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Af Eva Jung og Bjarne Steensbeck
evju@berlingske.dk, 
bjst@berlingske.dk

VIBORG/AARHUS: Alle tæn-
ker, hvad sker der egentlig på 
højrefløjen herhjemme? I går 
beskrev Berlingske, at den 
mest markante bevægelse på 
den yderste danske højrefløj, 
Danmarks Nationale Front, 
kamptræner med europas 
mest højrekstreme gruppe i 
Rusland. Og nu melder en an-
den bevægelse – Danskernes 
Parti – at de stiller op flere 
steder ved kommunalvalget 
i 2013. Sandsynligvis i Viborg 
og Aarhus.

Lederen er den 21-årige Da-
niel Carlsen, som mange ellers 
havde set som den nye Jonni 
Hansen hos Danmarks Nati-
onalsocialistiske Bevægelse. 
Hans partiprogram er klar:

»Danmark er bygget af  
danskere, og vi mener, at for-
udsætningen for at vi kunne 
skabe velfærdssamfundet var, 
at vi var danske, og derfor byg-
ger vi vores politik på, at der 
skal være danskere i Dan-
mark. Vi skal ikke skiftes ud 

med andre, som de seneste be-
folkningsfremskrivninger fra 
professor Helmuth Nyborg vi-
ser. Vi vil være en minoritet i 
2085. Allerede i 2050 vil klas-
seværelserne være domineret 
af  ikke-vestlige lav-IQ-børn. 
Det er en udvikling, som sæt-
ter vores velfærdssamfund og 
civilisation på prøve. Det vil vi 
ændre.«

Og hvordan vil I gøre det?
»Vi vil hjemsende alle ikke-

vesteuropæere.«
Hvad gør I så med en som 

Naser Khader?
»Ja, han er fra Syrien.«
Skal han forlade landet?
»Ja, det er vores tanke, at al-

le ikke-europæere skal forlade 
landet. Det kan godt være, at 
der vil være nogle problemer 
til at begynde med, hvor der er 
lande, der ikke vil tage imod 
dem. Det vil være naivt at tro, 
at man kan gøre det over nat-
ten.« 

Hvad gør man så med en 
dreng, der har dansk mor og 
faderen er indvandrer. En blan-
ding, kort sagt?

»Hvad tænker du på? Med 
barnet?«

Ja. 
»Det er svært at sige. Der er 

nogle sager, som må blive indi-
viduelle. Selvfølgelig. Nu siger 
du dansk pige og indvandrer-
fyr. Han skal i hvert fald ud, og 
så kan det blive en sag mellem 
forældrene. Det må vi se, for 
barnet er jo hverken dansk el-
ler ikke-vestligt. Det er midti-
mellem. Det er jo selvfølgelig 
en ulykkelig situation at stå i, 
men det vil vi kunne finde en 
rimelig løsning på.«

Sund fornuft
Så der kan du godt være barm-
hjertig?

»Nå, jamen det er ikke no-
get, der handler om at være 
barmhjertig. Det handler om 
sund fornuft og barmhjertig-
hed over for det danske folk. 
Skal vi i fremtiden levere et 
velfærdssamfund, så kræver 
det, at vi har indbyggere, som 
kan levere det. Og kigger vi på 
den ikke-vestlige verden – der 
er selvfølgelig lande, der kla-
rer sig udmærket – så ser vi, at 
der hersker kaos. Se Somalia. 
Vi kan ikke leve af  somalisk 
indvandring. Vi kan se, hvor 
forfærdeligt det går dernede. 
Sådan vil det også gå herop-
pe. Det vil være slut med vel-
færdssamfundet.«

Har du ikke selv venner fra 
den ikke-vestlige verden? Om-
gås du ingen fra den verden?

»Nej, det gør jeg ikke rigtig 
til daglig. Jo, jeg går da i klas-

se med nogle. Jeg er heller ik-
ke fjendtligt indstillet som så-
dan.« 

Hvordan er dem, du går i 
klasse med?

»Dem kan jeg da sagtens ta-
le med. Jeg er åben om, hvad 
jeg mener.«

Men er de eksempler på dem, 
du siger, der vil få velfærdssam-
fundet til at brase sammen?

»Jamen, som sagt: Det er en 
helhedsbetragtning. Man kan 
ikke sige, at somaliere i gen-
nemsnit har en IQ på bun-
den af  firs og så sige, at alle 
fra Somalia har det. Det bety-
der ikke, at alle ikke er intel-
ligente nok til at overgå dan-
skerne. Der kan sagtens være 
nogle, men spørgsmålet er så: 
Er det rimeligt at tage de dyg-
tigste herop? Det er omvendt 
ulandshjælp, hvor man berø-
ver de ikke-vestlige lande. Det 
er sådan, at multietniske sam-
fund skaber ufred og borger-
krige. De er uharmoniske.«

USA er vel den største smel-
tedigel af  alle, og de er da alli-
gevel blevet verdens supermagt 
nummer et?

»Det er udelukkende en 
økonomisk betragtning. Hvor-
dan er det at bo i USA i de om-
råder, hvor hvide mennesker 
ikke kan komme? Hvor man 
kan regne med at blive slået 
ihjel.«

Hvad ville de lokale budska-
ber være til valget til byrådet i 
Viborg?

Alle skal ud! Eller næs

21-årige Daniel Carlsen leder partiet på den yderste 
højrefløj, Danskernes Parti. I øjeblikket holder han ferie og 

besøger en række steder i Sønderjylland. I går gik turen 
til Dybbøl Mølle. Foto: Jesper Kristensen/Scanpix

Af Eva Jung og Bjarne Steensbeck  
evju@berlingske.dk, bjst@berlingske.dk 

KØBENHAVN: Etniske dan-
skere skal tilbydes arbejds-
pladserne først, og ikke-vest-
lige indvandrere skal have 
tilbudt dem sidst. Det er et 
af  en række opsigtsvækken-
de forslag fra et nyt parti på 
den yderste højrefløj, Dan-
skernes Parti (DP), som bor-
gerne i sandsynligvis Viborg 
og Aarhus kan stemme på til 
kommunalvalget i 2013.

Den 21-årige leder af  par-
tiet Daniel Carlsen vil blandt 
andet også genindføre 
dødstraffen og har som en-
delige mål, at alle ikke-vest-
lige indvandrere skal ud af  
landet.

Daniel Carlsen siger selv, 
at 100 medlemmer støtter 
hans parti. Og i Viborg har 
man da også lagt mærke til, 
at den tilflyttede studerende 
forsøger at værge nye med-
lemmer på blandt andet ud-
dannelsesinstitutionerne. 
Men han vil ikke få en plads 
i byrådet, mener Lars Norup, 
der er chefredaktør på Viborg 
Stifts Folkeblad.

»Jeg tror ikke, at han har 
en kinamands chance. Han 
vil blive mødt med hovedry-
sten. Vi er ikke et samfund 
præget af  ekstremitet. Vi har 
et forbilledeligt forhold til vo-
res indvandrere. Rigtig man-
ge klarer sig fantastisk godt,« 
siger han.

Svært at se forskel
Daniel Carlsen betegner sig 
i dag som »moderne natio-
nalist«, efter at han tidligere 
på året brød med Dansk Na-
tionalsocialistisk Bevægelse 
(DNSB) i Greve, som han har 
været medlem af, siden han 
var 16 år.  De tilbageværen-
de medlemmer i DNSB har 
imidlertid svært ved at se, at 
hans holdninger har ændret 
sig mærkbart. De opfatter 
bl.a. DPs logo, som om der »er 
et hagekors gemt bag ved«:

»Programmet er stort set 
OK, men det bliver svært for 

Carlsen at forklare forskellen 
mellem ham og DNSB,« skri-
ver de på hjemmesiden.

Professor i statskundskab 
Peter Nedergaard fra Køben-
havns Universitet er enig.

»Uanset hvad han kalder 
det, er det en nazistisk tanke-
gang, at man skal reservere 
jobs til dem, der har »blodets 
bånd« og ikke til dem, der er 
bedst til at udføre dem,« si-
ger han.

For nylig overtog Esben 
Kristensen formandsposten 
efter DNSBs kendte »nazi-
Jonni« Hansen. Men gruppen 
har endnu ikke besluttet, om 
også de vil stille op til valget. 
Nationalsocialisterne har da 
heller ikke tidligere haft held 
til at blive valgt ind, selv om 
de har stillet op til kommu-
nalvalget i Greve både 1997, 
2001, 2005 og 2009 og også har 
stillet op til regionsrådet. De 
har hidtil ikke haft opbak-
ning fra nok vælgere.

Ingen genklang i Danmark
Ikke siden Hitlers søsterparti 
i Danmark, Danmarks Natio-
nalsocialistiske Arbejderpar-
ti, fandtes, har et så yderliggå-
ende parti på højrefløjen væ-
ret valgt ind. Partiet fik med 
den sønderjyske læge Frits 
Clausen i front tre mandater 
i folketinget i 1939 og havde 
en støt medlemstilgang un-
der besættelsen. Efter Anden 
Verdenskrig mistede partiet 
sin opbakning. 

I Sverige er historien en an-
den. Ved kommunalvalget sid-
ste år fik det nynazistiske par-
ti Svenskarnas Parti et enkelt 
mandat i Grästorp Kommune. 
DP anser Svenskarnas Parti 
som en samarbejdspartner, og 
de afholdt i juli en fælles som-
merlejr i Skåne. Men det skal 
ikke få DP til at tro, de bliver 
valgt, hvis man spørger pro-
fessor Peter Nedergaard.

»Jeg tror ikke, det har no-
gen gang på jord. Det har vist 
sig klart de gange, Jonni Han-
sen har stillet op. Det har al-
drig vundet genklang i Dan-
mark,« siger han.  

Hovedrysten 
over nyt parti 
på den yderste 
højrefløj
Alle ikke-vestlige indvandrere skal 
ud af landet, dødsstraffen skal 
genindføres og etniske danskere 
skal først i jobkøen. Nyt dansk parti 
er reelt nazistisk, påpeger flere

Udbryderne fra nazisterne i DNSB 
melder nu, at de stiller op til det 
kommende kommunalvalg. Det sker 
formentlig i Viborg og Aarhus og 
kommer næppe til at gå stille for sig 
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»I Viborg har vi også haft pro-
blemer med tab af  arbejds-
pladser. Blandt andet har 
Vestas flyttet arbejdspladser 
ud, og man kunne sige, at dan-
skerne fik førsteret til dem.«
Alle pladser i kommunen?

»Ja, vi kunne oprette nogle 
nye som konsekvens af  Vestas’ 
udflytning, og man kunne gø-
re det samme med uddannel-
ser. Danskere foran i køen. Vi 
kan jo ikke i Viborg begynde 
at sende folk ud. Det skal man 
gøre på landsplan. Man kunne 
lave mange ting.« 

Hvad? 
»Al den snak om at opløse 

ghettoer er helt forfejlet. Den 
tanke går på, at få de frem-
mende ud blandt os andre. Det 
er forfejlet, de skal blive i ghet-
toen, så balladen ikke går ud 
over alt mange danskere. Det 
er omvendt integration. Vi ser 
allerede amerikanske tilstan-
de, hvor der er områder, vi ik-
ke kan færdes trygt.«

Hvor i Viborg kan du ikke 
færdes trygt?

»Det er ikke så slemt i Vi-
borg som i København, Oden-
se og Aarhus, men man må 
have for øje, at det vil sprede 
sig.«  

Hvad gør du i en situation, 
hvor indvandringen stiger og 
stiger, og du ingen stemmer får. 
Ikke engang nok til at komme 
ind i et eneste byråd?

»Vi arbejder politisk. Jeg 
ved godt, hvad du fisker ef-

ter.«
Ja: Følger I de demokratiske 

spilleregler?
»Selvfølgelig, vi ønsker fol-

kestyre.«
Så, hvis du ikke får folkelig 

opbakning, og indvandring sti-
ger, så er danskerne selv ude om 
det, og du vil leve med det? 

»Den eneste grund til, at 
det ikke sker nu er, at man er 
forblændet af  alt det, man får 
at vide i skolen og af  pressen: 
Danskerne tænker, at det skal 
nok gå, og vi har nærmest svo-
ret ed om, at vi skal være tole-
rante. Men det ændrer sig, når 
man selv mærker konsekven-
serne. Hvis vi ikke får succes, 
så er det den udvikling, der 
må ske. Under alle omstæn-
digheder så virker terror ik-
ke. Det vil vi modvirke.«

Hvilken rolle spiller vold for 
jer?

»Vold?«
Ja, vold. Brandbomber mod 

asylcentre og overfald på ven-
streorienterede. Og nu ser vi 
DNF på træningslejr i Rusland 
med våben?

»Vold ønsker vi at bekæm-
pe. Der er ikke meget mere at 
sige.«

Så I skal ikke besøge Slavisk 
Union i Rusland?

»Dem kender jeg ikke.«
I stedet sætter Danskernes 

Parti kurs mod byrådet.

Af Søren Willumsen
sowi@stiften.dk

AARHUS: Så sker det igen. 
Det store cykelløb Post Dan-
mark Rundt nærmer sig Aar-
hus og det betyder, at dele af  
byen vil blive påvirket trafi-
kalt.

Post Danmark Rundt spur-
ter gennem landet fra 3.–7. 
august. Og torsdag 4. august 
er Aarhus målby for 2. eta-
pe.

Helt præcist er der opløb 
og mål på Strandvejen i Aar-
hus, og det vil påvirke trafik-
ken i området en del. 

Feltet, der starter i Grin-
sted kl. 12.35, ventes til Strand-
vejen omkring kl. 16.30. Heref-
ter skal de køre tre omgange 
på en rundstrækning på 4,7 
km, inden den endelige vin-
der af  2. etape spurter over 
målstregen omkring kl. 17.

Spærret fra kl. 15
Målområdet vil være spærret 
for al trafik fra omkring kl. 
15, meddeler Post Danmark. 

Selve rundstrækningen, 
der køres på Strandvejen, Od-
dervej, til højre ad Kongeve-
jen, til venstre ad Skovridder-
vej, til højre ad Carl Nielsens 
Vej, til venstre ad Kongevejen 
og til højre til ad Strandvejen 
er spærret, mens rytterne kø-
rer. Det vil sige fra ca. kl. 16.25 
til omkring kl. 17. Målområ-

det er spærret frem til kl. ca. 
18.30.

Undervejs på etapen vil 
de veje, der støder op til fel-
tets rute, være spærret kort-
varigt, mens reklamekara-
vanen og rytterne passerer. 

Busser omlagt
Flere busser vil også få om-
lagt deres ruter på selve da-
gen. Det oplyser Midttrafik 
på sin hjemmeside midttra-
fik.dk.  Ruterne 18, 19, 100, 

103 og 302 er omlagt i områ-
det omkring Stadion Allé. 

Post Danmark Rundt hå-
ber, at rigtigt mange vil væ-
re med til både at sende ryt-
terne af  sted og fejre dem se-
nere på dagen. Gør brug af  
de offentlige transportmid-
ler, brug cyklen eller kom til 
fods, da de trafikale forhold i 
målområdet ved Tangkrogen 
ikke vil være som normalt.

»Vi opfordrer til, at hunde 
holdes i snor, og der holdes 

godt øje med mindre børn, 
når både reklamekortege, fel-
tet og rytterbilerne suser for-
bi. Det gælder især de steder, 
hvor der ikke er sat barrierer 
op langs ruten,« meddeler ar-
rangørerne.

p LÆS MERE
postdanmarkrundt.dk

Læs programmet for turen

Her foregår opløbet torsdag 4. august, hvor vejene er spærret af.
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i midtbyen 
torsdag

Af Morten Ravn
mora@stiften.dk

AARHUS: Med 3000 mennesker til hver 
løbsdag skal den ny restauratør, Henrik 
Christensen, finde den store kogebog 
frem, når han mandag overtager restau-
ratørsiden på Jydsk Væddeløbsbane.

Han kan så begynde med at gå i egne 
gemmer, hvor han blandt andet finder 
sin egen kogebog »Mad til rigtige mænd 
og deres koner«.

For den almindelige dansker er Hen-
rik Christensen, der har 20 års erfaring 
som kok med kærlighed til gode råvarer, 
måske mest kendt i sin medvirken på tv 
i Chris Macdonalds »By på Skrump«.

»Jeg synes, det er en kanon udfor-
dring. Jeg har tidligere, for både Film-
højskolen i Ebeltoft og for nogle af  
Dansk Folkeferies største hoteller i Mid-
delhavet, arbejdet med deres tilgang til 
at lave mad til mange mennesker. Det be-
høver nemlig ikke gå ud over kvaliteten, 
at man skal lave med til 3000 – og ikke ba-
re 30. Maden er selvfølgelig anderledes 
– men det kan sagtens være en rigtig god 
oplevelse,« siger Henrik Christensen.

Han overtager forpagtningen af  den 
mangesidede forretning fra Bjørn T. Ol-
sen, der har været på væddeløbsbanen 
siden 2006.

Tradition med fornyelse
»Vi har ingen planer om at revolutio-

nere udbuddet på løbsdagene. Der vil 
stadigvæk være de samme boder og det 
samme udbud. Forskellen vil bare være, 
at vi rører vores egen remoulade – og de 
pizzaer vi laver er ikke frosne – de er fri-
ske lavet af  os selv fra bunden. Det hå-
ber vi, at de mange trofaste gæster vil 
sætte pris på, når de nyder deres fadøl, 
mens de ser race på banen,« siger Hen-
rik Christensen.

Direktør på Jydsk Væddeløbsbane, 
Max Adelsbøll, ser frem til samarbej-
det.

»Henrik har rigtig mange gode ideer 
med herud. Og jeg er sikker på, at hans 
tilgang til maden – hans respekt for de 
gode råvarer og samtidig forståelse for, 
hvad det vil sige at være restauratør her 
på banen, bliver en rigtig god kombina-
tion til stor glæde for vores gæster,« si-
ger Max Adelsbøll. 

Nu skal den store kogebog findes frem

Henrik Christensen vil sørge for, at gæsterne i blandt andet 
væddeløbsbanens selskabslokaler får serveret mad lavet fra bunden. 


