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Kommunalvalget
De fremmedfjendtlige og islamofobiske smågrupper, set i et 
historisk perspektiv

Ved kommunalvalget i 2013 stillede det nye Danskernes Parti op til valg i 
kommuner og regioner. Partiet har rødder i de nazistiske grupperinger fra 
1980èrne.

Partiet fi k ca 6.000 stemmer til valgene. De antimuslimske kræfter i Dan-
mark, fi k igen mulighed for at sætte deres kryds på en defi neret islamofo-
bisk liste.

Ved sammenligning af resultaterne fra kommunalvalget i 2009 med resul-
tatet fra dette års kommunalvalg kunne det ligne en kraftig stigning i an-
tallet af vælgere der vil sætte deres kryds på fremmedfjendske lister og 
grupperinger.

Men når vi betragter det i et længere historisk perspektiv, tegner der sig et 
billede, hvor de islamofobiske kræfter er nogenlunde konstante.

Kræfterne fra Stop indvandringslisterne, Nationalpartiet Danmark, Århus 
mod Moskeen, DNSB, Partiet de Nationale har fundet sammen i det lille nye 
parti.

De ledende kræfter i Danskernes Parti. 

Daniel Carlsen er formand for Danskernes parti.

Daniel Carlsen var fra 17-årsalderen medlem af Danmarks 
nationalsocialistiske Parti DNSB. Han meldte sig ud af DNSB 2. 
april 2011 i protest mod Esben Rohde Kristensens lederskab 
og på grund af manglende aktivitet i det henslumrende 
naziparti. 10. juni samme år stiftede han Danskernes Parti, 
som mest af alt havde tilhængere i Århus’ nynazistiske og 
antimuslimske miljø. 
Daniel Carlsen udtaler sig ved oprettelsen af det lille nye 
parti om, at han ikke havde skiftet synspunkter, men at 
partiet havde behov for en modernisering. Daniel Carlsen 
har udtalt sig mod brugen af vold som politisk kampmiddel, 
men der har været en række anklager mod ham for voldelig 
adfærd og gadeuorden.

Daniel Carlsen var spidskandidat i Region Midtjylland.

På landsmødet i 2013 præsenteredes Kaj Vilhelmsen som nyt ledelsesmedlem og  
blev opstillet som spidskanditat i Storkøbenhavn.
 Kaj Vilhelmsen, der er tidligere styrelsesmedlem i Den Danske Forening og byråds-
kandidat i København for fælleslisten Stop Indvandringen, meldte sig den 1. august 
2012 ind i Danskernes Parti. 
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Kaj Vilhelmsen er for Demos Nyhedsbrevs læsere 
en gammel kending fra en del forsøg på at opnå 
politisk indfl ydelse bl.a gennem Stop indvandrin-
gen lister. At opstille Vilhelmsen som kandidat for 
Danskernes Parti fortæller os en del om det po-
litiske niveau i det lille nye parti, der som nævnt 
er ledet af Daniel Carlsen; tidligere medlem af 
DNSB.(Danmarks NationalSocialistiske Bevægel-
se) 

Hvor kommer Kaj Vilhelmsen fra?

Kaj Vilhelmsen fortæller på foreningens facebook 
side om sin indmeldelse i Danskernes Parti, at 
han lige siden Den danske Forening blev dannet i 
1987 har deltaget i kampen mod indvandringen. 
Han beskriver, at DDFs dannelse var betydnings-
fuld, da det var herfra, at det første spæde signal 
om den kommende folkelige kamp mod indvan-

dringen kom.

Denne kamp vurderer han dog ikke har haft større succes i de mange mindre grup-
peringer og beskylder Dansk Folkeparti for ikke at have ”viljen og evnen til at stoppe 
indvandringen.” ”Dansk Folkepartis succes har desværre ikke fået større betydning 
for kampen mod indvandringen. Der er i dag langt fl ere indvandrere i landet end 
nogensinde før”.

En kort historik om Vilhelmsens engagement i det fremmedfjendske uni-
vers:

1989

Vilhelmsen sad i Den danske forenings bestyrelse, som oprindelig var tænkt som et 
politisk parti. På det stiftende møde i 1987 anbefalede Søren Krarup dog at afvente 
kommunalvalget i 1989. Vilhelmsen var lokalrepræsentant for DDF i Brønshøj. 

På den baggrund tog en kreds af københavnske medlemmer initiativ til at oprette 
”Borgerlisten Stop indvandringen!” til Kommunalvalget i 1989. Listen opstillede en 
række mulige spidskandidater.

Vi nævner de 3 først opstillede:

Spidskandidaten nr. 1 blev Kaj Vilhelmsen, museumsmand og mag art. Han 
foreslog dengang bl.a, at Kommunen afskedigede alle sine fremmedarbejdere, 
kun gav lejligheder til danskere og kun optog fl ygtninge fra Danmarks 

nabolande, sendte fremmedarbejdere hjem.

Elin Uttrup, tidligere medlem af Fremskridtspartiet, 
blev opstillet på Amager. Hun udtalte dengang, at listens 
politik gik endnu videre end nazisternes, hvad fl ygtninge 
og indvandrere angik. Men det var kun godt. 

Edith Christensen, fra Vesterbro, blev opstillet som nr. 
3 og opstillede af personlige årsager, hun følte sig truet 
og spyttet på af ”de fremmede”. 

”Indvandringen er 
den største trussel 
mod den danske kul-
tur, den sociale orden 
og landets økonomi, 
som det danske folk 
har stået over for det 
sidste århundrede”

Kaj Vilhelmsen 1989
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Der var stor overensstemmelse mellem nazisternes politik og Borgerlisten Stop Ind-
vandringens politik til Kommunalvalget. Som eksempel kan nævnes, at rigsfører for 
det danske naziparti Poul Heinrich Riis Knudsen selv gjorde opmærksom på, at det 
da var muligt at nogle af hans folk ville skrive under på en stiller-liste for Borgerli-
sten. 

I perioden op til Kommunalvalget blev der sendt mange hadske trusselbreve til 
andre danskere, som var modstandere af den fremmedfjendske politik. (se Demos 
Nyhedsbrev nr 6)

Den Danske Forening og Fremskridtspartiet stod oprindelig bag en række ”Stop 
Indvandringen Lister”, men det blev ikke til et reelt samarbejde da der eksisterede 
såvel en politisk som en taktisk uenighed. Vilhelmsen og de nævnte opstillede på 
liste U fi k i alt i København 2.198 stemmer. Liste U fi k ingen medlemmer i kom-
munalbestyrelsen i København. På landsplan fi k de fi re forskellige stop indvandring 
lister små 6.000 stemmer. 

Fremskridtspartiets 3 Z-lister i Københavns Kommune fi k 10.433 stemmer, og der 
blev valgt 2 medlemmer ind.  

I København kunne man i 1989 registrere 12. 632 stemmer på fremmedfjendske 
lister.

Fremskridtspartiet lå stadig på ca. 8-9% af stemmerne ved Folketingsvalgene, men  
ved kommunalvalget opnåede Fremskridtspartiet fortsat ringe repræsentation.

1990

Uenigheden i DDF og uenigheden blandt de forskellige lister, der var lokalt forank-
rede, resulterede i at nogle af listefolkene dannede 
et eget parti. I 1990 blev Nationalpartiet Danmark 
stiftet og partiet blev godkendt af Indenrigsministe-
riet og kunne opstille til Folketingsvalget. 

Kaj Bolvig, der ligesom Vilhelmsen havde været op-
stillet for listen i København, blev valgt som formand 
og Kaj Vilhelmsen blev næstformand for partiet. Par-
tiet ville oprette afdelinger landet over for at blive 
en ”reel politisk faktor”. Dengang i NPD - som nu – i 
Danskernes Parti. Et år senere blev Vilhelmsen for-
mand.

De politiske mærkesager blev kort fortalt: Nej til mo-
skebyggeri, send muslimerne hjem og Bekæmp Islam. 
Partiet truede fagforeninger, der ville sende arbejdere 
ud i byggeriet for moskeen på Islands Brygge og fi r-
maer, der ville være entreprenører for byggeriet. 

Partiet fremstod hurtigt som konspiratorisk, og opret-
tede i løbet af Vilhelmsens formandskab en organisa-
tion der blev styret stramt bl.a via en særlig Informa-
tionssektion, der bl.a ”skulle omfatte medlemmer, der 
kun var kendt af partiets formand. Partimedlemmerne med tilknytning til Informati-
onssektionen forsynes med særlig legitimation.” 

(Demos Nyhedsbrev nr. 22 s. 11 om og opstilling for NPD)

De tre NPD-ledere holder 
panikmøde i forbindelse med 
FællesInitiativet mod Racis-
mes blokade mod NationalPar-
tiet Danmark 31. maj 1990: 
Kaj Vilhelmsen på cykel. Kaj 
Bolvig i midten og Tony Bjeld-
bak th. (se Demos Nyhedsbrev 
nr 12)
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Trusselsbreve fra Nationalpartiet Danmark

I forbindelse med planer om Moske byggeri på Amager/Islands Brygge sendte Kaj 
Vilhelmsens parti trusselsbreve til fagforeninger og entreprenører. De truede med 
forfølgelse af enkeltpersoner, hvis de medvirkede til arbejde Trusselsbreve fra Na-
tionalpartiet Danmark
I forbindelse med planer om Moske byggeri på Amager/Islands Brygge sendte Kaj 
Vilhelmsens parti trusselsbreve til fagforeninger og entreprenører. De truede med 
forfølgelse af enkeltpersoner, hvis de medvirkede til arbejde ved byggeriet.
ved byggeriet.

Naziforbindelser
Morten Borup var opstillet for Danskernes Par-
ti ved kommunalvalget i 2013. Han har været 
med på den naziinspirerede venstrefl øj siden 
sin tidlige ungdom. I 1988 deltager Morten 
Borup med udstrakt heil hilsen til nazimøde i 
1988, da Poul Heinrich Riis Knudsen var leder 
af DNSB. Den nuværende leder af det hen-
sygnende DNSB Esben Rohde sidder et par 
pladser til højre for Borup. Esben Rohde og 
Daniel Carlsen har været uenige i nynazistisk 
strategi, og dette var een af årsagerne til at 
Daniel Carlsen stiftede sit lille jysk forankrede 
danskerparti.

Trusselbrev fra 1990èrne 
“Din dom er afsagt”,en 
galge i venstre hjørne og 
underskrevet af Holger 
Danske. 

Foto: Frede Farmand
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1993

Ved næste Kommunalvalg i 1993 havde NPD bebudet opstilling i 11 kommuner, men 
resultatet blev en opstilling i 2 kommuner, Odense og Assens, og eet amt. Den tidli-
gere formand Kaj Bolvig som var leder af Stop Indvandringen fi k ikke samlet de 150 
stillere i Københavns Kommune, men anbefalede at stemme på Vilhelmsen. 

Kaj Vilhelmsen og NPD fi k 202 stemmer, ingen fra NPD blev valgt. Alle de højre-
ekstreme lister fi k i alt 8.643 stemmer og 2 blev valgt. Kaj Villy Villadsen fra Struer 
(Holger Danske, som blev dømt for overfald på to drenge i 1996 og fi k 14 dages 
hæfte.) og Steffen Nygaard, Haslev.

Valget i 1993 blev som det kan ses en stor fi asko for Kaj Vilhelmsens NPD. Og partiet 
begyndte i 1994 at lide under indre opløsningsten-
denser, bl.a. på grund af utilfredshed med ledel-
sen og med partiets organisation. Efterhånden gik 
NPD i opløsning og en del aktive gik over i DNSB. 

1997 - 2009

Ved næste Kommunalvalg i 1997 spillede Kaj Vil-
helmsen en rolle, i forsøget på at samle kræfterne 
bl.a i det nye ”Fælleslisten mod Indvandringen”. 
Listen fi k 1.756 stemmer i fem store kommuner, 
København, Lyngby-Tårbæk, Odense, Tårnby og 
Roskilde. Listen gjorde et indhug i miljøet omkring 
Den Danske Forening, men det gik ikke særlig 
godt med at opbygge en stærkere politisk organi-
sation.

Men med dannelsen af Dansk Folkeparti i 1995 
mistede National Partiet Danmark og andre mere 
ekstreme grupperinger muligheden for at udfylde 
Den Danske Forenings påtænkte rolle som et par-
ti, der kunne samle landets indvandringsmodstan-
dere. 

I 2001 blev Fælleslisten mod Indvandringen op-
løst, og med den også National Partiet Danmark.

Efter Glistrups nederlag i Fremskridtspartiet i 1990 dannedes Trivselspartiet og en 
række byrådsmedlemmer gik med Glistrup. Men i 1997 fi k Z-listerne ingen repræ-
sentanter genvalgt i byrådene.

I Struer blev Kaj Villy Villadsen fra ”Holger Danske” valgt ind i byrådet i 1993 men 
blev tvunget ud af byrådet på grund af den omtalte voldsdom. 

Der blev ikke valgt nogen repræsentanter ind i Kommunalbestyrelserne fra Fæl-
leslisten mod Indvandringen i 1997, 2001. De øvrige forsøg på at få valgt folk ind i 
byrådene slog fejl over hele den højreekstreme linje.

Det må dog nævnes at en enkelt repræsentant for de yderliggående fremmedfjendt-
lige grupperinger fi k valgt en repræsentant i én af kommunerne, Kastrup/ Tårnby. 

I 2005 oprettede Anders Gravers SIAD bl.a i samarbejde med islamkritikeren H.H 
Bering, der havde været ledende person i foreningen ”Værn om Danmark” i en år-
række. I Aalborg fi k listen 1172 stemmer (1,2%) men ingen blev valgt.
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For resterne af Fremskridtspartiet var Åge Brusgaard genvalgt ind i Morsø byråd så 
sent som i 2005. 

I 2007 bliver den Kommunale struktur ændret, amterne nedlægges og Lars Løkke 
Rasmussen udarbejder under Anders Foghs regering den nye strukturreform, der 
betyder, at antallet af kommuner reduceres til 98 og amterne reduceres fra 19 til 5 
regioner.

Herefter bliver regionerne centrale for de små lister og deres muligheder for at få 
valgt repræsentanter ind.

2009

Ved valget i 2009 opstillede langt færre smålister med det resultat, at 8.974 vælgere 
ved regionsvalgene satte kryds ved et højreekstremt og fremmedfjendtligt parti.

Regionsrådsvalg:
Hovedstaden: Fremskridtspartiet 3396
Sjælland: Vælgerforeningen 0
Nordjylland: Danskernes parti 0
Midtjylland: Fremskridtspartiet 3204
Syddanmark: Frihedspartiet (Glistruplinien) 2374
Kommunalvalget:
I Horsens fi k SIAD 8 stemmer. Odense Frit Danmark 182.

2013

I 2013 kunne man så stemme på hele syv lister og partier. Og særligt ved regionsvalget 
udløste det krydser ud for højreekstreme lister, blandt andre Danskernes Parti, Stop 
Islamiseringen af Danmark, Fremskridtspartiet, Frit Danmark og Frihedspartiet. Det 
nye parti ”Danskernes Parti” opnåede 5.558 stemmer ved regionsvalget. De øvrige 
fremmedfjendske lister fi k 9.558 stemmer. 
De samlede valgresultater for det yderste højre ved kommunalvalget

Regionsrådsvalget
Hovedstaden: Danskernes Parti: 1417 (0,2%), Vælgerforeningen Danmark: 254 
(0,0%), Frihedspartiet: 368 (0,0%) og Fremskridtspartiet: 2057 (0,2%)
Sjælland: Vælgerforeningen Danmark: 218 (0,0%)
Nordjylland: Danskernes Parti: 747 (0,2%)
Midtjylland: Danskernes Parti: 1832 (0,3%) Fremskridtspartiet: 2849 (0,4%)
Syddanmark: Frit Danmark: 2710 (O,4%), Danskernes Parti: 1562 (o,2%), Fri-
hedspartiet: 517 (o,1%)og Jylland Først: 586 (o,1%).

Ved regionsvalget er der afgivet 12.577 stemmer på et indvandrerfjendsk og 
islamofobisk parti.
Kommunalvalget
Aarhus: Danskernes Parti: 557(0,3%)
Faaborg-Midtfyn: Frihedspartiet: 57 (0,2 %)
Fredericia: Danskernes Parti: 167 (0,6 %)
Hjørring: Danskernes Parti: 56 (0,1 %)
Horsens: Stop Islamiseringen af Danmark: 183 (0,4 %)
Jammerbugt: Stop Islamiseringen af Danmark: 173 (0,4 %)
København: Danskernes Parti: 340 (0,1 %)
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Odense: Frit Danmark: 261 (0,2 %)
Ringkøbing-Skjern: Fremskridtspartiet: 172 (0,5 
%)
Vejle: Vejle Kommune Først: 67 (0,1 %)
Slagelse: Vælgerforeningen Danmark: 40 (0,1 %)
Sønderborg: Danskernes Parti: 120 (0,3 %)

Ved Kommunalvalget er der afgivet 2.168 stemmer 
ved et indvandrerfjendsk og islamofobisk parti.

Der er for Regionsrådsvalgene og Kommunal-
valgene tilsammen sat 15.116 krydser ved et 
indvandrerfjendsk og islamofobisk parti. Det er højst 
sandsynligt, at en stor del af vælgerne har stemt ved 
samme parti ved begge valg.

Danskernes parti har indsamlet 153 stillere i København 
og fået 1448 stemmer i Region Hovedstaden.

Hvis vi skal se på gruppen af stillere i København ser 
aldersfordelingen således ud:
90 og opefter = 5 personer
80 til 89 = 20 personer
70 til 79 = 37 personer
60 til 69 = 20 personer
50 til 59 = 15 personer
40 til 49 = 25 personer
30 til 39 = 19 personer
18 til 29 = 13 personer

97 stillere ud af det samlede antal er over 50 år, og mange stillere er opsnappet i 
ældreboliger og i beskyttede boliger.
Det er her i Storkøbenhavn Kaj Vilhelmsen var opstillet som spidskandidat, men ikke 
blev valgt.
Når vi hæfter os ved aldersfordelingen er det også for at rette opmærksomheden på 
at det nok ikke er ”stormtropperne” der stemmer på Kaj Vilhelmsen, men de mere 
isolerede og marginaliserede enkeltpersoner, der er faldet for et slogan som ”Vi er 
ikke som de andre”. Her har stillerne nok ikke tænkt nazisme, men afmagt og frem-
medangst.

I Århus ser billedet ganske anderledes ud. Her har Danskernes parti fået 1832 stem-
mer. De opstillede, der fi k personlige stemmer var Daniel Carlsen, Rune Elsborg og 
Rune Lauritzen. Ingen blev valgt.

Stillere i århus:
80 til 89 år = 2 personer
70 til 79 år = 1 person
60 til 69 år = 1 person
50 til 59 år = 7 personer
40 til 49 år = 7 personer
30 til 39 år = 8 personer
18 til 29 år = 19 personer
I Aarhus ser aldersfordelingen en del anderledes ud end i København for stillere for 

Den gamle DNSBer og tidligere 
Dansk Front-leder, Morten Bo-
rup, ses her i samtale med Lars 
Grønbæk Larsen, leder af De 
National Liberale i 2006. Ved 
valget i 2013 var han opstillet 
for Daniel Carlsens Danskernes 
Parti
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partiet. Vi har kun alder på 45 ud af 60. Som det ses er 34 stillere ud af 45 stillere 
under 50 år og 19 er mellem 18 og 29 år.

Vi vover trods alt en generalisering på baggrund af de foreliggende tal. Stillergrup-
pen er måske mere i overensstemmelse med gruppen af aktive og synlige antimus-
limer i Regionen. Det antimuslimske miljø i Aarhus er for en stor del unge mænd, 
som tidligere var kendt fra White Pride, overfald på gaden og slagsmål ved fodbold-
kampe. 
Når Danskernes Parti, som et nyt parti, får 1872 stemmer skal det ses i en længere 
historisk sammenhæng. Der har tidligere været pæn tilslutning til Stop Indvandrin-
gen Listerne i Region Midtjylland med Aarhus og omegn. Og hvorfor ser det sådan 
ud i Region Midtjylland?

Én af forklaringerne kunne være, at en stor gruppe socialt dårligt stillede familier 
med muslimsk baggrund er isolerede i eet af Århus nybyggerier. Et miljø, som er 
blevet marginaliseret gennem de sidste 10 års antimuslimske politik, anført af Dansk 
Folkeparti og Jyllandspostens meget snævert defi nerede ytringsfrihedsdebat – med 
en klumme der meget sigende blev kaldt ”groft sagt”. De har stået bag materialet 
der udløste Muhammedkrisen og har fået frit spil i næsten alle medier. Det har skabt 
stærke antimuslimske meninger i Midtjylland. 

Islamofobiens spydspids kunne man næsten kalde regionen bortset fra det faktum at 
politikken ikke styres fra Midtjylland, men fra Christiansborg, hvor Dansk Folkeparti 
har ført an i den fremmedfjendsk tone, som de kalder ”værdipolitik”. Liste O har ved 
dette valg haft en stor fremgang i regionen på 14.116 stemmer og Fremskridtspar-
tiet afgiver kun 355 vælgere, ellers holdt de fast i deres ca 2.000 vælgere. 

Sammenligningen mellem valget i 2009 og 2013.

Når vi ser på det yderste højre og Danskernes Partis fremkomst og sammenligner 
valgene i 2009 og 2013 er én af de store ændringer på den yderste højrefl øj opstil-
lingen og muligheden for igen at sætte kryds ved et stop indvandringen/antimus-
limsk parti - Danskernes Parti. Det lille parti har, som beskrevet, stærke relationer til 
1990ernes nazistiske grupperinger bl.a gennem Kaj Vilhelmsen fra NPD som spids-
kandidat i Hovedstaden. Men sammenligningen er vanskelig da partiet, der blev 
oprettet efter valget, og Stop Indvandringen listerne opstillede i 2009! 

Danskernes Parti fi k som omtalt ca. 6.000 stemmer på landsplan i 2013. Og som 
tidligere nævnt fi k de samme Stop Indvandringen Lister ca 6.000 stemmer på lands-
plan i 1989. Også her var Kaj Vilhelmsen blandt spidskandidaterne.

Men det er politisk betænkeligt og må skærpe venstrefl øjens opmærksomhed, at 
vælgere med en fremmedfjendtlig holdning igen har fået nogle partier at stemme 
på, som formulerer sig langt mere fjendtligt og antimuslimsk end Dansk Folkeparti 
gør det i dagens debat. De kan tage deres fremmedfjendtlige og islamofobiske hold-
ninger med ind i stemmeboksen, og de kan få et konkret udtryk ved valgene.

Forsker i neoradikalisme Andres Beck Holm fra Aarhus Universitet mener dog ikke, 
at valgresultatet er udtryk for en politisk højredrejning i samfundet. Men han mener, 
at udviklingen omkring Danskernes Parti ved dette valg er problematisk. ”De opnår 
at blive talt om, og det er guld værd, når man er et lille, marginaliseret parti.

Endnu mere alvorligt er det, at Danskernes Parti opnår demokratisk legitimitet, når 
andre partiet accepterer at stille op til debat med dem. Så kommer de til at fremstå 
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som et politisk alternativ blandt mange, og på den måde tilsløres det, hvor ekstreme 
deres holdninger egentlig er. (Slagmark, Nr. 65-2013)

Ved gennemgang af de fremmedfjendtlige og islamofobiske smågrupper ses en  
gennemgående struktur i vælgerbevægelserne på det yderste højre. De små yder-
liggående lister har siden 1980’erne haft en uændret tilslutning på omkring 6.000 
stemmer. Bekymringen ligger for os at se i, at Dansk Folkeparti m.fl . har formået 
at legitimere de fremmedfjendtlige synspunkter. En langt større vælgergruppe, der 
udtrykker antimuslimske synspunkter og deltager i en stigmatisering af folkegrup-
per, der grænser til racisme.

Morten Borup, th, ledelsesmedlem af Danskernes Parti, og 
tidligere DNSB’er og DF-leder i Trekantsområdet i samtale 
med Daniel Carlsen - foto Redox

Internationale forbindelser. Fra venstre: 
Jens Pühse (NPD, Tyskland), Stefan Ja-
cobsson (SvP-Sverige) og Daniel Carls-
en. foto fra facebook

Peter Neerup Buhl, an-
svarshavende redaktør 
af netavisen ”National-
demokraten”, som blev 
startet i 2013. Avisen 
er formelt uafhængig, 
men ”er drevet af en 
personkreds, der er 
associeret Danskernes 
Parti”.  Neerup Buhl 
blev medlem af Dan-
skernes parti i 2012 og 
er er tidligere medlem 
af Den Danske For-
enings selvsuppleren-
de styrelse.

Repræsentanter for ledelse og kandidater for Danskernes Parti, opstillet til kommunalvalget. 
Fra venstre: Rune Elsborg, Daniel Carlsen, Johnnie Brandt Holme, Morten Schetne, Chri-
stina Palmer Petersen, Morten Borup & Rune Lauritzen. Foto fra DP´s valgpropaganda.
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Valgresultatet og presseomtale.

Om valget blev dårligere eller bedre end forventet for Danskernes Parti må de selv 
udtale sig om. For demokratiske og antiracistiske kræfter ser det ,som nævnt, 
ud til at partiet har fået skrabet det samme segment sammen som de små Stop 
Indvandringen Lister kunne mønstre i samarbejde med Glistrups Z lister ved 
Kommunalvalgene fra medio 1980èrne og op gennem 1990èrne. Omkring 6.000 
vælgere.

Om partiets deltagelse i valgmøder bl.a på gymnasierne har påvirket resultatet 
kan vi kun gisne om. Men bl.a Daniel Carlsens racistiske og islamofobiske 
udtalelser og politiske budskaber må sætte meget store spørgsmålstegn ved deres 
politiske intentioner.

Debatten om deres deltagelse ved valgmøderne kom til at fylde spalterne på en 
række aviser og andre medier.
Men ifølge kommunikationschef for Region Midtjylland Birgitte Thingholm, der 
arrangerede valgmøderne, var partiet blevet inviteret med, fordi det er sådan, de 
demokratiske spilleregler er. Hun mente, at det ville være udemokratisk ikke at 
invitere Danskernes Parti. ”Det er sundt for vores gymnasieelever at vide, hvilke 
holdninger der eksisterer i vores samfund. Når de unge har stemmeret, må de 
være voksne nok til at vide, at der er forskellige politiske grupperinger”. 

Kommunikationschefen er, forudsætter vi, bekendt med, at Partiet beskrives 
i en ny rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – som 
’antidemokratisk’ og ’højreekstremistisk’, hvilket det lille parti vil forsøge at klage 
over. 

Chris Holmsted Larsen, som forsker på Roskilde Universitet i politisk ekstremisme 
udtalte før valget, at sagen var problematisk. For når Danskernes Parti på den 
ene side deltager i debatter på gymnasier, får vi skabt en forståelse af, at de er et 
demokratisk parti. På den anden side arbejder de åbenlyst for, at alle personer, der 
ikke er etniske danskere, skal berøves deres demokratiske rettigheder og sendes 
ud af Danmark. 
Han mener ikke, at det synspunkt fl ugter ikke godt med helt grundlæggende 
demokratiske synspunkter, siger han og henviser til et punkt i Danskernes Partis 
principprogram. 
(Kilde Ekstrabladet sept. 2013)

Danskernes Parti blandt andet skriver i deres principprogram, at partiet ”vil 
hjemsende ikke-vestlige personer fra Danmark og stoppe den ikke-vestlige 
indvandring med det formål at bevare det danske folk”. 

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti udtalte til Ekstra Bladet, at Dansk Folkeparti 
ikke vil støtte Danskernes Parti ved kommunalvalget: - Vi er et politisk midterparti 
og støtter ingen partier udover os selv. Vi ville jo heller aldrig støtte Enhedslisten i 
nogen som helst form. Vi deler ikke holdninger med Danskernes Parti, men vi ser 
ikke noget problem i, at de stiller op. Det er kun godt for demokratiet, siger Søren 
Espersen. 
Søren Espersen og bl.a Pia Kjærsgaard har fælles fortid med bl.a Kaj Vilhelmsen i 
Den Danske Forening.
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Racismefri By

Samtidig med demonstrationen ”Racisme-
fri By” 14. december fra Sjælør Station var 
ca. 10 racister mødt op ved Sydhavn Sta-
tion, delvis skjult bag skjolde. Enkelte af 
dem færdes på Mozarts plads når druk og 
tågesnak er på dagsordenen. 

Bydelen er regelmæssigt udsat for op-
klæbning af racistiske klistermærker.
Ved kommunalvalget fi k det lille Dansker-
nes Parti 43 vælgere i Sydhavnen, og i 
hele København 340.

Symbolet på racekrigernes skjold er det 
gammel-nazistiske “livets træ”. Som bag-
grund et Dannebrog udformet som et 
Landschild, båret af danske frivillige i Hit-
lers og Himmlers WaffenSS-divisioner.
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Oversigt over afgivne stemmer fordelt 
på valgstederne i København. 

Stemmer i alt Liste U’s andel
 af optalte
 stemmer:
  
1. Kreds, Østerbrokredsen 32 0,08%
- 1. Østerbro – Idrætshuset 7 0,07%
- 1. Nord – Strandvejsskolen 1 0,02%
- 1. Syd - Remisen 10 0,10%
- 1. Vest - Nørre Fælled Skole 7 0,09%
- 1. Nordvest - Kildevældsskolen 7 0,10%
  
2. Kreds, Sundbyvesterkredsen 44 0,14%
- 2. Sundbyvester - Højdevangens Skole 19 0,23%
- 2. Nord - Amager Fælled Skole 14 0,17%
- 2. Syd - Ørestad Skole 7 0,11%
- 2. Vest - Skolen på Islands Brygge 4 0,06%
  
3. Kreds, Indre Bykredsen 18 0,06%
- 3. Indre By - Rådhushallen 8 0,09%
- 3. Nord - Østerbro Bibliotek 1 0,02%
- 3. Syd - Christianshavns Skole 5 0,08%
- 3. Øst - Nyboder Skole 3 0,04%
  
4. Kreds, Sundbyøsterkredsen 40 0,15%
- 4. Sundbyøster 14 0,24%
- 4. Nord - Sønderbro Skole 11 0,12%
- 4. Syd - Gerbrandskolen 9 0,16%
- 4. Øst - Skolen ved Sundet 6 0,10%
  
5. Kreds, Nørrebrokredsen 22 0,05%
- 5. Nørrebro - Guldberg Skole 3 0,04%
- 5. Nord - Rådmandsgades Skole 10 0,10%
- 5. Syd - Korsgadehallen 1 0,02%
- 5. Øst - Plejecentret Sølund 1 0,03%
- 5. Vest - Nørrebro Park Skole 3 0,06%
- 5. Nordvest - Hillerødgades Skole 2 0,03%
- 5. Midt - De Gamles By 2 0,09%
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 Liste U’s andel
 af optalte 
 stemmer:
  
6. Kreds, Utterslevkredsen 28 0,12%
- 6. Utterslev - Tagensbo Skole 6 0,06%
- 6. Nord - Holbergskolen 9 0,18%
- 6. Syd - Grøndalsvængets Skole 11 0,17%
- 6. Øst - Lundehusskolen 2 0,07%
  
7. Kreds, Brønshøjkredsen 71 0,18%
- 7. Brønshøj - Brønshøj Skole 6 0,21%
- 7. Nord - Tingbjerg Skole 0 0,00%
- 7. Syd - Rødkilde Skole 13 0,26%
- 7. Øst - Bellahøj Skole 10 0,17%
- 7. Vest - Energicenter Voldparken 9 0,23%
- 7. Nordvest - Husum Skole 13 0,23%
- 7. Katrinedal - Katrinedals Skole 4 0,13%
- 7. Kirkebjerg - Kirkebjerg Skole 4 0,10%
- 7. Vanløse - Vanløsehallerne (Hyltebjerg) 12 0,16%
  
8. Kreds, Valbykredsen 43 0,18%
- 8. Valby - Ålholm Skole 12 0,21%
- 8. Nord - Prøvehallen 9 0,15%
- 8. Syd - Kirsebærhavens Skole 6 0,20%
- 8. Vest - Lykkebo Skole 10 0,33%
- 8. Sydøst - Sankt Annæ Gymnasium 1 0,04%
- 8. Midt - Vigerslev Alles Skole 5 0,12%
  
9. Kreds, Vesterbro 43 0,14%
- 9. Vesterbro - Tove Ditlevsens Skole 7 0,13%
- 9. Nord - Oehlenschlægergades Skole 5 0,09%
- 9. Syd - Ellebjerg Skole 19 0,33%
- 9. Øst - Gasværksvejens Skole 2 0,04%
- 9. Vest - Vesterbro Ny Skole 8 0,19%
- 9. Midt - Bavnehøj Skole 2 0,10%
- 9. Sydhavn - Skolen i Sydhavnen 0 0,00%
  
Resultat i alt 341 
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Regionsvalg  
  Liste U’s andel 
  af optalte
  stemmer:
  
1. Kreds, Østerbrokredsen 40 0,10%
- 1. Østerbro – Idrætshuset 8 0,08%
- 1. Nord – Strandvejsskolen 0 0,00%
- 1. Syd - Remisen 13 0,13%
- 1. Vest - Nørre Fælled Skole 7 0,09%
- 1. Nordvest - Kildevældsskolen 12 0,18%
  
2. Kreds, Sundbyvesterkredsen 54 0,18%
- 2. Sundbyvester - Højdevangens Skole 16 0,19%
- 2. Nord - Amager Fælled Skole 22 0,26%
- 2. Syd - Ørestad Skole 8 0,12%
- 2. Vest - Skolen på Islands Brygge 8 0,11%
  
3. Kreds, Indre Bykredsen 14 0,05%
- 3. Indre By - Rådhushallen 6 0,07%
- 3. Nord - Østerbro Bibliotek 0 0,00%
- 3. Syd - Christianshavns Skole 4 0,06%
- 3. Øst - Nyboder Skole 4 0,05%
  
4. Kreds, Sundbyøsterkredsen 46 0,17%
 - 4. Sundbyøster - Lergravparkens Skole 14 0,24%
- 4. Nord - Sønderbro Skole 14 0,15%
- 4. Syd - Gerbrandskolen 13 0,24%
- 4. Øst - Skolen ved Sundet 5 0,09%
  
5. Kreds, Nørrebrokredsen 35 0,09%
- 5. Nørrebro - Guldberg Skole 4 0,05%
- 5. Nord - Rådmandsgades Skole 11 0,11%
- 5. Syd - Korsgadehallen 1 0,02%
- 5. Øst - Plejecentret Sølund 3 0,08%
- 5. Vest - Nørrebro Park Skole 6 0,12%
- 5. Nordvest - Hillerødgades Skole 5 0,07%
- 5. Midt - De Gamles By 5 0,22%
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Klistermærke fra Sydhavnen september 2013

  Liste U’s andel
  af optalte 
  stemmer:

6. Kreds, Utterslevkredsen 38 0,16%
- 6. Utterslev - Tagensbo Skole 16 0,16%
- 6. Nord - Holbergskolen 10 0,20%
- 6. Syd - Grøndalsvængets Skole 10 0,16%
- 6. Øst - Lundehusskolen 2 0,07%
  
7. Kreds, Brønshøjkredsen 76 0,19%
- 7. Brønshøj - Brønshøj Skole 8 0,28%
- 7. Nord - Tingbjerg Skole 3 0,17%
- 7. Syd - Rødkilde Skole 7 0,14%
- 7. Øst - Bellahøj Skole 9 0,16%
- 7. Vest - Energicenter Voldparken 10 0,25%
- 7. Nordvest - Husum Skole 18 0,31%
- 7. Katrinedal - Katrinedals Skole 6 0,20%
- 7. Kirkebjerg - Kirkebjerg Skole 3 0,08%
- 7. Vanløse - Vanløsehallerne (Hyltebjerg) 12 0,16%
  
8. Kreds, Valbykredsen 35 0,14%
- 8. Valby - Ålholm Skole 8 0,14%
- 8. Nord - Prøvehallen 11 0,18%
- 8. Syd - Kirsebærhavens Skole 4 0,13%
- 8. Vest - Lykkebo Skole 8 0,26%
- 8. Sydøst - Sankt Annæ Gymnasium 2 0,08%
- 8. Midt - Vigerslev Alles Skole 2 0,05%
  
9. Kreds, Vesterbro 49 0,16%
- 9. Vesterbro - Tove Ditlevsens Skole 5 0,10%
- 9. Nord - Oehlenschlægergades Skole 7 0,12%
- 9. Syd - Ellebjerg Skole 21 0,38%
- 9. Øst - Gasværksvejens Skole 3 0,06%
- 9. Vest - Vesterbro Ny Skole 10 0,24%
- 9. Midt - Bavnehøj Skole 2 0,10%
- 9. Sydhavn - Skolen i Sydhavnen 1 0,04%
  
Resultat i alt 387 
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Demos musik

Demos har i november måned 2013 genudgivet Slumstormerpladen, som kan 
købes i butikken for 100 kr. som CD og 120 kr. som vinyl med et download 
kort der varer et år.
Udover denne nyeste udgivelse har vi tidligere udsendt bøssepladen som 
CD.

Kvindenostalgi er et udvalg af kvindesange fra de 3 Kvindeplader der blev 
udgivet i 1970èrne Kvinder i Danmark, Kvindeballader og Kvindemusikfestival 
med bl.a de amerikanske sangerinder Holly Near og Meg Christian med 
"Fight Back".

        

    

Musik fra de fantastiske 70ère, som du må høre i dag
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”Det kan blive bedre kammerat-men du klarer det ikke alene”. 

Foreningen Demos og Slumstormerorkestret genudgiver et af de første 
danske politiske musikgennembrud - Slumstormerpladen fra 1971.

Vi vil med genudgivelsen hylde den tids politiske arbejde og de aktivister, som den-
gang kom syngende og spillende ind i gadebilledet. Det satte gang i energi og lyst 
til at være med til at bestemme, hvorledes bybilledet skulle udvikles. Og vi skabte 
en masse levende og inkluderende fællesskaber, hvor mange har inspireret til nye 
fællesskaber. 

Den dominerende individualisme, fornægtelse af fælleskabets værdier og islamofobi 
er til at få kvalme af. Nu står vi med en ustyrlig kapital og dumping på mindsteløn-
nen og mangel på solidaritet.

Der er igen brug for den politiske musik, aktivisme og kreativitet.

Vi støtter op omkring initiativerne ”Racismefri By” og samarbejder med 
alle antiracistiske kræfter. Besøg Demos butikken på Skt. Hans Torv og få 
en snak med os om aktiviteter i 2014.

Du kan støtte os ved at købe Slumstormerpladen på CD eller vinyl og down-
load i butikken eller på nettet www.demos.dk
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Demos butikken
Elmegade 27, 2200 København N.

Demos holder åbent alle hverdage mellem kl. 17.00 og 19.00.

Her kan du bl.a. købe samtlige numre af Demos Nyhedsbreve  fra 
nr. 1 til nr. 107.

Årsskrift 2012
Højreekstremisme – Blodig alvor


