weavers familie blev dræbt, og at han selv overgav sig til FBI. 

I mødet deltog forskellige højreekstremistiske fraktioner fra hele USA. På mødet 

holdt Beam og Peters fra Christian Identity samt lokalpolitikeren Larry Pratt taler. 

Pratts deltagelse i mødet var et politisk gennembrud for USA`s nazister, idet Pratt 

indtil da ikke havde været entydigt højreekstremistisk.  

Larry Pratt blev senere chef for organisationen ” Gun Owners of America”, som 

dengang havde 100.000 medlemmer.  

Beam er den første vigtige fortaler for "Leaderless Resistance" som en model for at 

organisere sig. Han skrev en meget opsigtvækkende artikel i 1992, som fik stor 

betydning for ideen om de selvstændige politiske ”celler”. Beam opmuntrede i 

artiklen til terrorisme mod regeringer og for ”Hvid Magt” ved hjælp af små 

undergrundsceller, der hænger sammen gennem ideologi mere end gennem formel 

organisation.  

I hver af de organisationer, han har været med i, har han været en magtfuld stemme i 

hadet mod regeringen og han prædikede for ” hvidt overherredømme. Han er een af 

de mest indflydelsesrige agitatorer hos det ekstreme højre. Han var derfor også anset 

for at blive Butlers arvtager, men blev forbigået i midten af 1990`erne, hvor Neuman 

Britton blev udvalgt som efterfølger. Britton døde før Butler, og Harold Ray 

Redfearin overtog posten ved Butlers død i 2004. 

Gennem de sidste tiår har Beam markant ændret sin offentlige profil. Han har ikke 

holdt offentlige taler siden 1996 og har begrænset sine aktiviteter til at “poste“ på sin 

hjemmeside. Men han er én af de første, der forstod at udnytte de elektroniske 

medier til sit politiske projekt, og hans ideer om de selvstændige aktive celler lever 

videre hos nutidens ”hellige racekrigere”.  

David Duke - rejsende i hellig racekrig 

David Duke f. 1950 er en af den internationale ”Holocaust – benægterkreds” `s 

hovedpersoner. Han er amerikansk nationalist og har siden sin ungdom været politisk 

aktiv og talt for racistiske og antisemitiske ideologier. Han har været dygtig til at 

udnytte medierne, især internettet, hvor han jævnligt kommer til orde via artikler og 

indlæg. Duke har ledet flere af de organisationer, der har været dedikerede til at 

udbrede antisemitiske og pro - hvide ideologier. Duke grundlagde i 1974 

klanfraktionen "Knights of the Ku Klux Klan". og har været ubestridt leder af 

Klanen indtil 1980. Han har også grundlagt både ”The National Association for the 

Advancement of White People” og i 2001 borgerrettighedsgruppen ”European-

American Rights Organization”.  



 -24 
 

Duke rejste i begyndelsen af 2000 tallet rundt i Østeuropa og Mellemøsten for at 

promovere sine antisemitiske synspunkter og ideer om Hvid Overmagt. Han deltog 

fx i den meget omdiskuterede Holocaust-konference i Iran, "International 

Conference to Review the Global Vision of the Holocaust" i 2006. Selvom han kun 

har en bachelor i historie fra 1974, underviser han i historie og internationale 

relationer ved det ukrainske universitet MAUP, der har tildelt Duke en doktorgrad 

(ph.d.).  

I 2012 var Duke i Danmark for at styrke sine forbindelser til Helmuth Nyborg og 

hans racistiske forskning og til Daniel Carlsens daværende nynazistiske parti og 

selvfølgelig også for at sælge nogle af sine bøger. 

  

Og Dukes radioudsendelser kunne høres på Dansk National Fronts hjemmeside indtil 

den blev lukket ned af You Tube. Nyborgs teorier er blevet udsat for en generel 

kritik af fagfolk bl.a i http://eugenik.dk/kronologi/.  
 

Nyborgs raceideer har også 

kunnet læses og høres i 

online-mediet Newspeek, 

hvor det danske Pegidas 

medstifter Cand. Psych. 

Nicolai Sennels blev ansat 

efter han havde forladt 

Pegida i 2017.  
 

Nyborg opstillede for 

partiet Stram Kurs ved 

folketingsvalget i 2019.  

 

 

 

 

I 2010 var Nyborg inviteret af 

Trykkefrihedsselskabet og ses her i 

selskab med Jesper Langballe. 

 

 

Fra Højre Daniel Carlsen, Helmuth Nyborg og David Duke – klanleder til møde i 2011 i 

Danmark i foreningen: ”Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning med konferencetitlen: 

“Revolt against Civilization”. 

 

http://eugenik.dk/kronologi/
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Hvor står Duke i dag kan man spørge:  

Der er røster, som mener, at han ikke aktivt er med i Alt Right, men at han kun er en 

inspirator for bevægelsen. Det fortælles også, at Duke omtaler Alt Right rosende og 

har beskrevet deres radioprogrammer som sjove og interessante. Avisen 

”International Business Times” skriver, at de har set Duke ”heile” sammen med det 

såkaldte "alt-right"'. Avisen ”Forward” vurderer, at Duke har banet vejen for alt-

right bevægelsen. Duke vil aktuelt gerne ind i regeringspolitik. Han stillede i 2016 

op for republikanerne i Louisiana, men blev ikke valgt. Men han jublede, sammen 

med bl.a klanmedlemmer, da Trump blev valgt og blev indsat i Det Hvide Hus.  

 
Richard Spencer – Alt Right 

”Mød the godfather hos alt-right”, Richard Spencer, lyder én af overskrifterne om 

Alt Right bevægelserne i USA og ”der ville ikke være nogen Richard Spencer uden 

Louis Beam og David Duke”. Klanen og de nyere paramilitære organisationer 

smelter sammen i deres rus om at gøre det hvide overherredømme stort igen. 

“What Spencer and others in the Alt 

Right really hoped to accomplish was 

reinjection of their racist views into 

mainstream conservatism, to carve out 

a place for themselves within the 

conservative movement and to make 

their racism and anti-Semitism more 

acceptable.” (Kilde: www.ADL rapport) 

”Hvad Spencer og andre virkelig 

håbede var, at deres racistiske 

synspunkter kunne være en 

indsprøjtning ind i mainstream- 

konservatismen, således at der blev 

skabt plads til dem indenfor den 

konservative bevægelse. På den måde 

ville deres racisme og antisemitisme 

fremstå mere acceptabel”. 

Og vi er blevet vidne til, at ideen om 

hvid overmagt i USA har fået en 

revival indenfor de sidste 3 år, og at de har understøttet Alt Right bevægelsens 

fremvækst og valget af Donald Trump. Bevægelsen betragter valget af Donald 

Trump i 2016 som et udtryk for deres politiske succes. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alt-right
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Business_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Forward
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Moderne hvid magt ideologi er koncentreret om ideen, at den hvide race er i fare for 

at blive udryddet. Druknet af en voldsom oversvømmelse af ikke hvide folk, som er 

kontrolleret og manipuleret af ZOG. (Jødisk styring af regeringen i USA).  

Hvid Magt folkene mener, at deres handlinger vil være retfærdiggjort for at hjælpe 

og redde den hvide race. Uafhængig af om det kan betyde drab. Hvid Magt 

bevægelsen er for en stor dels vedkommende drevet frem af alt right, den nyeste af 

hvid magt forgreningerne. Alt Right bevægelsen er unge, fortrinsvis mænd, der har 

bragt ny energi til Hvid Magt grupperne. 

Samtidig har de fungeret stabiliserende i forhold til uenigheder i kredsene, som man 

så det i 1980èrne og de tidlige 1990èrne. De rummer både paleokonservatisme 

(oprindelig autentisk konservatisme), neo-nazisme og fascisme, samt 

identitarianisme, konservative renegater og højrefløjs konspiratorer.  Og Væbnet 

Modstand, Leaderless Resistance og “Undergrundsceller” samt IT baseret politisk 

agitation og propaganda er alle de metoder, der afspejler bevægelsernes mangeartede 

strategi og arbejdsdeling: Først blive en del af det etablerede, skjule sin nazistiske 

kerne, og derefter træde frem, når tiden er inde – som nazist.  

Men alt right har også sin egen specifikke subkultur, præget af kvindehad og af det 

såkaldte “manosphere”, ”mandehørm” fra onlinedebatter, som de kan ses og høres på 

4chan, 8chan og Reddit.  

Efter valget flyttede alt right sig fra online-aktiviteter ind i den virkelige verden. De 

dannede grupper og organisationer, og de lagde en taktik rettet mod universiteternes 

campus`er, hvor de oplevede fremgang og tilslutning fra enkelte unge, der følte sig 

isolerede i studiemiljøet. Dem kunne de bruge dem til at skaffe oplægsholdere ind, 

der chokerede ved deres åbenlyse racisme og sexisme. Når chokket havde lagt sig, 

havde de skabt sig en niche at handle ud fra. 

Vi kan konstatere, at White Supremacy er blevet den centrale politiske dagsorden - 

igen. 

Hvid overmagt er en term, der bruges til at karakterisere forskellige ideologiske 

retninger, der kan tjekke én eller flere af følgende punkter af: 

1. Hvide skal have magt over folk med anden baggrund særligt de steder, hvor de 

eksisterer sammen.  

2. Hvide skal leve for dem selv i samfund, der udelukkende er for hvide. 

3. Hvide mennesker har deres egen “kultur”, som er overordnet andre kulturer. 

4. Hvide mennesker er genetisk bedre udviklet i forhold til andre.  
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Politisk perspektiv for hvid magt eller alt right bevægelsen i dag 
Der findes Alt Right folk mange steder i USA og mest af alt som følgere på nettet. 

Paul Joseph Watson og hans folk er endnu mere vant til - og smarte brugere af - de 

sociale medier med godt over en million YouTube seere og omkring 972,000 Twitter 

følgere.  Watson kommenterer også danske forhold: 

Om Stram Kurs skriver han: 

Populistisk leder chokerer 

eliten: “Danskerne er på vej 

til at blive en minoritet i deres 

eget land.”.  

 

 

 

 

 

De indflydelsesrige mænd i ”Alt Right” 

• Richard Spencer er inspirator for bevægelsen, og er formel leder af det stærkt 

racistiske National Policy Institute. Richard Spencer skabte begrebet “alt 

right”, som han betragter som en bevægelse der handler om “hvid identitet”. 
 

• Steve Bannon: er overløber fra de Konservative i 2007. Han har skabt 

Breitbart News, en ekstremhøjre website, som han i 2016 beskrev som 

”Platform for ”alt right”. Bannons projekt er at forene Europas yderste 

højrefløj, og han har udset sig Italien som centrum. Han har planer om at 

oprette et skolingscenter, som han kalder ”Akademi for europæiske politikere 

til forsvar for den jødisk kristne vestlige civilisation”. Skolingen skal foregå 

på det 800 år gamle kloster, Trisulti, syd for Rom. Klosteret ejes af staten, og 

stilles til rådighed for ham. Bannon har også kaldt klosteret for en 

gladiatorskole for kulturkrigere. 
 

• Andrew Anglin, neo-nazi og fascist. Anglin lancerede “ Daily Stormer” d. 4. 

juli 2013 med korte artikler og med en temmelig provokerende stil. Og ja 

”Der Stürmer”, var navnet på den racistiske og antisemitiske avis, som 

nazisten Julius Streicher udgav fra 1923 - 1945 i Tyskland. 
 

• Alex Jones, konspirationsteoretiker. Han redigerer en webside, Infowars. 

Com, der producerer fake news, samt websiden NewsWars og PrisonPlanet.  

Watson og den nye tids hellige racekrigere bliver rost af Trump som konsekvente tænkere … 
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Volden i Charlottesville i USA i 2017 (nævnt s.11) fik en række tilhængere til at 

forlade Alt Right bevægelsen.  

Overordnet har det dog ikke betydet et reelt tilbageslag for Alt Right. Ideologien om 

hvid kristen overmagt består uafhængigt af organisationens navn.  

Der er langt fra KKK i 1900- tallets USA til Alt Right i 2100 – tallet, hvad angår 

metoder, men den grundlæggende ide er stadig racisme. 

 

I Europa kalder Generation Identitær den samme politiske ideologi for ” den store 

udskiftning, dvs. tvangsforflytning af ikke-hvide europæere til andre dele af verden. 

 

 

 

 

Nørrebro Station maj 2019. de identitære aktionerer for et hvidt Europa i de 

boligområder, hvor der bor mange mennekser med anden etnisk baggrund end 

dansk. Det er samme bydel, der kaldes en Ghetto, hvor regeringen har besluttet 

at nedrive boliger og flytte beboere væk.   

Foto Aage Christensen fra  Arbejderen 
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USA – Hellig Racekrig 

En oversigt. 
De vigtigste højreorienterede paramilitære organisationer i USA med rødder i KKK 

KU KLUX KLAN 

Historisk set var det racistiske hemmelige forbund Ku Klux Klan den mest betydningsfulde 

hvide racistiske organisation i USA. Klanen er ca. 150 år gammel og har gennem de seneste 

30 år mistet deres indflydelse. Men de har fået vind i sejlene igen ved valget af Donald 

Trump. I nogle stater fortælles det, at deres medlemstal er eksploderet.  

Èn af klanens mest indflydelsesrige personer David Duke (han forlod KKK i 1980) roste 

Donald Trump for hans politik og der gik en rum tid før den republikanske kandidat tøvende 

lagde afstand til den højreekstremistiske gruppe, der siden 60erne også har omfattet USAs 

nynazister. 

Det er bl.a. Donald Trumps løfter om at forbyde alle muslimer indrejse i USA og hans planer 

om at bygge en mur imellem USA og Mexico, der har fået klantilhængere til at springe ud 

som begejstrede Trump-tilhængere. KKK afholdt en fejringsfest da Trump blev valgt. Se 

mere i historikken. 

”Christian Patriots and Identity”  

Christian Identity har en ideologisk betydning for de forskellige højreekstremistiske grupper. 

Til organisationens lære hører, at de hvide i Nordamerika og Nordvesteuropa ifølge biblen er 

det egentlige udvalgte folk. Sorte og andre ikke-hvide tilhører en før-menneskelig art, og 

jøder nedstammer fra satan.  

Denne strømning i det højreekstreme bevægelser er sammensat af talrige menigheder, små 

grupper og enkeltpersoner, der stadig er aktive. 

Den vigtigste paramilitære organisation med op til titusinder af aktivister indenfor denne 

kristne identitetsbevægelse var organisationen Posse Comitatus der var grundlagt af James 

B. Warner i midten af 1970`erne spiller ingen rolle mere. 

Men Warner stod bag oprettelsen af en række militser, der opnåede stor indflydelse i andre 

Hvid magt organisationer. 

 

Christian Coalition 

Christian Coalition var i 1990èrne den organisation med det højeste medlemstal indenfor 

USA`s religiøse højrebevægelse, der hælder mod White Christian Supremacy. (overmagt) 

Leder var Ralph Reed TV- prædikanten og Pat Robertson.  

Robertsons ”internationale TV-netværk, ”Christain Broadcasting Network”, havde på det 

tidspunkt årsindtægter på 150 millioner dollar.  

Robertson repræsenterede en skjult antisemitisk sammensværgelsesteori, men de blev ikke 

anset for at være ”rigtige fascister”. I dag er der ingen antisemitiske toner fra dem.  

De ønsker eks. vis Donald Trump tillykke med at udnævne Jerusalem som hovedstad for 

Israel. 

Christian Coalition er stadig en politisk organisation der støtter Pro-Life foreningen, som er 

imod fri abort, og betragter abort som en form for mord. (Se Verona konferencen.) 
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De støtter også Pro-Family foreningen, der er en del af en konservativ bevægelse til værn for 

den ”naturlige” familie, der går imod 1970`ernes brud med de traditionelle familiestrukturer, 

og som en konsekvens heraf er imod homoseksualitet, og det vi i dag kalder - 

regnbuefamilier. 

De hylder Trumps social og skattepolitik. I dag er de aktive på de sociale medier, de har ca 

350.000 venner på facebook. De har tilmed fået en kvinde, Roberta Combs som præsident.  

Christian Coalitions holdninger gennemsyrer det republikanske parti, og de kontrollerer en 

række partiafdelinger.  

Sarah Palin er én af de mest kendte personer bl.a. som det Republikanske Partis 

vicepræsidentkandidat ved det amerikanske præsidentvalg 2008. 

 

The Order 

I begyndelsen af 1980èrne opstod der omkring ”Patrioterne” flere konspirative 

terrorgrupper. Den mest kendte er ”The Order”, som er den væbnede afdeling indenfor nazi-

organisationen ”Aryan Nations”. Forbilledet og navnet The Order er taget fra William 

Pierces bog ”Turners Diary”.  

Robert Mathew lagde en plan der skulle indfri ideen bag the Order. Ideen var at skabe en 

selvstændig nation for den hvide race. Den skulle etableres i the ”Pacific Northwest”.  

Gruppen begik røverier og bankrøverier for at finansiere Mathews plan. Pengene havnede 

efterfølgende hos forskellige højreekstremistiske organisationer, som derved kunne 

finansiere deres paramilitære træningslejre. 

I planen indgik både drab og terror, når man havde afgivet sin ed til The Order. The Order 

begik under ledelse af Robert Mathews en lang række mord. De dræbte den indflydelsesrige 

jødiske journalist Allan Berg, som symbol på ZOGs uretmæssige indflydelse. Mathew 

mente, at de skulle vise den øvrige højreekstreme scene, at the Order mente det alvorligt. 

 

Robert Mathew og andre i National Alliance, senere Aryan Nations blev eftersøgt af FBI.  

I 1985 blev Mathew dræbt af FBI efter en 36 timers lang ildkamp. David Lane som også 

havde været med i KKK blev fængslet livsvarigt. 11 af ”de øvrige indviede” fik også lange 

straffe ved retssagen. Andre, der var deltagere i planen, erklærede sig skyldige, og fik fra 5 

til 30 års fængselsstraffe. 

 

The Order eksisterer ikke i dag, men bogen W. Pierces bog Turners Diary fortsætter som 

inspiration, og Mathew blev i en årrække en helt for nazi-skins og andre nynazister.  

Christian Identity – “The Covenant, the sword and the Arm of the Lord” 

Denne gruppe blev knust af FBI, og deres plan om at rette et raketangreb mod den 

kontorbygning, der 12 år senere blev bombet – blev ikke til noget i 1983.  

 

En af deltagerne på det tidspunkt Richard Snell, tilhænger af Christian Identity blev i april 

1985 dømt til døden for to mord på en -formodentlig jødisk- forretningsmand og en sort  

politibetjent d.19 april 1995 i nabostaten Arkansas. Han blev henrettet den dag bomben 

sprang i Oklahoma.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Republikanske_parti_(USA)
https://da.wikipedia.org/wiki/Amerikanske_pr%C3%A6sidentvalg_2008
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Butler (f. 1918) flyttede Swift's Church of Jesus Christ til det nordlige Idaho, hvor den blev 

omdannet som Christian Identity Kirke, der igen blev roden til neo-Nazi grupperne Aryan 

Nations. 

 

Ved begyndelsen af det 21. århundrede er Christian Identity stærkest i Pacific Northwest 

Amerika og i Midtwest, men Christian Identity grupper eller kirker findes i henved næsten 

alle regioner i USA. Uden for USA er den meget svagere, men der er Identity grupper i 

Canada, Irland, Great Britain, Australien and Sydafrika.  

 

Et andet medlem af ”Covenant” var Louis Beam, den tidligere Klanleder, der havde 

tilsluttet sig Aryan Nations. Han var én af de vigtigste nazi-personer i USA.I mere end 3 

årtier har Louis Beam været på et korstog mod en regering, som han ser som tyrannisk og 

kontrolleret af jødiske konspiratorer. Beam præsenterede sin ide og strategi i oktober 1992 

på et fællesmøde i en park i Colorado, indkaldt af ”Christian Identity”, i anledning af FBI`s 

dage lange belejring af ”Aryan Nations” tilhængeren, Randy Weaver. I mødet deltog 

forskellige højreekstremistiske fraktioner fra hele USA.  

IHR - Institute for Historical Review 

Den amerikanske organisation Institute for Historical Review (IHR) blev grundlagt i 1978 af 

Willis Carto og David McCalden, der begge har rødder i den ekstreme højrefløj. I instituttets 

ledelse sad også kendte tyske benægtere:  

Formålet med organisationen var – ifølge Carto og McCalden – at fungere som et 

uddannelses-, forsknings- og informationscenter, dedikeret til udbredelsen af de "sande" 

historiske fakta om bl.a. Holocaust og nazismen.  

I 1993 overtog den amerikanske Holocaust-benægter og historiker, Mark Weber 

direktørstolen i IHR.  

På de årlige møder taler jævnligt alle de kendte Auschwitz- løgnere bl.a David Irving, Ernst 

Zündel og Duke. David Duke er en af den internationale benægterkreds’ hovedpersoner.  

 

White Aryan Resistance 

Den Hvide ariske modstand ledes af den tidligere KKK-leder Tom Metzger og hans søn 

John Metzger. Hovedkvarteret ligger i nærheden af Los Angeles. Metzger forsøgte at 

opbygge et løst netværk af skinheads i 1980`erne - hovedsageligt blandt naziskins på 

Vestkysten.  

Metzger producerede kabel- TV programmet ” Race and Reason”.  

Ideologisk står WAR for den såkaldte ”tredje position” (strasserismen) d.v.s en 

antikapitalistisk nazisme. Strategisk går Metzger sammen med Louis Beam ind for en 

”modstand uden ledere”. 

Tom Metzger udsender stadig hvid arisk modstands videoer, men de fleste er ikke 

tilgængelige, da YouTube-fællesskabet har lukket programmet ned på grund af upassende og 

stødende indhold. 
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Aryan Nations 

Organisationen er oprettet i 1970èrne, og er stadig aktiv. Organisationen er én af de 

vigtigste, hvis ikke den vigtigste naziorganisation i USA. De er den politiske gren af 

”Church of Jesus Christ Christian” hvis hovedkvarter ligger i Idaho. Dens formål er en ”hvid 

republik” i USA's nordvestlige stater. Velkendte personer har været ledere af AN bl.a 

Richard Butler og tidligere leder for KKK Louis Beam. Aryan Nations havde tætte kontakter 

til ”Militia Montana”, og til de nynazistiske partier og naziskins.  

Aryan Nations fejrer hvert år Hitlers fødselsdag og afholder regelmæssigt ” World Aryan 

Congress”. 

Tidligere var de kun aktive i USA's nordvestlige del, men i løbet af 1990èrne er der kommet 

nye forgreninger i hele USA. Fra 1979 til 2009 sendte de radioprogrammer “The Aryan 

Nations Broadcast”, indtil værten fik en lang fængselsstraf på grund af voldstrusler mod en 

dommer fra Chicago.  

Fra 2009 meldte Aryan Nations sig ind som tilhængere hos Christian Identity.  

 

En anden ledende person August Byron Kreis er en tidligere nynazistisk leder og er dømt for 

overgreb mod børn. Kreis har været medlem af Ku Klux Klan, Posse Comitatus og Aryan 

Nations og måtte i 2012 forlade Aryan Nations, da han blev idømt 50 års fængselstraf for 

børnemishandling. Han overlod ledelsen til en pastor Drew Bostwick fra ”Tabernacel of the 

Phineas Priesthood - Aryan Nations. 

 

Alt Right 

Alt Right bevægelsen blev dannet i 2008, og er et netværk af mange forskellige og allerede 

eksisterende grupperinger, som er tilhængere af hvid overmagt. (White Supremacy)  

Der er ingen dominerende organisation, men mange grupper, der ikke er styret af èn formel 

leder. Men der er mange betydningsfulde mænd i organisationen.  

Alt right har hovedsagelig været en online 

politisk bevægelse, der består af en række blogs, 

vlogs, websites, You tube film og podcasts. Alt 

Right bevægelsen er unge, fortrinsvis mænd. Alt 

right ideologien forener de mange grupper i den 

kontinuerlige, hellige krig for den hvide races 

overlevelse.  

De mener, at racen er i fare for at blive udryddet 

- oversvømmet af en flod af ”ikke hvide folk”, 

som er kontrolleret og manipuleret af ZOG.  

Hvid magt folkene mener, at deres hadefulde 

handlinger - uafhængig af om det kan betyde drab, vil blive retfærdiggjort af det højere 

formål: At redde den hvide race.  
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Storbritannien – Racial Holy War 

Storbritannien har en lang tradition for militante grupper og partier på den yderste 

højrefløj, hvoraf en del blev grundlagt tilbage i 1950’erne.  

 

Her skal udover omtalen i ”Ku Klux Klan” nævnes White Defence League, som var 

aktiv mellem 1957 og 1960 med en klar racistisk og hvid magt profil.  

Et af medlemmerne var John Tyndell, som i 1963 blev dømt for paramilitære 

aktiviteter, kaldt Spearhead. I 1960’erne og 70’erne var han med i forskellige 

grupperinger heriblandt National Front, som blev dannet i 1967 og stadig findes. 

NF anses som et af verdens længst overlevende gruppe på den yderste højrefløj - 

men er i dag lille og ubetydelig. Tyndell var i 1962 en af grundlæggerne af det 

internationale World Union of National Socialists, WUNS. (Det danske 

repræsentantskab i WUNS var DNSB). 

 

1982 grundlagde han British National Party (BNP), som han var leder for indtil 

1999, hvor han blev væltet af Nick Griffin, der ønskede en mere moderat politisk 

linje. Det resulterede i, at BNP i starten af 2000-tallet blev det parlamentarisk mest 

succesrige højreradikale parti i britisk historie med over 50 pladser i lokale 

parlamenter og to mandater i Europa-Parlamentet i perioden 2009-2014. I dag har 

BNP fået ny ledelse, og de har mistet medlemmer, penge og politisk indflydelse.  
 

British NationalParty demonstration i1990 under parolen Rights for Whites 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Union_of_National_Socialists
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Blood and Honour og Combat 18  

Blood and Honour (B&H) blev grundlagt i 1987 i Storbritannien og er et 

internationalt forgrenet netværk for produktion og distribution af nazi-musik samt 

afholdelse af nazi-koncerter. B&H fik i 1992 en militant forgrening - Combat 18 

(C18). Grundlæggeren er William Browning, som stadig er aktiv fascist i C18.  

I starten var C18 tænkt som sikkerhedsgruppe for British National Party, men 

udviklede sig hurtigt til et militant netværk, som skulle forberede den væbnede 

racekrig.  

Ved siden af Browning er tyskeren, Thorsten Heise, en af de ledende fascister, som 

har været aktiv i B&H og C18 i mere end 30 år. (Se mere om C18 i Demos 

Nyhedsbrev 129/30).  
 

Ian Stuart Donaldson, afdøde grundlægger af B&H, beskrev deres kamp således: 

”Til sidst vil der komme en racekrig, og vi skal være talstærke nok for at vinde den. 

Jeg vil dø for at holde dette land rent - også hvis det skulle ende med blodsudgydelse 

– så lad det ske.”   
 

National Action 

National Action (NA) var aktiv mellem 2013 og 2016. Gruppen var en del af det 

internationale netværk, Atomwaffen Division, en organisation, som propagerer 

racekrig (se mere i artiklen om hvid-magt grupper i hæren).  

NA blev forbudt i 2016 på baggrund af terrorlovgivningen. Det var første gang siden 

Anden Verdenskrig, at en gruppe på den yderste højrefløj blev forbudt. To år senere i 

januar 2018 blev 13 medlemmer af NA idømt fængselsstraffe mellem fire og otte år 

for terrorisme samt racistisk vold og spredning af had.  

Efter to års efterforskning og den efterfølgende retssag karakteriserede politiet 

National Action: 
 

”Disse individer var ikke almindelige racistiske fantaster; vi ved nu, at de var en farlig, 

velstruktureret organisation. Deres mål var at sprede nynazistisk ideologi ved at 

fremprovokere racekrig i UK, og de havde brugt flere år på at opnå færdighederne til at 

fuldføre den.  

De havde lavet research på brugen af eksplosiver, de havde samlet våben og havde en 

klar struktur for at radikalisere andre. Var de ikke blevet afsløret, ville de have 

inspireret til vold og spredt had og frygt.”  
 

Ud over de nævnte grupperinger findes der en række smågrupper spredt rundt i 

England. De fleste er lokalt forankrede og uden den store betydning. 
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United Kingdom Independence Party  

Det nationalkonservative UKIP blev stiftet i 1993 i protest mod Maastricht-aftalen. 

Partiet havde indtil den 26.5. 2019 24 pladser i EU-parlamentet.  

  

UKIP er ligeledes repræsenteret i det britiske parlament. UKIP under ledelse af 

Nigel Farage spillede en stor rolle i Brexit afstemningen i juni 2016. UKIP’s 

valgtema nummer 1 var kampen mod indvandring. Nigel Farage trådte efter 

afstemningen tilbage som formand. Den nuværende leder, Gerard Batten, er kendt 

som stærk islamhader, og han har trukket UKIP længere ud på den yderste højrefløj 

både i EU-sammenhænge og på hjemmebane.  

Han samarbejder åbenlyst med højreradikale grupper og har indledt et tæt 

samarbejde med Tommy Robinson (se senere).  

I december 2018 arrangerede UKIP og Tommy Robinson en stor ”Brexit Betrayal” 

demonstration i London. Den samlede 5000 deltagere og anses som en af de hidtil 

største demonstrationer på den yderste højrefløj. UKIP’s søgning mod den yderste 

højrefløj har resulteret, i at mange medlemmer har meldt sig ud heriblandt Nigel 

Farage. Han har kaldt UKIP for det nye BNP.  

 

Farage har nu dannet et nyt parti, Brexit Party, som stillede op til EU-valget og fik 

31,6 % af stemmerne og 29 pladser i EU-parlamentet. 

Stemmerne er taget fra UKIP, som kun opnåede 3,3 % af stemmerne og dermed 

mistede alle 24 pladser. Brexit Party overvejer, om de skal tiltræde Salvinis EU-

gruppe; Identity and Democracy. 

 

The For Britain Movement 

Magtkampe og splittelser i BNP og UKIP har fået et nyt parti til at opstå på den 

yderste antimuslimske højrefløj. Anne Marie Waters stiftede i oktober 2017 The For 

Britain Movement. Hun er kendt for sine counter-

jihad positioner og internationale 

samarbejdspartnere så som Daniel Pipes, Robert 

Spencer og svenske Ingrid Carlqvist.  

Også danske Trykkefrihedsselskabet og For 

Frihed har nære relationer til Waters og For 

Britain.  

Partiet er også blevet optaget i den europæiske 

bevægelse Europa for Nationer og Frihed – en 

sammenslutning af fascistiske partier så som 

British National Party, græske Gyldent Daggry, 

tyske Nationaldemokratische Partei Deutschlands 

og italienske Forza Nuova. Det nu nedlagte 

Danskernes Parti tilhørte også denne gruppe. 
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Tommy Robinson 

Robinson er en person, der i årtier er gået igen på 

den britiske yderste højrefløj, er Stephen Yaxley-

Lennon – bedre kendt under navnet Tommy 

Robinson. Han er blevet Englands højrefløjskendis 

og ”star”. 

Robinson startede sin ’karriere’ som voldelig 

gadeaktivist, stiftede English Defence League, som 

fik aflæggere i mange europæiske lande, også i 

Danmark.  

I 2013 indkaldte han sammen med den danske 

Defence League til en stort anlagt international 

counter-jihad demonstration i Aarhus. 

Demonstrationen blev et flop med kun knap 200 

deltagere. Robinson skiftede hest og blev primus 

motor for Pegida bevægelsen i England. Det var som 

Pegida UK, at han deltog som hovedtaler ved For Friheds demonstration i 

København den 23.1. 2016. I 2018 begyndte Robinson at promovere sig selv som 

ytringsfrihedens fortaler og arrangerede flere demonstrationer. Den første med over 

1000 deltagere blev holdt i Hyde Park i marts måned, hvor han læste Generation 

Identitærs medstifter, Martin Sellners tale op. Martin Sellner var blevet nægtet 

indrejse i England på grund af at opildne til had. Næste store manifestation var Day 

of Freedom i maj, hvor han kunne samle 2-3000 demonstranter. Talere var Yannis 

Yannopoulos, som har tætte bånd til Alt-Right, og hvis facebook konto blev slettet i 

maj 2019. Derudover talte Gerard Batten fra UKIP og stifteren af det 

antifeministiske ”Proud Boys”, Gavin McInnes. 

Tommy Robinson har flere domme for vold. I maj måned sidste år blev han anholdt 

og fik en 13 måneders fængselsdom for at offentliggøre mørklagt information ifm. 

en verserende retssag. Denne dom udnyttede han til at fremstille sig selv som offer, 

og at vise, at hans ytringsfrihed blev knægtet.  

 

Det udløste store protester fra hans 

ligesindede. Lynhurtigt blev der 

indledt en ”Free Tommy” 

kampagne.  

Titusinder skrev under på 

underskriftsindsamlinger og 

donerede penge. Den 9. juni blev 

der afholdt en demonstration i 

London, hvor 10.000 deltog.  

Tommy Robinson holder tale på 

Axeltorv i København 
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Talere var bl.a. Geert Wilders fra det hollandske frihedsparti, Anne Marie Waters fra 

For Britain, Kevin Caroll, medstifteren af English Defence League og tidligere 

Breitbart London-redaktør, Raheem Kassam.  

Demonstrationen endte i voldsomme gadekampe med politiet. Robinson fik 

international støtte fra Vlaams Belang i Belgien, Sverigedemokraterne, franske 

Rassemblement National og fra Ungarn, Østrig, Australien, USA og Canada.  

 

I Danmark afholdt For Frihed den 29. maj en støttedemonstration foran den britiske 

ambassade. Og Generation Identitær lavede en støtteaktion i Aarhus. Tommy 

Robinson blev løsladt i august, og hans sag er appelleret. Tommy Robinson er blevet 

et kendt navn både nationalt som internationalt, og han har støtter fra den yderste 

militante højrefløj til nationalkonservative parlamentsmedlemmer.  

Robinson stillede op til EU-valget som løsgænger. Han fik dog kun 2.171 stemmer. 

Tiden vil vise, om han vil promovere sig yderligere som kandidat til det britiske 

parlament. 

  

Tommy Robinson til For Friheds demonstration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kilder: State of Hate, marts 2019, exif-recherche.org, Southern Poverty Law Center, The Guardian 

 

Anne Marie Waters med hue og Tommy Robinson th. deltog begge i For 

Friheds demonstration i København den 23.1. 2016.  
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Tommy Robinson og Martin Selner ved Mosbjerg Folkefest i 2019. 

En platform for hadprædikanter  

 

Mosbjerg Folkefest blev oprettet i 2013 af 

den nationalkonservative blog Uriasposten, 

grundlagt af redaktør Kim Møller.  

 

”Folkefesten” har dannet ramme om møder 

for islamofober både nationalt og 

internationalt. 

Det er Uriasposten der i samarbejde med 

Trykkefrihedsselskabet arrangerer festen 

med overskriften ” Kampen for Fædreland 

og Frihed – og Kampens pris! 

Tommy Robinson og Martin Sellner, 

grundlæggeren af Generation Identitær i 

Østrig, er begge inviteret som talere ved 

Mosbjerg Folkefest den 22.6 

 

  

 

 

 

Fra Pressekonferencen, hvor Selner forsøgte at afvise 

donationen fra Brenton Tarrant. 
 

 

 

 

I slutningen af marts 2019 fik 

Sellner nægtet indrejse i USA 

pga. hans forbindelse til 

Brenton Tarrant, terroristen fra 

Christchurch, som sidste år 

havde doneret 1.500 euro til 

Sellner.  

Som omtalt har Sellner også 

indrejseforbud i 

Storbritannien.  
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Hellig racekrig i Norden 
FRA VAM i 1990`erne til Nordisk Modstandsbevægelse 
 

Vi holder i denne artikel fokus på den svenske Hvid Magt bevægelse, som satte sig 

tydelige spor i det øvrige Norden. 

VAM i Sverige - Den hvide ariske modstandsbevægelse har som organisation haft 

stor betydning for udviklingen af den ekstreme militante højrefløj. Navnet stammer 

fra Ku Klux Klan i USA: White Aryan Resistance – som fortsat er en aktiv del i hvid 

overmagt. I Sverige vandt kendskabet til ”The Order” og Louis Beams ”leaderless 

resistance”, frem i det nynazistiske miljø i 1990`erne.  

Ideen om den endegyldige racekrig blev organiseret og realiseret i VAM. Det 

markante ved VAM og The Order, er at der opbygges både en politisk samt en 

hemmelig og bevæbnet gren indenfor organisationen. 

 

VAM´s forestillinger var, at når samfundet brød sammen og kaos bredte sig så ville 

de skyde sig frem til magten, gribe ind og eliminere ZOG. Rækken af fjendebilleder 

var lang og udover jøderne var indvandrere, flygtninge, homoseksuelle, antiracister 

og ” de etablerede” deres og Sveriges fjender.  

Det perspektiv var næsten helt identisk med det fjendebillede, som herskede i 

”Klanen” inclusive ”The Order” i USA. 

 

VAM- celler blev den ny tids SA - tropper. De agerede med særdeles voldelig 

subkultur, hvor elementer fra den tyske nazisme, den engelske skinhead livsstil og 

den nordamerikanske ”White Power” strømning gik op i en højere enhed og knyttede 

sig til resterne af de gamle nazister og fascister fra 1930`erne og 40`erne.  

Musikken var med til at understøtte ideerne.   

De tilknyttede musikgrupper og deres medlemsblade var overlæsset med hadefulde 

tekster, og særlig militant optræden. Musikken appellerede til kredse af unge, vrede, 

racistiske skinheads. 

Mange af VAM-tilhængerne havde en stribe voldsdomme bag sig, og optrådte 

ekstremt voldelige mod de udvalgte fjender. De var dødsensfarlige for 

enkeltpersoner og grupper.  

De stod eksempelvis bag et antal bombesprængninger bl.a mod et pizzeria i Nacka 

(udenfor Stockholm), ved Arlanda lufthavn og på Centralen (Hovedbanegården i 

Stockholm).  

I deres kreds er der dømte mordere. De myrdede en homoseksuel i Göteborg og en 

antiracist syd for Stockholm for blot at nævne nogle eksempler på de anklager, der 

blev rejst mod enkeltpersoner i VAM. (Se mere på demos.dk) 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/White_Aryan_Resistance
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Grupperne var bevæbnede, de skaffede sig våben ved indbrud og tyverier, og 

adskillige blev dømt for våbentyveri, hæleri med våben eller ulovlig 

våbenbesiddelse.  

Nogle af lederne blev i forbindelse med våbentyverierne fra en politistation eftersøgt 

i en længere periode. De blev anholdt efter nogle måneders ophold i en hytte nær 

grænsen til Norge, hvor de havde forbindelse med ligesindede. Klas Lund – en af de 

uformelle ledere – blev fængslet i længere perioder.  

 

Ledende, kriminelle og bevæbnede medlemmer  

Klas Lund: Tidligere skinhead og stifter af Nordiska Motståndsrørelsen. 

• Tilknyttet BSS (Bevara Sverige Svensk) midt i 80’erne 

• 1986: Fængslet for mord på ung antifascist ved navn Ronny Landin 

• 1990: Medstifter af bladet Storm 

• Fængslet for våbentyveri i 1991. 

• Stiftede Nordisk Modstandsbevægelse (leder 1997-2015) Efterfølger: Simon 

Lindberg. 

• Klas Lund er i 2019 en ledende figur på Nordfront.se. Er fortaler for 

voldsanvendelsens nødvendighed. 

 

John Chr. Rangne 

• I 1989 havde han meldt sig til Fremmedlegionen og opnåede militærerfaring 

• Medstifter af VAM i 1990`erne. Fængslet for våben tyveri og bankrøveri i 

1991. 

Rangnes forklaring på VAM - forbrydelser: ”Det pågår ett rasligt självmord i 

alla vita nationer. Det föds inte tillrackligt med barn, aborter tillåts, folk 

importeras och drogmissbruk och annan dekadens uppmuntras”.  

• Han har været leder af Nationella Alliansen som siden 1996 var et forsøg på 

at samle de militante højreekstreme grupper i Sverige. Sverigedemokraterne 

var en del af de neonazistiske miljøer.  

• Medstifter af Info-14 (se ndst.), som er drivkraft bag Salemfonden ved navn 

Gula Korset, der arrangerede Vitt Makt koncerter og SUNS (Stockholms 

Unge Nationalsocialister), som også blev en del af NMR. 

• Han blev efterfulgt af Robert Vesterlund (Demos debat 2019 s.28), 

 

 

Robert Vesterlund 

• Vesterlund har en fortid hos Sverigedemokraterna (SD) og var i 1993 og 

1994 leder för SD:s ungdomsförbund SDU, der endeligt brød med SD i 2015 

• Info-14 et nynazistisk tidsskrift blev grundlagt i 1995 som Stockholms Unga 

Nationalsocialisters (SUNS) tidning.  

https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna
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Tallene 14 i navnet står for ”de 14 ord ” ”Vi skal sikre eksistensen for vort 

folk og for en familie til vores hvide børn” – inspireret af  den 

amerikanske nazist David Lane. Robert Vesterlund var redaktør af 

tidsskriftet. 

• Han blev fængslet d. 3. december 1999 under mistanke for at stå bag mordet 

på syndikalisten Bjørn Søderberg. Tiltalen blev frafaldet, 2 andre nynazister 

blev dømt.  Vesterlund er siden fængslet i atten måneder som leder af Info-

14, for hetz mod folkegrupper, trusler mod tjenstemand og opfordring til 

vold. 

• I årene mellem maj 2000 og januar 2011 blev tidsskriftet udgivet som 

webavis og begyndte at fungere som et politisk netværk. Efter 2011 overgik 

aktiverne til det nu nedlagte Svenskernes Parti.  

 

Tommy Rydén  

• Tommy Ryden var tidligere nøgleperson for kontakt mellem. den 

amerikanske og den svenske Hvid Magt bevægelse. Han var en stærk 

tilhænger af apartheid. Han grundlagde Kreativistens Kyrka i 1988 efter den 

amerikanske sekt, Church of the Creator, der blev grundlagt i Florida i 1973 

af Ben Classen.  

• Kirkens umiddelbare mål er at ”ekspandere den Hvide Race uden 

barmhjertighed og trænge vore fjender tilbage” Gruppen udgav et tidsskrift 

med navnet ”RAHOWA”, og dannede også efter amerikansk forbillede en 

militær afdeling, som hed ”De Hvide Baretter”. 

Budskabet blev også optrykt i bladet, Vit Rebel. Budskabet stemte helt 

overens med Vit Makts ideer om hvid overmagt. Ryden var med sin kirke en 

vigtig del af ”Stormnetværket”. 

• Tommy Ryden blev som 25-årig leder af den svenske afdeling som ”præst”. 

Ryden fik fire måneders fængsel for racistiske udtalelser i 1990.  

 

 

International kontakt 

Vit Makt og skingrupperne stod tilbage i en vanskelig 

situation, da en del af lederne var fængslede og 

overvågede på baggrund af vold og kriminalitet.  

 

Hjælpen kom både fra England og fra USA.  

Nogle af grupperne tog i første omgang kontakt til de 

britiske nazister og søgte et samarbejde.  

En nøgleperson, Tommy Edvards, der kom fra 

Liverpool, ankom på den opfordring til Sverige for at 

skabe kontakt.  

https://expo.se/fakta/symbollexikon/14
https://expo.se/fakta/wiki/ledarlost-motstand
https://expo.se/fakta/wiki/ledarlost-motstand
https://sv.wikipedia.org/wiki/2000
https://sv.wikipedia.org/wiki/2011
https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbtidning
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Edvards arrangerede et møde mellem Ian Stuart Donaldson, der var leder af den 

britiske organisation ”Blood and Honour”.  

Resultatet af mødet blev et samarbejde om 

distributionen af bladet af Vit Rebell i Sverige 

og planen om en svensk SA – enhed, der skulle 

lede den ”hvide revolution i de nordiske lande”, 

blev søsat.  Vit Rebell blev senere afløst af 

bladet Storm. 

 

VAM udvidede kontakten til USA's kristne 

racister, hvor de hentede inspiration hos kirken 

”Church of the Creator” forkortet COTC 

(Skaberens kirke). Med en blanding af 

traditionel nazisme og den kristne 

identitetsbevægelse havde COTC udviklet sin 

særprægede udgave af racisme.  

 

De samarbejdede også med KU KLUX KLAN. 

NSDAP-AO og Tom Metzgers White Aryan 

Resistance i Californien. 

Det stod klart, at det svenske netværk havde forbindelser til resterne af WARs 

militære gren ”The Order”.  

 

Fra VAM til NMR 

De mest militante dele af hvid arisk modstand bevægelsen lever i dag direkte videre i 

den nordiske modstandsbevægelse. Christopher Rangne og Klas Lund stod bag 

oprettelsen af Svenska motståndsrörelsen, som er en militant voldsparat gruppe.  

 

I dag er den svenske organisation en del af den samlede nordiske 

modstandsbevægelse, der stadig er stærkest i Sverige, men som nu har 

søsterorganisationer i Danmark, Norge og indtil for kort tid siden en afdeling i 

Finland. Den afdeling har den finske højesteret forbudt tidligt i 2019.  

Nordisk modstandsbevægelse står som forgængerne bag en række voldelige 

demonstrationer bl.a i Göteborg i 2018, hvor VAM også havde deres stærkeste og 

oprindelige gruppe i 1990èrne.  

I foråret 2019 arrangerede de en militant demonstration i København, som satte det 

danske politi i vanskeligheder. De er voldparate, har både en politisk og en 

paramilitær gren og er i fuld overensstemmelse med begge de nye racistiske 

bevægelser, der vil indføre en politik for ”den store udskiftning ” og med våben vil 

føre racekrig.  

(Se mere på Demos hjemmeside og i Demos Nyhedsbrev fra 2018 0g 2019) 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Rangne&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klas_Lund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen


 -43 
 

På Nordfronts hjemmeside kunne man i forbindelse med de racistiske mord i New 

Zealand læse Henrik Asfergs opfordring til at begå lignende forbrydelse i Danmark. 

Han kommenterede ”Nu mangler vi bare at lignende handling begås i 

Danmark……” 

 

Henrik Asferg er tidligere ledende person i det danske naziparti DNSB og han er 

aktivt medlem af den danske gren af 

NMR.  

 
Henrik Asferg og Henrik Jarsbo til 

Vikingekamp i Sverige for et par år siden. 
Foto: Nordfront 

Omtalen af danskernes indsats er en 

del af Nordfronts hjemmeside, som er 

tydeligt forankret i Sverige. 

 

Andre højrenationalistiske nordiske grupper i dag, der går ind for etnisk udrensning 

er bl.a : Svegot 2017, Skandinaviska Förbundet 2017, Nysvenska Rörelsen og den 

identitære bevægelse. 

Fra Svegots Facebookside: ”Logo for vor elskede nationaldag – sådan fejrer vi dagen” d. 

6. juni 2019. Illustration fra Svegot. 
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Danmarks krigere 

Den danske ekstreme højrefløj spiller en rolle i eksponeringen af hvid kristen 

overmagt på de elektroniske medier og derved i internationale netværk. Som et 

aktuelt eksempel bliver Paludan fra Stram Kurs promoveret som en ledende 

europæisk forbindelse i sin kamp mod muslimer.  

 

I december 2018 deltog Stram Kurs leder Rasmus Paludan i et internationalt 

antimuslimsk netværk i Ottawa i Canada i protest mod FN`s Marakesch-aftale. 

Deltagerne var 200 højreekstreme aktivister heriblandt nazister. Han deltog desuden 

i et møde, hvor også den konspiratoriske bevægelse, Mouvement républicain du 

Quebec var repræsenteret. Se omtalen på Demos.dk 

Ved valget i Danmark juni 2019 fik de racistiske og fascistiske partier 12,9 %. Dvs. 

Dansk Folke Parti, Nye Borgerlige og Stram Kurs. 

Nye Borgerlige fik fire pladser. Partiformand Pernille Vermund, Mette Thiesen, 

medstifter Peter Seier Christensen og Lars Boje Mathiesen.  

Pernille Vermund bakker en opfordring til selvtægt og vold op med følgende 

kommentar. »Man skal ikke politisk opfordre politiet til at skyde nogen i benene. 

Men vi står i en situation, hvor politikerne har lukket en masse mennesker ind i vores 

samfund, som i den grad er truende for vores frihed og sikkerhed”. 

Vermund definerer, ligesom Stram Kurs, Islam som sin hovedfjende og bakker op 

om hadprædikanten Paludan: ”I den seneste uge (midt april) er friheden til at ytre sig 

og forsamle sig i det fri blevet ofret på Islams hellige alter. Voldsparate indvandrere 

og efterkommere fra de muslimske lande har vundet magten over politiet. Vores 

demokratiske samfund er i frit fald, når politikerne bøjer af for voldsparate muslimer 

og sætter islamiske særkrav over borgernes frihed. Udviklingen skal vendes. Det 

haster!”   

Stram Kurs fik ingen pladser i 

Folketinget. Men partiet har 

formået at gøre sig velkendt i 

den vestlige kristne krigerkultur. 

På You Tube kalder Paludan sig 

”Frihedens soldat”, og han er i 

kamp og fjenden er muslimer:  

Fra You Tube ”Det eneste 

muslimer forstår er 

overvældende magt.” ”Det 

bedste vil være hvis der ikke længere er nogen muslim tilbage på denne kære jord. 

Det er målet”. ”Så gør jeg det, giver et V-tegn. Sejr!”  Stram Kurs har sat et mål om 

at deportere op mod 700.000 mennesker. 

Paludan taler i Ottawa. 
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Dansk Folkeparti tabte 21 pladser, og har ikke mange kommentarer til de to øvrige 

spillere på den fascistiske bane. Men egentlig har DF-folk udtalt alt fra drab – ved at 

ville smide flygtninge ud fra fly uden faldskærm - til at beskylde de fremmede for at 

være roden til alt ondt, bl.a voldtægt og drab på egne børn.  

Yderligere har DF stået for det politiske skred der har 

tilladt at udnævne bestemte befolkningsgrupper som 

fjender, og har været primusmotorer for regeringer der 

har vedtaget love der strider mod de konventioner, som 

Danmark har tilsluttet sig. Det har betydet myndigheders 

forfølgelse og ydmygelse af mennesker med anden 

etnisk baggrund end dansk. De har medvirket til at 

fremme de krigere, der nu føler sig kaldet til at gå endnu 

længere i deres ideer om Hvidt overherredømme – om 

racekrig og religionskrig. 
 

 

De politiske angreb har banet vejen for øget accept af racistiske forbrydelser i 

hverdagslivet i Danmark:  

 

 

Rigspolitiet registrerede i 2017 446 hadforbrydelsessager i modsætning til 274 

registrerede sager i 2016 og 198 registrerede sager i 2015. Det vil sige, at der i 2017 

er registreret 172 flere sager om hadforbrydelser end i 2016. Det er næsten en 

fordobling. Den mest udbredte motivkategori i 2017 var racistisk motiverede sager 

med 223 registrerede sager efterfulgt af religiøst motiverede hadforbrydelser med 

142 sager og seksuelt orienterede hadforbrydelser med 81 sager. Racisme var således 

årsagen til halvdelen af de registrerede sager.  

Politiet oplyser, at tallene er svært sammenlignelige, da metoden til indsamling og 

optælling er blevet ændret. De oplyser også. at der eksisterer et meget stort mørketal, 

da mange overgreb og hadforbrydelser ikke bliver anmeldt. myndighederne bruger 

en meget lang periode med registreringen, hvilket igen betyder, at interessen for 

tallene daler, da de ikke længere er aktuelle når de når frem til medierne.  

Tallene fra 2017 forelå i september 2018. Der foreligger endnu ingen tal fra 2018. 

 

 

Jesper Langballe blev dec. 2010 dømt efter racismeparagraffen. Han udtalte i et interview …….. at 

muslimske fædre slår deres døtre ihjel, og lukker øjnene for familiemedlemmers voldtægt af døtrene. 

Berlingske Tidende 3. december 2010. Lars Hedegaard og Søren Krarup har udtrykt samme holdning. 
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Bannon i Oslo 

Bannon deltog på Nordiske Mediedage i Bergen torsdag d. 13. maj. 

Nordiske Mediedage i Bergen er en stiftelse ejet af de største medievirksomheder i 

Norge.  

Til årets arrangement fandt de det, uvist af hvilken grund, værd at betale en formue 

for at flyve USA påvirkningsagenten, præsident Trumps afsatte rådgiver og tidligere 

Breitbart redaktør Steve Bannon. Fredag var han til møde i Oslo hos Document.no. 

Det hele udviklede sig til et pinligt show med totalt star-fikserede journalister, der 

ikke formåede at stille et eneste kritisk spørgsmål, selvom det havde været hele ideen 

med at invitere ham.  

Medierne var så venlige at bekoste og opvarte den kostbare højreekstremist, som 

altid forlanger høje honorarer for sin optræden. På den måde fik den antimuslimske 

internetside document.no ham gratis på besøg uden udgifter for dem til kost, logi og 

en seks timers biltur fra Bergen til Oslo.  

Documents arrangement, der var under stor politibeskyttelse mod demonstranter, var 

henlagt til ”Oslos Militære Samfund”. Det blev et tilløbsstykke for danske og norske 

højreekstremister og racistiske antimuslimer.  

Norske nationalister som Fjordman (Peder Nøstvold Jensen) og holocaust-

benægteren, den antisemitiske leder af partiet Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt 

Johansen minglede med repræsentanter fra Fremskrittspartiet, Norwegian Defence 

League og Pediga.   

Fra Danmark var Stram Kurs repræsenteret ved afføringskunstneren Uwe Max 

Jensen, Snaphanen.dk’s redaktør Steen Raaschou og en delegation fra 

Trykkefrihedsselskabet med bl.a Kit Louise Strand og Aja Fog. 

 

Pinlig hyldest 

Bannon lirede en noget slap udgave af sin vanlige standup af sig, men hans nordiske 

fans klappede og piftede, som var han det nyeste boyband foran en flok teenagere. 

Men der opstod en pinlig episode, da Hege Storhaug fra organisationen Human 

Rights Service - en rabiat to-personers organisation, som det norske Fremskrittsparti 

fik ind på den norske finanslov med et årlig tilskud på 1,8 millioner, holdt en 

rørstrømsk hyldest til Bannon og ville overække ham sin bog ”Islam – The Eleventh 

Plague of the Nation” som hun selv har udgivet. Det gik ikke.  

Bannon afviste klogeligt at røre ved den islamofobiske tryksag. Storhaug forsøgte at 

bortforklare fiaskoen med, at Bannon af sikkerhedsårsager ikke rører ved gaver, men 

overlader dem til sine sikkerhedsfolk. Men af videoen fra seancen ser det mere ud 

som om, han ikke ønsker at blive fotograferet med den islamofobiske propagandabog 

i hånden.     



 -47 
 

 

Paludan a Strategy for Losers” 

Efter forestillingen gav Documents redaktør Hans Rustad nogle udvalgte 

antimuslimer og de tilrejsende danskere mulighed til at købe en ”Meet and Greet”- 

pakke med vin til overpris, burgere og chancen for at få taget en selfie sammen med 

Bannon. Stemningen faldt dog hurtig da Bannon bryskt affejede forsamlingens nye 

helt, Rasmus Paludans og Stram Kurs’ barnlige afbrænding af koraner som ”a 

strategy for losers”. Paludans repræsentant, Uwe Max Jensen fik en opsang, han nok 

sent vil glemme: ”Hvad opnår du med at brænde Koranen?” spurgte Bannon. ”Der, 

hvor jeg kommer fra, ville vi aldrig acceptere brænding af Bibelen”.   

Bannon er en autoritær populist med tydelige fascistiske tanker om politik og 

økonomi i et Europa ledet af Italiens Matteo Salvini og Frankrigs Marine le Pen. Den 

nordiske etno - nationalisme og racisme bliver for småtskåret i hans verden. Mange 

af deltagerne i seancen i ”Det Militære Samfund” i Oslo har efterfølgende givet 

udtryk for skuffelse over Bannon.  

Men samtidig var dette det nærmeste de nogen sinde kan komme præsident Trump, 

så glæden over at møde en rigtig reaktionær stjerne fra ”verdenspolitikken” opvejede 

oplevelsen af at blive latterliggjort og skældt ud som de banale etno-nationalister, de 

nu engang er. Trykkefrihedsselskabet har inviteret Bannon, og han har sagt ja til 

invitationen til at komme til København og tale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aja Fog, Steve Bannon, Hans Rustad og Kit Louise Strand ved konferencen i 

Oslo i maj 2019.   
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Kristen vækkelse - flere hvide børn 

Den kristen-fundamentalistiske ultrahøjre organisation World Congress of Families 

(WCF) afholdt den 29.-31. marts 2019 deres 13. kongres i Verona i Italien. 

WCF blev grundlagt i USA i 1997 og er en international organisation, hvis formål er 

at styrke den ”normale familie”, som det bl.a. hedder i formålsparagraffen. De 

bekæmper feminismen, angriber retten til fri abort og udsætter homoseksuelle og 

LGBTpersoner for hadefuld hetz. 

Den yderste højrefløjs mål er øjensynligt at skabe en paneuropæisk alliance mellem 

partierne, forankret i en kristen identitetspolitik, der skal implementeres i EU-

Parlamentet. Det nuværende EU anklages for at have påtvunget nationalstaterne - 

feminisme, aborter, seksuel dekadence og Islam.  

I et manifest, forfattet af Lega, og som partiet håber kan danne grundlag for et 

samarbejde mellem højrepopulistiske partier i EU-Parlamentet, hedder det, at man 

vil understrege og bekræfte fælles kristne rødder.  

En frontlinje for den hvide kristne kamp ligger i Italien, hvis regering fremstår som 

en solid støtte. Premierminister Matteo Salvini, sagde i sin tale: "Vi er stolte over at 

være værter for verdens familier; det er det Europa vi kan lide." Salvini annoncerede, 

at Italien snart vil komme med samme ”familievenlige” lovgivning som i Ungarn. 

Her vil familier med mange børn få store økonomiske fordele.  

Udover Mateo Salvini var Marine le Pens Rassemblement National og det 

højreekstremistiske Forza Italia–flere ministre og medlemmer fra højrepopulistiske 

partier fra Polen, Ungarn og Tyskland repræsenteret. 

Fra Danmark var Stram Kurs repræsenteret ved teolog og tidlige leder af den 

katolske kirkes informationskontor i Danmark, journalist Iben Thranholm. Aktuelt 

opstillet til Folketingsvalget i 2019 af Stram Kurs. Partiet fik dog ingen pladser i 

Folketinget. Iben Thranholm var tidligere informationschef for den katolske kirke i 

Danmark.  

I flere år var hun flittig klummeskriver i landsdækkende aviser, I dag skriver hun 

mest til engelsksprogede russiske medier som Inside Russia og Russia Today, samt 

Radio 24/7 og det danske højrefløjsmedie Newspeek. Konferencedeltagere var i 

øvrigt ledende kirkefolk og indflydelsesrige Pro Familia - tilhængere fra samfundets 

top. 
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Konferencen er ét af de vigtigste fora for den religiøse højrefløj. You Tube`ren Steve 

Turley fra USA sagde i sin tale på familiekonferencen, at der foregår en kæmpe 

religiøs vækkelse overalt i verden i disse år.  

Brian Brown, præsident for WCF, sagde i sin tale: “Vi er her for at forsvare, fremme 

og opløfte noget grundlæggende, sandt og smukt: Familien - en mand, en kvinde, et 

barn." Brian Brown, der har ry som én af USA's mest uforsonlige modstandere af 

homoseksuelle ægteskaber, afviste, at kongressen angriber homoseksuelle: "Det står 

end ikke på vores dagsorden."  

 

Dette modsiges dog af talerlisten.  

Her optræder homofober som Theresa Okafor fra Nigeria, der sammenligner 

homoseksuelle med Boko Haram. Fra Uganda kom politikeren, Lucy Akello, der 

arbejdede for få vedtaget en lov, der giver lesbiske og bøsser livsvarigt fængsel.  

 

Andre sammenligner homoseksuelle med satanister, mens aborter sidestilles med 

Holocaust. Feminister angribes, og det påstås, at de kristne samfund vil tabe kampen 

mod Islam, fordi Vesten er for tolerant over for seksuelle minoriteter.  

Den udbredte pædofili indenfor den katolske kirke, blev vist ikke nævnt. 

 

I den afsluttende erklæring hedder det bl.a., at morens liv og rettigheder ikke må stå i 

modsætning til barnets. Aborter skal undgås og moren skal tilbydes alternativer fx 

bortadoption, at ingen offentlige midler må anvendes til aborter, kunstig befrugtning 

mv.  

Der skal gennemføres et internationalt forbud mod rugemødre og salg af kønsceller, 

at de vestlige lande skal investere i befolkningstilvækst, at kvinder skal have samme 

løn som mænd, at kvinder skal kunne forene arbejde og moderskab ved barselsorlov, 

og at kvinder skal hellige sig børnene og familien, og kunne få en passende løn hvis 

mandens løn ikke rækker. 

Samme dag som konferencen blev afholdt mødtes Salvini med italienske og 

amerikanske abortmodstandere. I en pressemeddelelse udsendt af deltagerne hed det, 

" fra Verona udgår en modrevolution baseret på sund fornuft og omtanke". Der er 

dog ikke enighed i den italienske regering om abortpolitikken. 

Ved en støttedemonstration til konferencen stod der på skiltene: "Abort er 

folkemord," og "Det er værre at abortere et ufødt barn, end at lade migranter drukne i 

Middelhavet." 

Mange tilhængere af kvinders ret til at bestemme over egen krop gik på gaden mod 

afholdelsen af konferencen.  
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Før konferencen havde der været stor modstand fra både mediefolk, LGBTfolk, og 

organiserede feminister. I aviserne blev kongressens deltagere, under store 

overskrifter, omtalt som fascister og hadefulde, højreekstremistiske tabere. 

 

Feministerne havde forsøgt at få konferencen stoppet uden held.  

Imidlertid fik omtalen af konferencen, og modstanden mod afholdelsen, mange 

kvinder på gaden i en protestdemonstration mod det kvindesyn, der vil fratage 

kvinder retten til at bestemme over egen krop.  

Aktivister fra flere steder i Italien var rejst til Verona alene for at protestere. 

 

20.000 til moddemonstration mod WCF i Verona. Feministiske paroler om nye tider, 

oprør og Queer kamp.  

* * * * * * 

Officielt er WCF politisk neutral, men det afholdt dog ikke Brian Brown fra at 

lykønske Brasiliens nyvalgte præsident, Jair Messias Bolsonaro, der, som én af sine 

første embedshandlinger erklærede, at "han var knyttet til et forsvar af 

familieværdier, vores jødisk-kristne tradition, samt til at bekæmpe kønsideologier."  

WCF inviterede Bolsonaro til at holde hovedtalen i Verona. 

Kilde: http://www.dignitatishumanae.com/index.php/about-us/about-the-institute/ 

 

http://www.dignitatishumanae.com/index.php/about-us/about-the-institute/
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Hvid Magt grupper i militær og politi 

Militær og politi har altid haft en særlig tiltrækningskraft for den ekstreme højrefløj. 

Her kan korpsånd, autoritet, magtmonopol, adgang til våben og legal voldsudøvelse 

udleves.  

Det seneste år har der været flere afsløringer af, at soldater i militæret og politifolk 

har været medlemmer af højreekstreme grupper, som forbereder racekrigen. Nogle af 

grupperne er ansvarlige for en række racistiske mord, overgreb og trusler. 

Canada: “White Supremacy, Hate Groups, and Racism in The Canadian 

Armed Forces" 

Det Kanadiske forsvars efterretningstjeneste offentliggjorde i november 2018 en 

rapport med titlen, “White Supremacy, Hate Groups, and Racism in The Canadian 

Armed Forces".  

Her dokumenteres det, at 53 soldater i Canadas militær siden 2013 har haft 

forbindelser til hadgrupper eller hadforbrydelser. 16 soldater havde været 

medlemmer af velkendte grupper på den ekstreme højrefløj heriblandt Atomwaffen 

Division.  

I rapporten nævnes desuden The Hamerskin Nation, Proud Boys, La Meute, lll % og 

Soldiers of Odin.  

Ryan Scrivens, en af Canadas førende eksperter på den yderste højrefløj, udtaler til 

netmediet, VICE: “En række canadiske tidligere højreekstremister, som jeg har 

interviewet, fortæller, at der i det canadiske militær er udtalte nynazistiske og 

racistiske skinhead grupper, som er aktive i hele landet og træner til det de tror, 

bliver den fremtidige racekrig.  For det meste er de skjulte og anonyme. Militæret 

giver dem en facade af legitimitet og et spillerum, hvor de kan forberede sig på 

racekrigen.” 

 

Atomwaffen Division fremhæves i den canadiske rapport, da denne gruppes 

erklærede mål er racekrigen. Atomwaffen Division blev grundlagt i USA i 2015 af 

Brandon Russel, som arbejdede i Florida National Guard. Forløberen for AWD var 

den nu nedlagte nynazistiske internetside, ironmarch.org. Her blev bl.a. den 67-årige 

gammelkendte hvid magt aktivist, James Mason, hyldet som forbillede. Og det er fra 

denne platform, at medlemmer blev rekrutteret til AWD. Organisationsstrukturen er 

”leaderless resistance”, hvor aktiviteterne udføres af indbyrdes uafhængige celler. 5 

mord er siden 2015 begået af medlemmer af AWD i Florida, Virginia og Californien. 

Det i AWD kredse mest profilerede mord var på den 19-årige jøde og 

homoseksuelle, Blaze Bernstein. AWD har aktive grupper i Australien, Holland, 

Tyskland, Storbritannien og Canada. I Storbritannien var gruppen National Action en 

del af AWD-netværket. 
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National Action blev 

forbudt i 2016 pga. 

terrorvirksomhed (se 

omtale i artiklen om 

Storbritannien). I 

Tyskland blev AWD 

aktiv i 2018. Her lød 

budskabet: ” Det vi 

planlægger, vil gøre os 

til jødernes og deres 

håndlangeres samt den 

muslimske pøbels 

dødsfjender”. 

The Hammerskin Nation er en hvid magt gruppe, der blev dannet i 1988 med 

internationale forgreninger. Deres hovedaktivitet er produktion og distribution af 

nazi-musik og afholdelse af koncerter. I august 2012 skød og dræbte Hammerskin 

medlemmet, Wade Michael Page, 6 mennesker i et sikh-tempel i Wisconsin. 

Hammerskin grupper har tidligere dannet sikkerhedsvagter ved white pride festivals 

arrangeret af The National Knights of the Ku Klux Klan. 

Proud Boys startede i 2016 i USA og har nu afdelinger i Canada, Australien og 

Storbritannien. Grupperingen hører til på den yderste højrefløj og består af hvide 

mænd, som føler sig truet af feminister, migranter, venstrefløjen og det flerkulturelle 

samfund. Grundlæggeren, Gavin McInnes, holdt tale ved Day of Freedom 

demonstrationen i London i 2018.  Demonstrationen var arrangeret af Tommy 

Robinson (se artiklen om Storbritannien). 

La Meute blev dannet i oktober 

2015 af to eks-soldater. Gruppen var 

i første omgang kun fokuseret på 

islamofobisk agitation, men deres 

aktiviteter retter sig nu også mod 

migranter og venstrefløjs-grupper. 

La Meute har oprettet 17 afdelinger 

– kaldet ”klaner”, der svarer til de 

distrikter, som Canada i øvrigt er 

opdelt i. Gruppen er den centrale 

nationalpopulistiske organisation i 

Québec, og de har den højeste profil 

og status blandt Québecs 

højreekstreme organisationer. 

   Atomwaffen Division med dødsmasker 

 

 

La Meute aktivister med ulvekløerne  
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lll % De 3 procenters eller “Threepers”, som de også kaldes, er en paramilitær 

gruppe, der blev dannet i 2016 efter amerikansk forbillede. Her grundlagdes ”The 3 

%” efter valget af Barak Obama til præsident i 2008.  

 

Navnet stammer fra myten om, at kun 3% af amerikanerne deltog i 

uafhængighedskrigen mod Storbritannien. ”III % militsen”, som de ofte kaldes, lover 

væbnet modstand mod et hvilket som helst forsøg på at hindre retten til at eje våben. 

Men deres modstand retter sig også mod flygtninge og migranter.  

 

De har været aktivt involveret i de illegitime patruljer langs grænsen til Mexico.  

De har blokeret busser fyldt med migranter og organiseret demonstrationer mod 

flygtninge. 

III % militsens medlemmer har også demonstreret foran moskeer, og de har været 

involveret i et antal voldelige aktioner. I november 2015 skød en af gruppens 

supportere, Alex Scarsella, fem mennesker ved en Black Lives Matter demonstration 

i Minneapolis.  

Også i Canada er lll% militsen kendt for deres antimuslimske retorik og militante 

optræden. Deres leder, Beau Welling, har udtalt: ”Når tiden kommer og vi bliver 

nødt til at bruge magt og gå i aktion, så ved du, at det er det, vi vil gøre.”  

 

lll % Deres slagord er NSA: Never Standing Alone 
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USA: Fra Combat 18 til politichef 

Den 22. august 2017 blev den dengang 49 - årige Bart Alsbrook udnævnt til 

midlertidig politichef i den lille by Colbert i Oklahoma. Ugen efter kunne en reporter 

fra KXll Fox Channel 12 News afsløre, at han havde forbindelse til to nazistiske 

hjemmesider. Alsbrook nægtede, at det var ham og hævdede, at hans identitet var 

blevet stjålet tilbage i 1990’erne og siden misbrugt i forskellige sammenhænge.  

Men journalisten kunne fremvise forskellig billeddokumentation fra slutningen 

90’erne samt en video fra 2005, hvor Alsbrook optræder som Blood & Honour 

nazist, og han måtte erkende sine naziforbindelser, som han dog prøvede at forklejne 

ved at hævde, at han rejste til Europa for at udbrede det kristne budskab.  

Han tilbød at træde tilbage som politichef, men bystyret i Colbert mente ikke, at hans 

nazistiske tilbøjeligheder var så alvorlige, at det skulle have karrieremæssige 

konsekvenser. De mente, det var en privatsag og accepterede hans racistiske 

hvidmagt kontaktnet i Bood and Honour. Alsbrook trak sig dog fra stillingen i 

Colbert, men blev ansat som ”reserveofficer” i den nærliggende by, Achille. 

Alsbrook var i midten af 90’erne aktiv i Blood & Honour, hvor han sammen med 

norske Erik Blücher, finske Mark Järvinen (kaldet Jäsä) og nu afdøde dansk-tyskeren 

Marcel Schilf var en af B&H netværkets vigtigste aktører.  

De drev bl.a. Ragnarok Records, NS88 Records og NS Records – firmaer, som 

producerede og distribuerede nazi-musik, og hvor Danmark spillede en afgørende 

rolle.  

I Nyhedsbrevene 44, 45 (1996/97) og 57 (1999) er Alsbrook omtalt. Bl.a. nævnes 

det, at Alsbrook af det svenske politi var sigtet for knivstikkeri i Helsingborg, men 

ikke blev dømt pga. manglende beviser.  

Alsbrook var også tæt knyttet til 

Combat 18, B&H’s voldelige 

forgrening, og havde samarbejde 

med britiske Charlie Sargent, som 

senere myrdede et andet C18 

medlem, samt Will Browning 

(kaldet ”The Beast”), som var 

kendt som ekstrem voldelig. Både 

Sargent og Browning deltog i 

Hess marchen i Roskilde i 1995, 

hvor de gjorde sig bemærket med 

deres meget truende og voldelige 

adfærd.  

Manual til frem stilling af bomber fra 

1990érne 
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Frankrig: ”Action des forces opérationnelles”, AFO 

I slutningen af juni 2018 afslørede franske myndigheder et højre-terroristisk netværk 

bestående af professionelle soldater, politibetjente og gendarmer. De kaldte sig selv 

”Action des forces opérationnelles”, AFO (Indsatsstyrkernes Aktion). Lederen var 

Guy Sibra, en pensioneret politibetjent, der allerede mens han var i tjeneste, var 

kendt som aktiv højre-ekstremist og tæt knyttet til Front National. 

Gruppen var blevet overvåget i flere måneder og den 23./24. juni blev 10 personer 

anholdt, og der blev beslaglagt 32 skydevåben, flere tusinde stykker ammunition og 

væske til fremstilling af sprængstof. Gruppen havde ifølge politiet gennemført 

førstehjælps- kurser og overlevelses-træning, og de planlagde forskellige aktioner 

under overskriften: Krig mod islamiseringen. Én 

plan var at forgifte halal-fødevarer for at opnå 

størst effekt. En anden var at gennemføre 

målrettede angreb på imamer og islamistiske 

fanger. En tredje plan gik ud på at angribe kvinder 

med tørklæder i det offentlige rum. AFO’s 

forbillede var Organisation de l’armée secreté, 

OAS, (den hemmelige hær), 

som fra 1961 i slutfasen af Algeriets 

befrielseskamp bombede og myrdede. OAS 

rekrutterede mange medlemmer fra Frankrigs 

professionelle hær.  

Her ses B&H firkløveret Järvinen, Blücher, Schilf og Alsbrook. Billedet er fra magasinet, 

Blood & Honour: The Way Forward”. 
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Tyskland: Hannibal netværket 

I Tyskland har den militære efterretningstjeneste (MAD) siden 2011 registreret 275 

tilfælde af nynazistisk aktivitet i militæret, alene i 2018 blev der registreret 53 

tilfælde.  

I november 2018 afdækkede nyhedsmedierne Taz, Fokus og Spiegel et 

skyggenetværk bestående af soldater fra hæren, politibetjente og medarbejdere i 

offentlige myndigheder, som forberedte sig til den såkaldte Dag X. En Dag X, hvor 

den offentlige orden pga. en ekstrem krise ville bryde sammen. Netværket gik under 

navnet ”Hannibal” opkaldt efter den centrale figur i netværket, André S. Han er 

tidligere elitesoldat i hærens specialkorps, KSK (Kommando Spezialkräfte) og gik 

under dæknavnet Hannibal. Han blev suspenderet pga. overtrædelse af våbenloven. 

André S. var administrator af flere (nu slettede) chat fora, hvor netværket 

kommunikerede og forberedte sig til Dag X.  

Medlemmerne af netværket kalder sig Preppere, efter engelsk to prepare - at 

forberede sig. De har afholdt 

informationsmøder og undervist i 

overlevelsesteknik: Vand-, fødevare- og 

elforsyning, og hvad der ellers er brug for i en 

op til tre måneders nødsituation, herunder 

indretning af sikringsrum under boligen. 

Skydetræning er også en del af forberedelserne. 

Preppernes våben er legale jagtvåben.  

Prepper-gruppen administreres af tidligere 

betjent i delstatspolitiet, Marko G. Da 

efterretningstjenesten (BND) så nærmere på 

gruppen, opdagede man, at der var en del 

højreradikale medlemmer. Flere var 

medlemmer af Alternative für Deutschland (AfD), og nogle enten var eller havde 

været ansat i politiet, i BND, i hæren eller i offentlige myndigheder.  

En del Preppere har dannet en undergruppe, Uniter (af latin: indbyrdes forbundet). 

En af nøglefigurerne er før omtalte André S. En anden er løjtnant Franco A., der blev 

anholdt og varetægtsfængslet i flere måneder i 2017 sigtet for, under dække af at 

være syrisk flygtning, at ville udføre et terroranslag mod civile eller staten, og 

derved udløse en pogrom mod muslimske flygtninge. Han blev afsløret, da han 

glemte sin pistol i Wiens lufthavn.  

Da BND undersøgte Franco A.'s computer og mobil, fandt de et stort netværk 

indenfor Prepper-miljøet samt indenfor militæret og efterretningstjenesterne. Bl.a. en 
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oberst i den militære efterretningstjeneste, der havde advaret sin tidligere kollega, 

André S., om at politiet ville lave razzia på dennes kaserne under mistanke om, at 

højreradikale gemte våben dér, beregnet til Dag X.   

Prepper-grupper findes overalt i Tyskland, flest i Baden-Württemberg, samt i 

Mecklenburg, hvor den særdeles aktive gruppe, Nordkreuz, opererer.  

To medlemmer af Nordkreuz er sigtet for at have lavet en ”nedskydningsliste” over 

politikere og aktivister på venstrefløjen. I august 2018 blev Horst S., major af 

reserven i luftvåbnet, anholdt. Hos ham fandt 

man en liste med navne på 25.000 politiske 

modstandere. Først på listen stod rød-grønne-

politikere, tidl. forbundspræsident Joachim 

Gauck, udenrigsminister Heiko Maas m.fl.  

De fleste medlemmer af Prepper-grupperne er 

ifølge Horst S. enten nuværende eller tidligere 

soldater, enkelte er elitesoldater, der udgør en 

del af en skyggehær. Også politifolk har været i 

søgelyset eller er blevet fyret, fordi de har været 

for tæt på det højreradikale miljø. Det gjaldt 

bl.a. en kriminalkommissær, der brugte sin 

tjenestecomputer til at opspore politiske 

modstandere.  

Det har vist sig svært, at få regeringen og forbundsdagen til at interessere sig for de 

højreradikale aktiviteter indenfor militær og politi. Kun Die Linke og Die Grünen 

tager det alvorligt. Og når der spørges til emnet, så bagatelliserer regeringen det, 

eller forsvarsminister Ursula v.d. Leyen tørrer ansvaret af på hærledelsen. Vigtigst er 

det, at bevare hærens ry som en upolitisk og demokratisk borgerhær, samt undgå 

skandaler.  

Som følge heraf har Forbundsdagens forsvarsudvalg iværksat egne undersøgelser, og 

vil til regeringens fortrydelse - offentliggøre resultatet. Heller ikke 

Indenrigsministeriet, hvor efterretningstjenesten BND hører, vil udtale sig.  

Kan det skyldes, at Hannibal og hans organisation er toppen af isbjerget, og at 

sammensværgelsen er langt større, end antaget. Blandt oppositionen har bredt sig en 

mistanke om, at de mange reservister, der sidder i Forbundsdagen, modarbejder, at 

der kommer for meget fokus på de højreradikale netværk.  

Uniter logo 
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Blandt forbundsdagspolitikerne 

rettes opmærksomheden bl.a. mod 

AfD’s Martin Hess, der tidligere 

var med i politiets anti-

terrorkorps, og som nu sidder i det 

indenrigsudvalg, der skal 

kontrollere BND.  Hess' tidligere 

kollega, Thomas B. oprettede et 

firma, der hyrede lejesoldater, der 

også er med i Uniter.  Hess og 

Thomas B. var tillige kollegaer til 

den unge politikvinde, der i 2008 

blev myrdet af NSU - et drab, der 

fortsat er omgivet af stor uvished. Også på delstatsniveau er myndighederne tavse 

og/eller uvidende om, hvad der foregår.  

Til trods for at Uniter er registreret nær Köln, så har delstatsregeringen ingen viden 

om hvad der foregår. Heller ikke i Mecklenburg-Vorpommern er der taget 

disciplinære konsekvenser mod Marko G., der chattede med den lokale AfD-

politiker, Holger Arppe, På hans mobil og computer fandt politiet tekster og videoer 

om vold og drab på politiske modstandere. Arppe hader socialister, han har et fyldt 

våbenskab, og lever under mottoet, ”når de røde går helt amok, så er jeg forberedt.” 

Politiets undersøgelser viste, at Arppe også har mailet med politimanden Haik J. og 

Rostock-advokaten, Jan Hendrik H. om likvidering af politiske modstandere.  

Heller ikke det tages alvorligt. Havde det ikke været for medier som taz, Focus og 

Spiegel, samt uafhængige journalister, så ville offentligheden næppe have fået et så 

udførligt kendskab til de højreekstreme miljøer og deres forbindelse til 

sikkerhedstjenesterne. 

Tavsheden har mange årsager: Dels holder de ansvarlige hånden over tidligere og 

nuværende kollegaer, og dels ønsker de ikke at tilsmudse tjenesternes renommé. Alt 

for megen omtale af de højreekstreme netværk og skyggehære, vil ødelægge 

nationens selvbillede af, at man fik gjort definitivt op med nazismen, hvilket jo igen 

viser sig, at det har man ikke. 

! Den 2. juni blev den tyske politiker fra CDU, Walter Lübcke skudt uden for sit 

hjem i byen Kassel. Lübcke var kendt for sine positive holdninger overfor flygtninge 

og er på den baggrund ofte blevet verbalt angrebet af højreekstremister. Den 17. juni 

blev en 46-årig mand anholdt og varetægtsfængslet for mordet. Mandens dna var 

blevet fundet på gerningsstedet, og det matchede med den anholdtes. Han har været 

kendt af politiet i mange år, har flere fængselsdomme og har været aktiv i 

højreekstremistiske kredse bl.a. i C18. Her var han aktiv tilbage i 1990'erne. 

Hannibals skyggearme afsløret af taz, Spiegel og 

Focus 
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Fra Rigsværn til paramilitære grupper 

Siden afslutningen af 1. verdenskrig har Tyskland i perioder været hjemsøgt af 

illegale, paramilitære enheder, der enten ville gribe til våben for at redde nationen 

fra sammenbrud, eller bekæmpe såvel indre som ydre fjender.  

I 1919 oprettede hjemvendte officerer "Det sorte rigsværn" (kendt fra TV serien 

Berlin-Babylon), der bevæbnede sig ved hjælp af overskydende våben, 

ammunition og udrustning, der, efter krigen fandtes i betydelige mængder. 

Rigsværnet blev bl.a. finansieret af godsejere og industriejere. Rigsværnet og 

tidens mange frikorps fungerede som opsamlings- og rekrutteringsbase for det 

senere naziparti og Værnemagten. 

I 1949 dannede 2.000 officerer, fra især panser- og faldskærmstropperne og 

Waffen-SS Organisation Schnez, der skulle indsættes i tilfælde af en sovjetisk 

invasion. Ud over at vedligeholde den militære træning, blev venstreorienterede 

udspioneret. Organisationen fusionerede sammen med Bund Deutscher Jugend i 

de Gladio-grupper, som NATO etablerede i 50'erne. (Demos har skrevet om 

Gladio i Nyhedsbrev nr. 14-15, maj 1991 og nr. 63, vinter 2000). 

Parallelt hermed opstod illegale paramilitære grupper. Én af de kendteste var 

Wehrsportgruppe Hoffmann, der samlede ca. 500 mænd og kvinder, iklædte sig 

Hitler-tidens uniformer og udrustet med maskingeværer og militære køretøjer 

afholdt øvelser nær Nürnberg, finansieret af en lokal våbenfabrikant. Gruppen lod 

det ikke blive ved det. Jøder blev myrdet, lejesoldater blev sendt til Syd-Rhodesia 

(det nuv. Zimbabwe), for at støtte apartheidregimet, og tæskehold fungerede som 

mødeværn for nynazistiske partier. Aktiviteterne kulminerede med et 

bombeattentat rettet mod Oktoberfesten i München 1980, der dræbte 13 og sårede 

over 200. Først da blev Wehrsportgruppe Hoffman forbudt. 

 

 

Kilder: Taz, Spiegel, Antifa Infoblatt 122, 2019; hjemmesider: AntiDefamation 

League, Southern Poverty Law Center, vice news.  
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Seneste aktuelle rapport fra USA om hadforbrydelser. 

Den 14.6. 2019 offentliggjorde det anerkendte amerikanske Center for 

Investigative Reporting en rapport om politibetjentes medlemskab af 

hadgrupper på facebook. 

Rapporten dokumenter, at hundrede vis af aktive og pensionerede betjente fra 

hele USA og fra alle niveauer i politikorpset er medlemmer i grupper med 

ekstreme ideologier. Fra det lille politikontor ude på landet til store politikredse 

i Los Angeles og New York er der betjente, som deler hadefulde synspunkter 

om sorte, jøder, muslimer og LGBT.  

Nogle af grupperne kalder sig: "White Lives Matter", "DEATH TO ISLAM 

UNDERCOVER" og "The White Privilege Club". 

 

Rapporten nævner, at mere end 150 betjente har været involveret i grupper, 

som er fortalere for væbnet modstand som f.eks.: "Oath Keepers" (kan 

oversættes som eds-sammensvorne), og "Three Percenters" (er omtalt 

andetsteds).  

Der er påvist forbindelser til Alt Right og Richard Spencer. En del facebook 

grupper er nu blevet lukket ned, og der er indledt undersøgelser mod nogle 

betjente. 

 

Bevæbnede White Lives Matter demonstranter og tilhængere af Info 14 foran 

Borgerretsorganisationen NAACPs kontor i Houston i 2016.   
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Hvid Magt 

Ku Klux Klan har gennem tiden været inspirationskilde til militante Hvid Magt 

grupper samt grupper og partier på den yderste højrefløj. Ideen om, at den kristne, 

hvide kultur ikke kun er under angreb af ikke-vestlige befolkningsgrupper, men også 

af liberale værdier og praksisser på køn-seksualitets- og familieområder, er en 

holdning, som har vundet indpas i mange bevægelser på højrefløjen. 

Vi ser det i Alt-Right bevægelsen i USA og Generation Identitær i Europa. Vi ser det 

i partier og regeringer rundt omkring i Europa, der slår sig op på at ville bekæmpe og 

forhindre migranter og asylsøgende fra ikke-vestlige lande. Danmark er førende, når 

det gælder partier, hvor modstanden mod befolkningsgrupper fra ikke-vestlige lande, 

er størst. I to årtier er der med Dansk Folkeparti i front blevet skabt en fortælling om, 

at der ikke plads til mennesker fra ikke-vestlige lande – om det så drejer sig om 

flygtninge, familiesammenførte eller migranter.  

Stram, strammere, strammest  

I Demos Nyhedsbrev nr. 60 fra 2000 – for snart 20 år siden - beskrev vi den 

daværende regerings udlændingestramninger således: ”I løbet af de sidste fem år er 

udlændingeloven blevet strammet ikke mindre end ni gange” med vidtrækkende 

konsekvenser for flygtninge og familiesammenføringer. Overskriften på artiklen lød: 

Stram, strammere, strammest.  

Og nu i 2019 har vi så fået et parti med netop denne strammerkurs som eneste 

varemærke. Det kan ikke overraske, men er den politiske konsekvens af de 

borgerlige (og nu også de socialdemokratiske) politikeres nedsættende og 

ekskluderende syn på ikke-vestlige befolkningsgrupper og den konstante 

strammerpolitik. Hele 112 stramninger er det blevet til - som ovenikøbet fejres med 

lagkage. Derfor kan de borgerliges chok og forargelse over Stram Kurs 

partimedlemmers hadske retorik, absurde aktioner 

og ekstreme lovforslag i bedste fald opfattes som 

blindhed over egen politik - i værste fald - skal 

forargelsen forklejne den førte politik og sløre 

dobbeltmoralen og hykleriet.  

Vesten skal beskyttes, og det sker med mange 

forskellige midler. Lige fra vold og massemord, til 

had-retorik og ekskluderende lovgivninger samt 

politiske kampagner om, at den hvide kvinde skal 

føde flere hvide børn. Og ikke mindst til opbygning 

af Fort Europa. Det, som tilstræbes af 

tilsyneladende demokratiske grupper, er vestlige, 

hvide nationer renset for ikke-vestlige 

befolkningsgrupper.   
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