
ORG - logen bag det ekstreme højre
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ORG's sommersolhverv 2003. Medlemmerne er samlet om organisationens logo - et solkors.

På de følgende sider vil der for første gang nogensinde blive sat navn og ansigt på en landsdækkende hemmelig loge, der 

igennem mere end 20 år har fungeret som rygraden på den yderste højrefløj i Danmark. 

Ved hjælp af års tålmodigt researcharbejde er det lykkedes at kortlægge strukturen, idégrundlaget og omfanget af en hidtil 

ukendt højreekstrem undergrundsbevægelse, der samler folk fra det danske erhvervsliv, militær og politi over fodbold-

hooligans til militante nynazister.

Logen er involveret i grupper som Den Danske Forening, White Pride, Århus Mod Moskéen, Vederfølner, Danmarks 

Nationale Front og Trykkefrihedsselskabet, men driver også egne styrketrænings-, skyde- og kampsportsforeninger for 

»nationale danskere«, ligesom dens medlemmer har opbygget en privatskole med omkring 200 elever, der bygger på 

»danske værdier«. Desuden står den hemmelige organisation bag et omfattende, systematisk registreringsarbejde af 

»landsforrædere«, samt en anonym hetz mod muslimer og venstrefløjen.

ORG - som logen kaldes - er samlet omkring en utopi om et etnisk homogent samfund, og afviser ideen om fredelig 

sameksistens mellem forskellige folkeslag. Flere af logens godt 100 medlemmer definerer direkte sig selv som racister, 

argumenterer for et »racerent samfund«, og er parate til at bruge vold for at opnå deres politiske mål. 

Det hemmelige netværk er en stor del af forklaringen på, at Østjylland har udviklet sig til hovedstad for den yderste højrefløj, 

og at fodboldfanmiljøet omkring AGF fortsat er præget af højreekstremister. Aarhus er nemlig ORGs hovedbase, mens byens 

lokalpatriotiske fodboldfans i to årtier har været udsat for en målrettet rekrutteringskampagne. 

Som det vil fremgå i det følgende, bygger afdækningen af ORG hovedsageligt på internt materiale fra logen selv samt kilder i 

miljøet. Det er ikke lykkedes os at kunne fortælle den fulde historie, men vi vurderer, at denne rapport alligevel kan være med 

til at kvalificere debatten om den yderste højrefløj i Danmark.

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, at have læst rapporten Århus '08  (http://redox.dk/aarhus08/) , før du går igang. 

Du kan klikke på alle billeder for at se dem i stor størrelse.
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Til sidst vil vi gerne sende en stor tak til alle, der har hjulpet os med researchen til denne rapport: fotografer, journalister og 

alle de kilder, der har bidraget til dette puslespil. Vi er som nævnt bevidste om, at vi ikke ved alt om ORG. Hvis du har viden 

om ORG, som kunne være relevant for vores videre research-arbejde, så send os endelig en email på redox@redox.dk  

(mailto:redox@redox.dk) .

God læselyst!

Indhold:

»En loge af folk med interesse for nordisk historie«1.

Ledelsen◦

Ivar Huitfeldtsgade 19◦

Klassekammerater og kampfæller◦

Manden i midten◦

Lokalafdelingerne◦

Sektionerne◦

Arrangementer◦

Den Nationale Fond◦

Optagelsesprocessen◦

Forberedelse til racekrig2.

Landsforræderarkivet◦

Junikredsen◦

Den fysiske forberedelse◦

Forsvardem◦

Street Vale Tudo◦

Combifit og Århus Firma Sport◦

AK Nordland◦

Politi og militær◦

Århus Privatskole◦

»Den nationale bevægelse«3.

Den Danske Forening◦

En praktisk frontorganisation◦

Dansk Folkeparti◦

Dansk Front◦

Vederfølner◦

Danmarks Nationale Front◦

Speak Up◦

Århus Mod Moskeen◦

Trykkefrihedsselskabet◦

Drømmen om et nyt parti◦

Til kamp for AGF4.

White Pride◦

Forenden◦

Nýsir◦

Logens sande ansigt5.

1. »En loge af folk med interesse for nordisk historie«

Offentligheden har, udover Politikens dækning, kun en enkelt gang fået et kort og overfladisk indblik i det landsdækkende 

hemmelige højreekstreme netværk, kaldet ORG.

Det skete i forbindelse med retssagen mod den københavnske politibetjent Peter Ulrik Jensen, som den 18. juni 2009 blev 

idømt 30 dages betinget fængsel i Københavns Byret. Han blev dømt for at have misbrugt politiets registre og fotodatabase 
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til at indsamle oplysninger om personer med en formodet forbindelse til den politiske venstrefløj. Dommen blev senere 

stadfæstet i landsretten.

Efter et tip fra Politiets Efterretningstjeneste blev betjentens hjem i 2007 ransaget ligesom han senere blev suspenderet fra 

sit arbejde, som følge af sagen. Henover sommeren 2009 fulgte flere medier retssagen, hvor der blev løftet en lille flig af det 

hemmelige netværks arbejde.

I retten fremlagde anklageren således flere private emails, hvoraf det fremgik, at den på det tidspunkt 31-årige Peter Ulrik 

Jensen var afdelingsleder i København i en hidtil ukendt og navnløs organisation med forbindelse til den yderste højrefløj. 

Den københavnske gruppe indgik i et større netværk, som, ifølge anklagemyndigheden, styredes af den tidligere 

næstformand i Dansk Folkeparti i Århus Amt, Jesper Nielsen.
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ORG's afdelingsleder i København, Peter Ulrik Jensen, yderst til højre med trukket tjenestespistol. En af hans kollegaer har netop skudt to biltyve på 
Amager. Peter Ulrik Jensen vidnede efterfølgende til fordel for sin tiltalte kollega, der blev frifundet. (Ekstra Bladet, 9. juni 2004.)

Flere aviser beskrev hvordan politiet under deres ransagning fandt materiale fra Den Danske Forening og Dansk Front samt 

klistermærker med teksten »Rigtige danskere skider på Koranen«. Samtidig fremgår det af sagen, at Peter Ulrik Jensen 

sammen med en anden politibetjent, det tidligere bestyrelsesmedlem i Den Danske Forening, Niels Bach Jensen, 

tilsyneladende har forsøgt at modarbejde indvandrere i den danske politistyrke og Forsvaret. Under ransagningen finder 

politiet også et jagtgevær med tilhørende ammunition.

Peter Ulrik Jensen benægter i retten og efterfølgende i et interview med Jyllands-Posten, sin forbindelse til højrefløjen og 

afviste ligeledes, at han er med i en politisk organisation. Han omtalte selv sit netværk som »en loge af folk med interesse for 

nordisk historie«. Samtidig fastholdt han, at indsamlingen og arkiveringen af oplysninger om venstrefløjen, der var samlet i et 

lysebrunt ringbind i hans hjem, ikke var politisk motiveret. Registreringen blev foretaget med det formål at hjælpe Politiets 

Efterretningstjeneste (PET), og er ikke blevet videregivet til andre, lød forklaringen. 

Peter Ulrik Jensen fortalte dog langt fra sandheden i retten.
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En gruppe mødedeltagere ved Den Danske Foreninges møde i Aarhus i maj 1996. Til højre for Peter Ulrik Jensen (i gul vindjakke) ses Jacob Engelbrekt 
Andersen, daværende leder af White Pride, i blå jakke.

Ledelsen
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To af lederne af ORG: Thomas Bak (t.v.) og Jesper Nielsen (t.h.)
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Den hemmelige loge, som anklagemyndigheden i byretten afdækkede ved hjælp af emails og dokumenter fra betjentens 

hjem, er i den grad politisk engageret, og er i virkeligheden en stærkt hierarkisk opbygget organisation, der består af nogle af 

de mest dedikerede mennesker på den ekstreme højrefløj i Danmark. 

Organisationen - eller blot ORG - har eksisteret siden slutningen af 1980'erne og ledes af Jesper Nielsen fra Aarhus-

forstaden Skåde. Den garvede højrefløjsveteran har i en menneskealder været aktiv i Den Danske Forening, hvor han i dag 

sidder i styrelsen, og er samtidig den eneste fra ORG's firemandsledelse, som tidligere har været sat i forbindelse med den 

yderste højrefløj i offentligheden. 

Resten af ledelsen består af Jesper Nielsens partner i tekstilimport-virksomheden InnovisionGroup Thomas Bak, Christian 

Rønn Østeraas, der er centerchef i Center for Ejendomme i Lejre Kommune, samt Niels Tang Sørensen, der driver IT-firmaet 

Easy-net med filialer i både Viborg, Thisted og Skanderborg.
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Christian Rønn Østeraas, medlem af ORG's ledelse.

De tre forretningsfolk og centerchefen leder sammen den landsdækkende organisation, der i dag har afdelinger og 

viceafdelinger med dertil hørende afdelings- og viceafdelingsledere i Aarhus, Aalborg og København. I alt har de op mod 100 

personer, der er indrullet i seks sektioner, med hver deres arbejdsområde under sig. 

Organisationens medlemmer består af en række personer fra samfundets top. Selvstændige erhvervsdrivende, journalister, 

direktører, ejendomsinvestorerer, højtstående kommunale embedsmænd, jurister, politibetjente og militærfolk.
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Niels Tang Sørensen, økonomiansvarlig i ORG.
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Ivar Huitfeldtsgade 19
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Ivar Huitfeldtsgade 19 i Aarhus.

Det tætteste ORG kommer på en kontaktadresse er Ivar Huitfeldtsgade 19 i Aarhus.

Her er ORG's interne web-adresse, org-his.dk, registreret af 'Ole R. Gormsen'. Navnet er opdigtet men initialerne giver et 

hint: O.R.G.. Domænet er registreret med telefonnummeret til firmaet Easy-Net, som Niels Tang Sørensen, 

bestyrelsesmedlem i ORG, samt Claus Overgård Rønnow, afdelingsleder i Aarhus-afdelingen, igennem hvert deres 

anpartsselskab ejer 50 procent af.

En anden af ORG's bestyrelsesmedlemmer, Christian Rønn Østeraas, har desuden tidligere haft bopæl i opgangen. Selvom 

han i dag er bosat på Sjælland står hans navn stadig på dørklokken.

InnovisionGroup, tekstilimportfirmaet som de to bestyrelsesmedlemmer i ORG, Jesper Nielsen og Thomas Bak, driver, har 

også haft adresse i Ivar Huitfeldtsgade 19. Firmaets domæne er stadig registreret på adressen ligesom domænet 

tradeexpertlimited.com er det. TradeExpertLimited er InnovisionGroups afdeling i Asien, hvor Thomas Bak er chef.

Adressen i det nordlige Aarhus er dog ikke forbeholdt ledelsen i ORG.

Også ORG-medlemmet Brian Thygesen, der i sin tid stod bag oprettelsen af hjemmesiden Danskfront.dk, har haft et 

enkeltmandsfirma på adressen.

I kælderen holder også en række firmaer drevet af ORG-medlemmet Flemming Dahl Sørensen til. Flemming Dahl Sørensen 

er en ejendomsmatador, der står bag flere konkurser og tvangsopløsninger. Han har stået bag blandt andet Dahls 

gulvslibning, Dahls VVS og gulvservice, Bolig-Net, Saxo IT og Dahla Ejendomme Nord A/S. I sidstnævnte firma har Morten 

Qvist Christensen, ORG-medlem, iøvrigt siddet i bestyrelsen. 
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Klassekammerater og kampfæller
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ORG til polterabend før ledelsesmedlem Thomas Baks bryllup. På billedet ses Peter Ulrik Jensen (yderst til venstre), Martin Birk (til højre for ham), 
Thomas Bak (i midten med baby på armen), Jakob Guldbæk Mogensen (lyseblå polo og solbriller i baggrunden) samt Jesper Nielsen (yderst til højre). 

En af forklaringerne på, at ORG har holdt sammen så længe, og kan rumme så forskellige mennesker, er det sociale liv 

omkring organisationen.

Det sociale element prioriteres meget højt og gør, at det er rammende at Peter Ulrik Jensen omtaler netværket som en loge. 

En langvarig og detaljeret optagelsesproces gør, at fællesskabet kun får nye medlemmer, når ikke blot værdisættet men 

også et engagement i det sociale liv omkring ORG forventes at være til stede. Møderne holdes gerne privat ligesom 

politikken diskuteres i forbindelse med sociale aktiviteter, såsom sport, fællesspisning eller udflugter i naturen. Ved de årlige 

sommersolhvervsfester er der sørget for helstegt gris over åbent bål, badning i en nærliggende sø og fest med overnatning. 

Flere gange er møder lagt samtidig med denne fest, for at understrege betydningen af det sociale samvær og sammenhold. 

ORG blev stiftet den 3. oktober, et ukendt årstal i anden halvdel af firserne. Båndene til det stærke fællesskab blev således 

knyttet allerede i teenageårene i Aalborg, hvor otte medlemmer af organisationen gik i skole sammen. 

Jesper Nielsen og Thomas Bak gik i parallelklasse på Aalborg Katedralskole i slutningen af 1980'erne, hvorfra de dimiterede i 

1988. Ifølge en daværende elev fra gymnasiet var der en gruppe unge nazi-sympatisører omkring netop Thomas Bak. Flere 

gange blev der væltet gravsten på en nærliggende jødisk kirkegård.

På Hasseris Gymnasium, der ligeledes ligger i Aalborg, gik i samme periode Thomas Bastholm Lynge, der i dag selv er 

gymnasielærer, Ole Sloth Kristoffersen, der har en chefstilling i Københavns Kommune samt salgsdirektør i virksomheden 

ERP2mobile, Lars Jankowski. Dertil kommer juristerne Lasse Stender og Martin Birk, hvoraf sidstnævnte er ansat på 

Huslejenævnets kontor i Aarhus Kommune og underviser i lejeret på Syddansk Universitet. Den sidste af de studerende fra 

Hasseris Gymnasium er Jakob Guldbæk Mogensen, der er direktør i JGM Invest Holdning og medejer af det populære gå-i-

byen sted Sams Bar i Aarhus. Alle er de i dag medlemmer af ORG.

En anden forklaring på ORG's udbredelse, skal findes i den generelle politiske udvikling på højrefløjen i Danmark i samme 

periode. Den Danske Forening blev dannet i 1987 og spreder sig som ringe i vandet over hele landet. Syv år senere dannes 

White Pride, og året efter Dansk Folkeparti. Alle tre initiativer tiltrækker mange unge mennesker, som derigennem bliver 
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rekrutteret til ORG. I 2002 stifter centrale medlemmer af ORG desuden det erklærede racistiske netværk Dansk Front, hvilket 

udvider rekrutteringsbasen yderligere.

Manden i midten
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Jesper Nielsen (t.h.) i samtale med ORG-medlem og formand for Den Danske Forening, Tomas Kierstein.

Direktøren fra Aarhus, Jesper Nielsen, er den absolutte hovedkraft i ORG. Internt bliver han referet til som »lederen« og han 

har det afgørende ord og det strategiske overblik i organisationen. Jesper Nielsen står for indkaldelse til, og orientering om, 

generalforsamlinger og sommersolhvervsfester på vegne af resten af ledelsen, og ofte afventer medlemmerne hans 

bedømmelse, der betragtes som lov. 

I sine teenageår i Aalborg flirtede han med det danske nazistparti DNSB og optrådte i den gamle nazi-leder Riis-Knudsens 

kartotek med antegningen '9-1'. Samme antegning som den senere formand, Jonni Hansen, og en række andre aktive 

medlemmer stod med. I slutningen af firserne flyttede Jesper Nielsen til Aarhus og begyndte på byens handelshøjskole, hvor 

han blev færdig i 1996, året inden ledelsesmedlemmet Christian Rønn Østeraas blev færdig. I 1995 blev et andet 

ledelsesmedlem, Thomas Bak, færdig som cand.merc. på skolen. I 1990 blev Søren Lind Jensen, der også er med i ORG, 

cand.ling.merc. i tysk ved samme skole.
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Jesper Nielsen (fremhævet, bagerst til venstre) og Søren Lind Jensen (fremhævet, forrest til højre), ved Den Danske Forenings møde i Aarhus, 24. 
januar 1991.

I 1989 blev Jesper Nielsen medlem af Den Danske Forening, som han siden har været dybt engageret i, og i dag sidder i 

styrelsen af. Året efter meldte Søren Lind Jensen sig ifølge en intern medlemsliste også ind i Den Danske Forening.
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Jesper Nielsen (fremhævet, bagerst til venstre) og Søren Lind Jensen (fremhævet, bagerst til højre), ved Den Danske Forenings 20-års 
fødselsdagsreception i Roskilde, marts 2007. I forgrunden ses Dansk Folkepartis folketingsmedlem og medstifter af Den Danske Forening, Søren 
Krarup.
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Tilsyneladende blev Jesper Nielsens holdninger kun styrket af mødet med andre kulturer. På ORG's interne forum beskriver 

han sine første år i Aarhus således:

Fire år i Gellerup Parken beviste i stedet for mig, at "Kendskab gi'r fjendskab!" Lad dem skabe sig, lad dem hærge og 

provokere, lad befolkningen stifte bekendtskab med dem - til sidst vil ingen tro på løgnene om kulturberigelse og fredelig 

sameksistens. Og den dag skal vi nok vide at fortælle den danske befolkning, hvordan man løser dét problem!

Jesper Nielsen udvikler den opfattelse, at en konflikt mellem etniske minoriteter og etniske danskere er uundgåelig. Ifølge 

direktøren i InnovisionGroup betyder det, at man ikke skal udelukke nogle modstandsformer på forhånd. 

Det er enhver national danskers pligt til enhver tid at opfordre til modstand! Det kan gøres på mange måde - både over 

middagsbordet, på arbejdspladsen, i kantinen eller i fodboldklubben - eller i bussen. Personligt lader jeg aldrig en chance gå fra 

mig. Vi er nået ufatteligt langt de sidste 20 år - fra en total benægtelse af problemet hos 95% af den danske befolkning til en 

generel erkendelse af, at vi står over for et uhyggeligt problem. Nu skal vi "bare" have folk til at gå til modstand! Vi skal fortsætte 

med når som helst og hvor som helst at fremstå som gode eksempler på brave danske mænd og kvinder, der fortæller vores 

medborgere - unge som gamle - at det nytter at kæmpe mod det multietniske samfund! 

Lokalafdelingerne

Organisationsdiagram 2009.

Afdelingen i hovedstaden er stiftet i 1992, hvilket gør den til organisationens yngste. Den tæller 10-15 mand.

Den dækker de facto hele Sjælland og lederen er den nu tidligere politibetjent Peter Ulrik Jensen. Viceafdelingsleder er 

kampsportseksperten Michael Frost.
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Eks-politibetjent Peter Ulrik Jensen (afdeling København) og jurist Martin Birk (afdeling Aarhus) ved Thomas Baks polterabend. 

Afdelingen i København tæller også den 43-årige journalist Paul Vensman, som til dagligt er redaktionssekretær på avisen 

B.T. Han laver en stor del af afdelingens anonyme »agitations-materiale« og har produceret flere rabiate klistermærker i 

samarbejde med Michael Frost, der, ifølge et mødereferat, »skal få provokeret mangt en muslim til at foretage sig noget 

dumt«. Der er tale om klistermærker, som i mindst ét tilfælde er blevet registreret af Politiets Efterretningstjeneste (PET) som 

værende racistiske.

Samme afdeling tæller også Ole Sloth Kristoffersen, der er chefkonsulent for Socialforvaltningen i Københavns Kommune, 

samt fagforeningsmanden Peder Ahrens fra grafikerfirmaet SP3, der er aktiv i HK Grafisk. I SP3 arbejder iøvrigt også 

viceafdelingsleder Michael Frost.

Afdelingen i Aalborg dækker hele Nordjylland og er ledet af Christian Mørck. Hans viceafdelingsleder er Thomas Bastholm 

Lynge, der underviser på Hasseris Gymnasium. I afdelingen er også en politibetjent. Det drejer sig om den tidligere 

næstformand i Den Danske Forening, Niels Bach Jensen, som blev omtalt i de landsdækkende medier omkring 

årtusindeskiftet, da han blev taget med doping og fremmedfjendsk materiale på sin daværende arbejdsplads Københavns 

Politis Station 1. Derudover er Ivan Rasmussen og Henrik Nøhr Sørensen, der begge er tidligere aktive i det racistiske 

netværk Dansk Front, med i ORG's nordjyske afdeling.
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ORG-medlemmer deltager i Dansk Front-møde i Aalborg i 2005. Yderst til venstre Christian Mørck. Til højre for ham, med ryggen til, Ivan Rasmussen. 
Yderst til højre side ses Mikael Grubert.

Afdelingen i Aarhus, der er ORG's største, styres af den tidligere White Pride- og Dansk Front-leder Mikael Møller Grubert 

samt Claus Overgård Rønnow (tidl. Claus Rønnow Jensen). Sidstnævnte er partner i IT-firmaet Easy-net sammen med Niels 

Tang Sørensen fra ORG's ledelse. Under sig har Rønnow og Grubert fire viceafdelingsledere, der hver har ansvar for en 

viceafdeling bestående af op til 12 medlemmer.

 (images/original/8.jpg)

Mikael Møller Grubert og Brian Thygesen, begge medlemmer af ORG, på vej til koncert arrangeret af den svenske nazistiske gruppe Blood & Honour. 
September 2000.
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De fire viceafdelingsledere er Mads Andergren Andersen og Rasmus Medoc Benée Hansen, der begge har en baggrund i 

hooligangruppen White Pride, samt Michel Hother Sørensen og soldaten John Seiersen.

Tidligere havde Aarhus hele syv viceafdelinger. De var alle på nær én ledet af folk med en fortid i hooligangruppen White 

Pride. Det gælder, udover de nævnte, brødrene Rasmus og Mikkel Bonde Jacobsen, Lars Rask Eriksson og Mads Boe.

Mens John Seiersen ikke har brugt sin ungdom i hooliganmiljøet, så er han derimod uddannet i militæret hvorigennem han 

har været udsendt på missioner i blandt andet Afghanistan. Han er ligesom flere andre ORG-folk desuden aktiv i foreningen 

Vederfølner, og fik i 2009 en fængselsdom for vold i forbindelse med et overfald på en gruppe venstreorienterede unge i 

Aarhus udført sammen med blandt andre ORG'eren Allan Birkedahl Jensen samt et medlem af White Pride.

Blandt de menige medlemmer i Aarhus er direktøren i Dagli'Brugsen i Barrit Skovby, Jan Rogersen, samt Henrik Seiersen 

Mathorne, der ejer firmaet Højbjerg VVS Service. Udover viceafdelingerne findes der også en Afdeling P, hvor de inaktive 

medlemmer placeres.

Sektionerne

Sektionerne i ORG har tidligere fungeret som egentlige arbejdsudvalg og emnegrupper, men i de seneste år har de udviklet 

sig mere i retning af projektorienteret arbejde i forhold til konkrete kampagner eller opgaver. Årsagen er blandt andet, at flere 

af sektionernes arbejde overlapper hinanden.

Således arbejder E-sektionen med selvstændig efteretningsarbejde af relevans for ORG, mens K-sektionen står for »den 

interne informationssamling, -bearbejdning og -spredning omkring organisationer«, der enten støtter eller modarbejder 

ORG's aktiviteter. Samtidig eksisterer der en I-gruppe, ledet af Henrik Nøhr Sørensen, som reelt står for størstedelen af E-

sektionens arbejde.

S-sektionen står for sikkerhed og ledes af styrelsesmedlemmet Christian Rønn Østeraas, der har en fortid i Forsvarets 

Efterretningstjeneste. Han har blandt andet indskærpet, at medlemmer ikke må medbringe deres mobiltelefoner på møder. 

»Der er kun én mobil der må være tændt og det er org. mobilen. Så hvis man bliver forsinket kan man ringe til den, når man 

er nået frem, så man kan blive lukket ind,« som det beskrives i en intern email fra 2004.

Af hensyn til sikkerheden er organisationen desuden blevet gjort papirløs. »Det eneste et ORG-medlem skal være i 

besiddelse af, er ORG's sikkerhedsprocedure og evt. rekrutteringsproceduren. Gamle numre af Solhverv (ORG's interne 

medlemsblad, red.) er tilladt at besidde, men det frarådes!« kan man læse i et mødereferat fra et afdelingsmøde i København 

den 25. september 2002. Alle medlemmer skal »enten destruere alt ORG relateret materiale (Solhverv må beholdes) eller få 

det overdraget til AFDL eller vice-AFDL så der ikke er noget der ligger og flyder og dermed udgør en sikkerhedsrisiko,« 

fremgår det af et andet referat fra samme afdeling samme år.

Siden 2002 har ORG bestræbt sig på at holde al kommunikation på et forum på nettet, i daglig tale »ORG-INT«, som indtil 

vinteren 2010 lå på cover-siden www.org-his.dk. Siden rummede et debatforum og mødereferater. Før ORG gik over til at 

bruge nettet blev alt materiale stemplet med et solkors, der er ORG's officielle logo, samt en kategorisering som enten »ikke 

klassificeret«, »fortroligt« eller »yderst fortroligt«.

Fakta: Solkorset

ORG's logo er et solkors, også kendt som solhjulet. Symbolet består af et ligearmet kors omgivet af en cirkel. Det var et 

normalt symbol i skandinaviske helleristninger så tidligt som i bronzealderen og symboliserer solen. Solhjulet var partilogo for 

det svenske nazistparti Nordiska Rikspartiet. Solhjulet var også navnet på NRP's medlemsblad fra 2003 til partiets 

nedlæggelse ved årsskiftet 2009-10. Solkorset var partilogo for det norske nazistparti Nasjonal Samling, indtil 8. maj 1945 

hvor partiet lukkede ved Anden Verdenskrigs slutning. ORG benytter logoet på blandt andet kasketter og interne 

dokumenter, samt en række projekter, som medlemmerne er involverede i.

ORG's økonomi varetages af en Ø-sektion, som hører under ledelsesmedlemmet Niels Tang Sørensen. Han sørger blandt 

andet for at medlemmerne betaler deres kontingent.
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A-sektionen arbejder med agitation og producerer materiale for andre organisationer - blandt andre Den Danske Forening og 

Vederfølner - samt anonymt materiale, blandt andet forhånende klistermærker vendt mod indvandrere og muslimer. 

Journalisten Paul Vensman er leder for denne afdeling mens Rasmus Medoc Benée Hansen er vicesektionsleder.

Der eksisterer desuden en P-sektion, der ledes af Søren Lind Jensen, men hvis arbejdsområde er uklart. Internt sektionen 

således: »P-Sek. bestyres af Nestor (Søren Lind Jensen, red.), han har styr på Dansk Folkeparti og Århus mod Moskéen..«

Arrangementer

ORG afholder hvert år generalforsamling i starten af oktober, nær ORG's officielle stiftelsesdato 3. oktober. Her bliver 

organisationens interne aktiviteter og eksterne initiativer diskuteret, de seneste år med særlig vægt på Den Danske Forening 

og foreningen Vederfølner.

Hvert år i slutningen af juni - lørdagen nærmest 21. juni - afholdes ORG's sommersolhvervsfest. Arrangementet afvikles på 

den jyske hede, hvor der serveres helstegt pattegris, og tændes et stort bål hvor et solkors af træ afbrændes. Nogle gange 

ryger der dog også andet på bålet. I 2003 blev der afbrændt en mørkhudet babydukke og i 2005 valgplakater for 

Socialdemokraternes Hüseyin Arac, som har tyrkisk baggrund. Festerne har siden midten af 1990'erne hvert år samlet 

mellem 18 og 30 deltagere.

Imellem generalforsamlingen og sommerfesten afvikles der både stormøder, sektions- og afdelingsmøder. I en årrække blev 

der i Aarhus desuden holdt »Tirsdagsmøder« på restaurationen Thorups Kælder i midtbyen. I dag holdes fællesskabet i live 

ved fællesmiddage, hvor ORG-medlemmer mødes, og spiser traditionel dansk mad. Det er primært i Østjylland at denne 

praksis findes. 
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Solhverv 1996
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Solhverv 1996
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Solhverv 1996
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Solhverv 1996
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Solhverv 1996
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Solhverv 1996
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Solhverv 1996
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Solhverv 1996
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Solhverv 2003. Yderst til højre (i sort PEAK-trøje) ses Frank Rasmussen, den senere leder af White Pride.
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Solhverv 2003.
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Kim 'Skanderborg' Jakobsen iført en Combat 18-trøje. Solhverv 2003. 
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Solhverv 2003.
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Gaveoverrækkelse til lederen Jesper Nielsen. Solhverv 2003.

 

(images/original/218.jpg)

Gaven åbnes. Solhverv 2003.
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Den indeholder en mørkhudet babydukke. Solhverv 2003.
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Æsken åbnes. Solhverv 2003.
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Dukken placeres på jorden. Solhverv 2003.
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Dukken brændes af. Solhverv 2003.
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ORG-medlemmerne ser til mens den mørkhudede dukke brænder. Den senere Vederfølner-kasserer Lars Rask Eriksson står med tændvæske i hånden. 
Solhverv 2003.
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Solhverv 2003.
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Frank Rasmussen, White Pride, ORG-Solhverv 2003.
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Tidligere folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Søren Lind Jensen, ORG-Solhverv 2003.
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Tre ORG'ere leger med et luftgevær. Solhverv 2003.

 

(images/original/231.jpg)

Claus Overgård Rønnow, ejer af IT-virksomheden Easy-Net, ORG-Solhverv 2003.
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ORG-medlemmerne undervises i kampsport. Solhverv 2004.
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Solhverv 2004.
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Solhverv 2004. Bemærk hvordan en række af ORG-medlemmerne er iført ens jakker.
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Politibetjenten Peter Ulrik Jensen (siddende, iført skjorte) flankeret af daværende White Pride-medlem Lars Rask Eriksson (siddende, iført kasket). 
Bemærk de sorte kasketter med ORG's logo, solkorset. Sommersolhverv 2005.
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ORG-solhverv 2005. Fra venstre: White Pride-medlem Kristoffer Bay Lund, ORG-leder Jesper Nielsen, tidligere politibetjent og nuværende afdelingsleder 
Peter Ulrik Jensen.

Den Nationale Fond

Sommersolhvervsfesten i 2008, der blev holdt nær Silkeborg hos bestyrelsesmedlem Thomas Bak, fik besøg af politiet på 

baggrund af et tip fra Politiet Efterretningstjeneste. Anmeldelsen lød således:

Midt- og Vestjyllands Politi modtog onsdag den 260608 en anonym henvendelse om, at nynazister, heraf flere navngivne, på 

adressen holder Midsommerfest, og at der ved festen skal ske afbrænding af kors, ligesom der vil blive skudt med rifler.

Politiet sigtede de fremmødte for overtrædelse af våbenloven, flere køretøjer blev ransaget og politiet fandt ganske rigtigt tre 

rifler. Alle våben var dog omfattet af de våbentilladelser, som enkelte tilstedeværende personer var i besiddelse af og to timer 

senere blev alle løsladt på stedet, og sigtelserne frafaldet.

Det udløste en erstatning på omkring 2.200 kroner per person. Efter en længere intern debat besluttes det at alle pengene, i 

alt cirka 40.000, skal bruges til en ny kampfond, som Jesper Nielsen præsenterer med disse ord: »Jeg mener også, at vi bør 

donere midlerne som startkapital til en »kampfond« for et eventuelt nyt nationalt parti eller andet offensivt initiativ! Denne 

fond bør i fundatsen være formuleret, så Århus Mod Moskéen kan overføre sine midler til den! Hvis alle klager og får 

erstatning, og hvis Århus Mod Moskéen's midler overføres, så har vi små 100.000 kr. til markedsføringsmateriale m.v. til brug 

for den fortsatte kamp! Det svarer fx til en lille kvart million foldere, hvor der passende kan reserveres plads til et banner 

nederst: »Doneret af Midt- og Vestjyllands Politi.« Så gjorde politiaktionen alligevel lidt nytte...«
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Optagelsesprocessen
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ORG forsamles på parkeringspladsen foran Åby Bibliotek, august 2005. I midten ses Niels Høck Andersen iført sort jakkesæt, flankeret af Gert Rask 
Eriksson fra White Pride.

Proceduren omkring potentielle medlemmer er følgende:  

1. Ethvert medlem kan anbefale et potentielt medlem!  

2. Medlemmet (kaldet referencemedlemmet) motiverer sin anbefaling og opretter en beskrivelse under Potentielle Medlemmer, 

hvor overskriften er det potentielle medlems navn  

3. Derefter starter "drøftelsen" af det potentielle medlem, og ethvert medlem er forpligtet til at bidrage med eventuelle forbehold, 

hvis noget tilsiger det 

4. Når det potentielle medlem er "drøftet" færdigt, overgår sagen til S-SEK, der vurderer, om der skal tages kontakt m.h.p. 

optagelse  

5. Herefter tager den almindelige optagelsesprocedure over 

6. Jo flere, der deltager i "drøftelsen" og kommenterer de potentielle medlemmer - jo mere sikker bliver beslutningsprocessen. 

Med de ord beskriver Jesper Nielsen den 15. september 2008 optagelsesprocessen på ORG-INT. 

ORG er konstant på jagt efter nye medlemmer. Logen er dog meget forsigtig, da man kun optager folk, som vurderes at være 

loyale overfor organisationen. I en officiel meddelelse fra ORG's bestyrelse til Politiken 9. august 2011, skriver de således:

En anden - og mindst lige så væsentlig - årsag til den ikke-offentlige profil er, at Foreningen ORG dermed ikke har skullet bruge 

ressourcer på at frasortere eventuelle karakterafvigere eller potentielle galninge. 

Nye medlemmer rekrutteres efter en vurdering af deres værdi for »kampen« og evne til at passe ind i fællesskabet. Alle i 

ORG har dog vetoret overfor potentielle medlemmer, hvilket løbende giver anledning til diskussioner.

Et eksempel på de forhold, som tages i betragtning i forbindelse med optagelsesprocessen i ORG kan illustreres med 

debatten på ORG-INT om Frederik Jensen (tidligere Niels-Ole Frederik Galmar - af ORG omtalt som FG), der har en fortid i 

Dansk Front og Dansk Folkeparti. Det er Jesper Nielsen der præsenterer ham:

Frederik er sidst i tyverne, og han blev uddannet jurist fra Aarhus Universitet i sommeren 2007. Han er p.t. ansat i 

statsforvaltningen. Han har været aktiv i det nationale miljø i mange år - dels i DF/DFU-regi, efterfølgende som initiativtager til 
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Dansk Front Ungdom sammen med HN (Henrik Nøhr Sørensen, red.) - og endelig efter opløsningen af Dansk Front som 

initiativtager til Unge Demokrater sammen med HN. Frederik er endog særdels godt begavet, og hans styrke ligger på det 

intellektuelle plan.

Forslaget møder dog modstand fra de gamle ledere i Dansk Front, som opfatter Frederik Jensen som illoyal på grund af en 

række kritiske udtalelse i Århus Stiftstidende i forbindelse med netværkets lukning. Lars Rask Eriksson svarer:

Jeg vil dog henlede JN (Jesper Nielsen, red.) og MA's (Mads Andergren Andersen, red.) opmærksomhed på at der er flere ting 

der spiller ind end begavelse. f.eks at Org er et fællesskab og at et fællesskab kun kan fungere hvis vi alle på tros af diverse 

uenigheder kan enes om de basale ting, og her kan jeg godt være nervøs for at en person som Frederik, på nuværende 

tidspunkt kan virke negativt på det fællesskab, som i mine øjne er ORG's største styrke (...) angående Frederik så skyldes det 

for mit vedkommende ikke så meget et personligt problem, men snarere en manglende tillid.

Og Jacob Engelbrekt Andersen fortsætter:

Jeg ønsker ikke at være organiseret sammen med FG (Frederik Jensen, red.), som jeg betragter som illoyal. Der kunne skrives 

en hel del, men først og fremmest tænker jeg på hans plapren til Århus Stiftstidende. I stedet for at løse uoverensstemmelserne 

konstruktivt og i mindelighed valgte FG at farer hårdt frem med fortrolige oplysninger og direkte løgne om hans tidligere 

samarbejdspartnere til netop stiften. Efter alt at dømme for at kompromittere hans tidligere politiske kammeraters arbejde i et 

forsøg på at stille hans eget politiske projekt i et bedre lys.

Baggrunden for konflikten er, at Frederik Jensen i Århus Stiftstidende sigter til Jacob Engelbrekt Andersen, da han i 

forbindelse med lanceringen af gruppen Unge Demokrater i sommeren 2007 udtaler: »Vi kunne ikke i længden harmonere 

med det miljø, der var i Dansk Front. Vi ønsker mere styring på tingene og vil diskutere politik i stedet for at rende rundt og 

lave ballade. Og vi tager afstand fra såvel nazisme som fra vold«.

Frederik Jensen fortæller også avisen om baggrunden for det nye initiativ: »Vores mål var at isolere de voldelige og 

nazistiske elementer, men det var ikke muligt inden for Dansk Front-miljøet. Tanken om at forlade Dansk Front har ulmet 

siden før jul«.

En række andre medlemmer af ORG skriver på ORG-INT, at de opfatter kritikken af det potentielle medlem, som personlige 

uoverenstemmelser. Det er dog Jesper Nielsen der får det sidste ord:

FG er en kapacitet, som vi kan bruge i kampen - indenfor eller udenfor ORG. Problemet med det nære samarbejde med 

EKSTERNE kræfter er dels, at ressourcerne er begrænsede - det er vanskeligt at holde et setup kørende eksternt med møder 

og koordination, når det ikke sker i ORG-regi, hvor den øvrige kommunikation og koordination foregår. Dels er der jo også 

loyalitetsaspektet, som JE ganske korrekt berører - hvis man ikke forstår den fulde udstrækning af "apparatet" og af den viste 

tillid, så afspejles det på den ene eller anden måde i ens adfærd. Vi har trods alt kun opleveret ét eneste internt loyalitetsbrud i 

de over 20 år, som vi har organiseret kampen - men utallige eksterne ditto! Jeg foreslår, at vi løser sagen som mænd - ved at 

mødes face-to-face og få diskuteret sagen på plads! Og på plads betyder ikke nødvendigvis en optagelse af FG! Jeg er sikker 

på, at FG er mand nok til at ville tage diskussionen og forklare os hans version på et lukket møde mellem "interessenterne" - 

med interessanterne mener jeg de personer, som på hver "sin side" har haft lod og del i det, der skete for 1½-2 år siden. Helt 

konkret kunne JE (Jacob Engelbrekt Andersen, red.), LR (Lars Rask Eriksson, red.), HN (Henrik Nøhr Sørensen, red.), FG 

(Frederik Jensen, red.) og undertegnede - og måske 1-2 andre personligt interesserede mødes og drøfte sagen. Jeg er sikker 

på, at flere andre også gerne vil have "talt ud". Jeg har bedt MA (Mads Andergren Andersen, red.) om at skaffe ALT, hvad FG 

igennem tiden har udtalt sig om til pressen via Infomedia. Materialet vil blive distribueret til alle inden et møde, og så må vi tage 

den derfra. Måske er han blevet fejlciteret ved en enkelt lejlighed eller to - måske mener han, hvad han sagde, og hvem husker 

længere, hvad der reelt er blevet sagt?

Dags dato er Frederik Jensen stadig ikke blevet optaget i ORG. 
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2. Forberedelse til racekrig

Landsforræderarkivet
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Lars Rask Eriksson (t.v.) og Ronnie Egedal Jørgensen, begge ORG, overvåger antiracister i Aarhus, februar 2006.

De seneste godt 20 år har ORG's efterretnings-sektion og I-gruppe foretaget systematisk registrering af personer, som 

højreekstremisterne betragter som fjender i deres politiske kamp. Oplysninger om tusindvis af borgere, som har udtalt sig 

positivt overfor flygtninge, et multietniske samfund eller muslimer, er blevet arkiveret i et kartotek, der som Henrik Nøhr 

skriver, hedder Den store Hukommelse - også kaldet Landsforrædderarkivet.

Offentligt tilgængelige oplysninger er løbende blevet suppleret med notering af de pågældenes privatadresser, telefonnumre, 

familieforhold, stilling og eventuel politisk observans. Desuden foto-registreres »anti-danske« manifestationer og initiativer så 

vidt muligt, ligesom eksemplet med sagen mod politibetjenten Peter Ulrik Jensen indikerer, at også politiets registre er blevet 

misbrugt i dette arbejde.

Desuden bliver »udanske« og »upatriotiske« udtalelser i tv- og radioprogrammer, bøger, aviser og tidsskrifter gennemset og 

-lyttet, læst og nøje dokumenteret. Udtalelser fra politikere og andre offentlige personer fra hele det politiske spektre er endt i 

en særlig kategori med navnet »vanvidsudtalelser«. 
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ORG'eren John Seiersen (i forgrunden) ved Vederfølners generalforsamling, marts 2008. I midten i blå jakke ses Dennis Laursen fra White Pride.

Lederen for dette tålmodige arbejde er den voldsdømte Afghanistan-veteran og overkonstabel i hæren John Seiersen, der 

har en fortid som næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom i Århus Amt. Hans nærmeste samarbejdspartner til den lyssky 

opgave er Niels Høck Andersen, som til hverdag arbejder som korpsmester i Beredskabsstyrelsen i Midtjylland. 

 (images/original/93.jpg)

Niels Høck Andersen, korpschef i Beredskabsstyrelsen. Nummer tre fra venstre.

En anden central person i arbejdet er Per Bernack, der varetager »den interne informationssamling, -bearbejdning og -

spredning omkring organisationer, der enten arbejder MED eller MOD vores sag om at genetablere et etnisk homogent 

samfund,« som ORG-lederen Jesper Nielsen formulerer det i en email den 21. januar 2002. Også den tidligere White Pride-

hooligan Mikkel Bonde Jacobsen, der i dag er med i AGF-fangruppen Nýsir, er involveret i denne del af ORG's arbejde. 

Samarbejdet med bloggerne er en central del af ORG's støtte til, hvad man betegner som »den nationale bevægelse« i 

Danmark. Da ORG i 2009 opretter Den Nationale Fond, er det første projekt at bruge penge på indkøb af et kamera til brug 

for organisationens efterretningsarbejde. Om baggrunden for den beslutning skriver Jesper Nielsen:
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En patriot har tilbudt at stå til rådighed dag og nat - klar til at rykke ud på gader og stræder for at forevige de personer, der 

generer det nationale arbejde. Personen vil blive instrueret hvor og hvad, der må fotograferes og billederne skal stilles frit til 

rådighed for alle aktører i den nationale kamp, herunder selvfølgelig ORG - men også Vederfølner, Den Danske Forening, 

Junikredsen, Trykkefrihedsselskabet m.fl.

Den omtalte »patriot« er Dennis Egedal Jørgensen fra Østjylland. Han blev, sammen med sin bror Ronnie Egedal 

Jørgensen, Lars Rask Eriksson og Thomas Smed Bjørnli (alle medlemmer af ORG) i februar 2006 set fotografere deltagerne 

i en antiracistisk demonstration i Aarhus. Siden har han gentagne gange været ude med ORG's kamera når venstrefløjen har 

været på gaden.

 (images/original/81.jpg)

Dennis Egedal Jørgensen (med kamera) ved Dansk Fronts demonstration i Svendborg, juni 2006.

Udstillingen af politiske fjender på internettet koordineres blandt andet mellem Niels Martin Kasler, der i Dansk Front-

sammenhæng brugte dæknavnet Steiner, og Jakob Engelbrekt Andersen, der var topfigur i Dansk Front og medlem af ORG i 

Aarhus. 

Den tidligere omtalte politibetjent Peter Ulrik Jensen, skriver på ORG-INT den 27. maj 2008 i en debat om hvor 

udhængningen af landsforræderne bør ske:

En af de sider er som bekendt "junikredsen". Denne side opdateres af en vis Steinar, som flere er bekendt med. Vi skal have et 

samarbejde op at køre med ham, hvis det ikke allerede eksisterer. Han er en uvurderlig kapacitet indenfor registrerering af 

aktive på den yderste venstrefløj og har en meget stort indblik og kendskab til persongalleriet.

Rasmus Medoc Benée Hansen bakker forslaget op og uddyber:

Jeg er helt enig med PU (Peter Ulrik Jensen, red.) i at Junikredsen er det bedste sted at offentliggøre billeder og dokumentation 

af venstreekstremisterne. Vores egen JE (Jakob Engelbrekt Andersen, red.) er mig bekendt meget engageret i Junikredsens 

arbejde, så jeg er sikker på at han kan bistå med eksponeringen.
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Junikredsen
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Niels Martin Kasler (t.v.) på skovtur med Den Danske Forening i midten af halvfemserne.

Hjemmesiden som ORG bruger som sit talerør, skriver om sig selv: 

Junikredsen er et pro-vestligt interessefællesskab, der i kritisk lys betragter tidens egalitaristiske, biofobiske og xenofile 

åndsklima.

På siden defineres termen biofobisk som »den uvidenskabelige benægtelse af menneskets biologiske gruppeforskelle«. 

Egalitarisme er en filosofi, der stræber efter ligestilling mellem forskellige samfundsgruppe mens »xenofili« er det modsatte af 

xenofobi - det vil sige en positiv indstilling overfor fremmede. 

Med andre ord vil hjemmesiden sætte kritisk lys på den opfattelse, at mennesker er ligeværdige i biologisk forstand, at 

ligestilling mellem samfundsgrupper skal fremmes samt samfundets positive indstilling overfor mennesker fra andre kulturer. 

I artiklen »Franz Boas: Anti-racismens plettede Darwin« fra 2008 uddybes synspunkterne om den påståede biologiske og 

racemæssige forskel mellem mennesker: 

Anti-racisme er naturligvis den logiske konsekvens af egalitarisme. Hvis alle mennesker er moralsk ligeværdige, så må de i 

yderste konsekvens også være biologisk ens. Race-videnskaben dokumenterer, at dette ikke tilfældet. Derfor må race-

videnskabens resultater fordrejes, forties og belyves for offentligheden. Meget er på spil. Således hviler hele FN's 

menneskerettigheds-religion videnskabeligt set på boasiansk antropologi. Falder den videnskabelige anti-racisme, så falder 

doktrinen om menneskers medfødte lighed også. (...) Vor tids inkvisitorer er hverken kirken eller staten, men især akademikere 

fra human- og socialvidenskaberne, der på bagrund af en lille håndfuld fortrinsvis jødiske genetikere og antropologer, 

samarbejder med ligesindede pressionsgrupper og medier om at skamstraffe de forskere, der bryder den politiske korrektheds 

tabu.

Den svært tilgængelige, intellektuelle facade har til formål at dække over en racistisk og nynazistisk verdensopfattelse, som 

hjemmesidens bagmænd abonerer på. En artikel om Dansk Front skrevet af Junikredsens administrator Niels Martin Kasler 

til den erklærede voldelige, nazistiske gruppe Blood & Honour i Argentina fire år tidligere, taler for sig selv:
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Danmark er verdens ældste kongedømme og vi opretholdt i tusinde år vores racerenhed. Jøderne begyndte at ankomme i det 

syttende århundrede. Vi danskere foragtede dem fra begyndelsen. (...) Vores kampråb er de 14 ord og vores kampfane er 

Dannebrog, det danske nationalflag. Vores hud er vores uniform og vores trosbekendelse er blod og ære. (...) Kampen for den 

hvide races overlevelse er global. (...) Som sønner og døtre af en engang storslået race er vi bundet sammen i hellig racekrig. 

Jeres kamp er vores kamp. Hil sejren!

»De 14 ord« er en henvisning til sætningen »we must secure the existence of our people and a future for white children« - 

formuleret af det amerikanske racist David Lane, som blev idømt 190 års fængsel for at stå i spidsen for terrororganisationen 

The Order.

Fakta: The Order

The Order var en amerikansk, nynazistisk terrorgruppe der opererede i midten af firserne. Mest kendte er de for likvideringen 

af radioværten Alan Berg. The Order, hvis oprindelige navn var Brüder Schweigen (Det tavse broderskab), stod også bag 

bombningen af en synagoge samt en række røverier.

Den fysiske forberedelse

ORG-medlemmerne driver en række kampsports-, skytte- og styrketræningsklubber, som blandt andet har til formål træne 

medlemmer og sympatisører til opgør med politiske fjender og en eventuel racekrig.

Forsvardem

I november 2005 bliver foreningen Forsvardem stiftet af Mads Andergren Andersen. Han er medlem af ORG og administrerer 

i dag Den Danske Forenings Facebook-side. Bestyrelsen i Forsvardem, der to gange om ugen træner kampsport på 

Rosenvangsskolen i Aarhus, består udelukkende af medlemmer af ORG: Michel Hother Sørensen, Brian Thygesen, Simon 

Degn Lajer og Lars Rask Eriksson. 
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Lars Rask Eriksson med teksten 'Arisch' på trøjen.
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Simon Degn Lajer og Nick Schwabach, sidstnævnte fra White Pride, til træning hos Forsvardem.

Som Redox tidligere har beskrevet så består deltagerne i foreningens aktiviteter af centrale medlemmer af den nye 

generation i den racistiske hooligangruppe White Pride. Det gælder blandt andre Nick Schwabach, Thomas Vestergaard, 

Simon Hvass Jacobsen, Kasper Ehlers, Paw Hald og Nikolaj Lauritzen.

Det er Lars Rask Eriksson og Simon Degn Lajer, der står for træningen af de unge hooligans, som de seneste år har været 

involveret i en lang række overfald og hærværksepisoder både i politiske og sportslige sammenhænge. Træningen har 

fundet sted samtidig med at de to trænere igennem deres parallelle engagement i foreningen Vederfølner højlydt har taget 

afstand fra politisk vold i medierne. 

Street Vale Tudo

Også i København er ORG involveret i kampsportstræning. 

Grafikeren Michael Frost driver her klubben Street Vale Tudo, som har fokus på realistiske teknikker, som kan bruges i 

direkte gadekamps-situationer. Blandt andre har den tidligere omtalte Peter Ulrik Jensen trænet i klubben.

Street Vale Tudo havde i en periode lokaler i Wing Tsun Centeret på Vesterbrogade i København, et af landets største 

kampsportscentre. Klubbens målgruppe er almindelige kampsportsudøvere, men logoet minder i påfaldende grad om ORG's. 

Selv beskriver Michael Frost logoet på følgende måde på kampsportsforummet martialarts.dk i juni 2010:

(...) Inde bagved er der stadig de to flinteøksehoveder der symboliserer kamp og refererer til vores arv fra vikingetiden, og det at 

de ligger over kors, fungerer både som et solkors og som en reference til kristendommens betydning for vores kultur (...)
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Michael Frosts præsentation af Street Vale Tudo på kampsportsforummet martialarts.dk. På det lille profilfoto i venstre side ses Michael Frost.

Street Vale Tudo er udløberen af et forsøg på at opbygge en kamptræningsklub for militante nynazister i Dansk Front, et 

projekt som Michael Frost stod bag i samarbejde med det racistiske netværks våben-dømte talsmand Julius Børgesen 

tilbage i 2005. Allerede året inden forsøgte Dansk Front og Michael Frost uden held at opbygge en intern kamptræningsklub, 

dengang med det senere ORG-medlem Emil Jeppesen ved roret.

Combifit og Århus Firma Sport

ORG-medlemmernes engagement i sportsverdenen involverer også våbenbrug. 

I Aarhus har ORG-medlemmet Jens Nicky Bang siden 1999 haft skytte- og idrætsforeningen Combifit sammen med Anne 

Vibeke Lassen, ligeledes fra ORG. Jens Nicky Bang blev i februar 2007 uddannet pistolinstruktør som medlem af Dansk 

Firma Sports skytteforening, for hvem han også er officiel kontaktperson. Combifit har af flere omgange modtaget fem-cifrede 

støttebeløb fra Aarhus Kommune.

Modsat flere af ORG-medlemmernes andre projekter, så bliver Combifit udad til præsenteret som et egentligt initiativ til 

integration af unge indvandrere. I en artikel fra 2001 omtaler Jyllands-Posten foreningen således:

Combifit, der er stiftet i 1999 af en gruppe 5. klasses piger og to lærere fra Vestergårdsskolen, har primært en medlemskreds af 

indvandrere samt danske piger og drenge, som ikke tidligere har været foreningsaktive. Formålet er, at et samarbejde mellem 

Vestergårdskolen, Ungdomsskolen, Fritidsklubben og SSP samt Mellemfolkeligt Samvirke skal skabe et socialt netværk 

omkring de unge og dermed være med til at fremme integrationen.

Det er desuden værd at bemærke at ihvertfald 10 medlemmer af ORG har eller har haft jagttegn, og således må formodes at 

kunne betjene skydevåben.
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AK Nordland
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Mikael Møller Grubert i AK Nordlands officielle t-shirt, med solkors på ærmet, ved et stævne i klubben.

Den ældste af ORG's træningsklubber er styrketræningsklubben AK Nordland i Aarhus, der drives af den tidligere 

lokalformand (1997-2000) og kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti i Aarhus, Søren Lind Jensen.

Klubben bliver grundlagt i 1996, og har siden været samlingspunkt for hårdtpumpede højreekstremister i Østjylland. AK 

Nordland er opkaldt efter et SS-regiment for danskere og nordmænd, der kæmpede for nazi-Tyskland under Anden 

Verdenskrig

Styrketræningsklubben bliver dannet efter uenigheder med Århus Athletklub om hvorvidt indvandrere kunne blive optaget 

som medlemmer. Som daværende formand og kasserer i Århus Athletklub afviser Søren Lind Jensen folk med udenlandske 

navne, omtaler sig selv som »Il Duce«, (en reference til den fascistiske leder af 1930'ernes Italien, Benito Mussolini, red.), og 

kalder et andet medlem for »perkerelsker«, da denne vil sætte en stopper for diskriminationen. Sagen fører i 2002 til at 

Søren Lind Jensen trækker sig som Folketingskandidat for Dansk Folkeparti, da sagen kommer partiets hovedbestyrelse for 

øre. I 2005 stiller han igen op for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i Horsens.

Tomas Kierstein har været bestyrelsesformand i klubben, der i mange år ganske som ORG havde solkorset som officielt 

logo. I dag er logoet skiftet ud med Holger Danske, men personsammensætningen i klubben er ikke til at tage fejl af.

Ulla Hjuler fra ORG sidder i dag i »Rigsrådet«, som klubben kalder sin bestyrelse. Blandt medlemmerne findes ORG's 

afdelingsleder i Aarhus, Mikael Møller Grubert samt Mikkel Bonde Jacobsen, Brian Thygesen og Michael Bransholm - alle 

medlemmer af ORG. Sidstnævnte har været på det danske landshold i rugby i en årrække, og er nu assisterende 

landstræner for U20-landsholdet. 
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Ulla Hjuler fra ORG deltager også i stævnet. Grubert ses i baggrunden.

AK Nordland har udviklet sig til at blive en integreret del af styrketræningsmiljøet i Danmark og stiller jævnligt op til 

konkurrencer i styrkeløft, ligesom der også er en lang række ikke-politiske medlemmer i klubben. På AK Nordlands åbne 

debatforum for medlemmer kan man dog læse flere indlæg, hvori medlemmer hylder politivold mod unge 

venstrefløjsaktivister, og hvordan de sammen bestiller t-shirts med hagekors på.

Også forsangeren fra bandet Illdisposed, Bo Sommer, har trænet hos AK Nordland. Bo Sommer har en fortid i den racistiske 

gruppe Hvid Røvfuld Band, som du kan læse meget mere om her.  (http://redox.dk/spip.php?article911)

Politi og militær

En række højt placerede folk i ORG-hierakiet har gjort karriere indenfor det danske militær og forsvar ligesom flere har været 

udsendt som en del af de danske styrker i flere af verdens brændpunkter. Tilsammen tegner der sig et billede af en 

organisation med et stærkt netværk indenfor de danske militære styrker med både adgang til, og erfaring med, skydevåben.

Som tidligere nævnt har ORG's egen efterretningschef og viceafdelingsleder i Aarhus, John Seiersen, rang af overkonstabel 

og har været udsendt flere gange, herunder til Aghanistan, ligesom hans partner i ORG's efterretningsarbejde, Niels Høck 

Andersen, er korpschef i Beredsskabsstyrelsen i Midtjylland.

ORG-ledelsesmedlem Christian Rønn Østeraas, har en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste og er uddannet kaptajn i 

hæren. Dertil kommer Thomas Bastholm Lynge, der er uddannet officer, Martin Kian Jensen der er ansat i Forsvaret samt 

Peder Ahrens, som er premierløjtnant i Hjemmeværnet.

Af andre ORG-medlemmer med militær træning og erfaring kan nævnes Rasmus Bonde Jacobsen, der har været i Kosova 

og Kristoffer Bay Lund, som har været udsendt i Afghanistan. Også den københavnske afdelingsleder og tidligere politimand 

Peter Ulrik Jensen har været i militæret.
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Kristoffer Bay Lund ved sommersolhvervsfest i ORG i 2005.

Niels Bach Jensen, der i dag er politiassistent ved lokalpolitiet i Skive, har været udsendt i både Kroatien og Bosnien. Ved 

siden af sit politiske arbejde som næstformand i Den Danske Forening og medlem af ungdomsgruppen, Dansk Forum, har 

han været i Dronningens Livregiment og fortsatte senere over i Jydske Dragonregiment. I Forsvaret gik han under navnet 

'Psycho-Bach' og Ekstra Bladet beskriver i december 2000 hans opførsel på en patrulje i Sarajevo. »Ekstra Bladet erfarer, at 

PMV-kører Niels Bach Jensen i 1993 passerede en bosnisk-muslimsk kvinde på den berygtede 'Snipers Alley' i Bosniens 

belejrede hovedstad Sarajevo. Kvinden var blevet ramt af en skudsalve. Niels Bach Jensen drejede sit køretøj ind foran 

hende - men kørte så videre uden at komme den formentlig døende kvinde til undsætning.«
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Århus Privatskole
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Århus Privatskole bruger ligesom ORG solkorset som logo.

I 2007 åbner Århus Privatskole. Initiativet bliver taget af de to ORG-medlemmer Anne Vibeke Lassen og Jens Nicky Bang, 

som også driver idræts- og skytteforeningen Combifit sammen. Med til initiativet er også en person, der tilsyneladende er 

uden tilknytning til ORG. 

Anne Vibeke Lassen er i dag leder på skolen, der har omkring 200 elever, mens Jens Nicky Bang er formand for en 

støtteforeningen for skolen, der blev oprettet samme år. De restende bestyrelsesmedlemmer i støtteforeningen er i dag fire 

år efter stiftelsen stadig ikke offentligt tilgængelige. 
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Anne Vibeke Lassen og Jens Nicky Bang, begge fra ORG, tager i 2006 initiativ til at danne Århus Privatskole.

Skolens logo er det samme som ORG, nemlig et solkors, og ORG-medlemmet Søren Lind Jensen, manden bag 

styrketræningsklubben AK Nordland, underviser i tysk på skolen. 

På skolens hjemmeside kan man læse at »Århus Privat Skoles formål er at drive skole på et kristent dansk demokratisk 

grundlag, derfor vil en del af skolens traditioner også være forankrede i danske nationale værdier«. Samme sted oplyses at 

skolens elever dagligt synger gamle danske sange til morgensang ligesom der afholdes »jævndøgnsfest« og fejres solhverv. 

Dertil kommer en årlig »Danmarks-uge«. I en artikel i Jyllands-Posten forklarer skoleleder Anne Vibeke Lassen sig sådan her 

i august 2006:
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Vi skal gøre op med den holdning, at alt er lige gyldigt og lige godt. Vi vil sikre os, at de der har valgt skolen, står inde for dens 

fællesskab. På den måde skaber vi en stærk skolekultur. Når alle forældre, lærere og elever arbejde tæt sammen, så lykkes 

projektet. 

Men man skal passe på ikke at blive så politisk korrekt, at ingen tør hejse det danske flag. Jeg har Dannebrog stående på mit 

skrivebord, jeg værner om de danske værdier, og hvorfor skulle jeg ikke det.

Trods personsammenfaldet og det åbenlyse solkors-logo - eller måske netop på grund af disse omstændigheder - forsøges 

skolens forbindelse til ORG holdt top-hemmeligt.

Lars Rask Eriksson skriver i en debat om intern sikkerhed på ORG-INT: »Når vi nu ved emnet om at intet er sikkert, hvorfor 

skriver man så det fulde navn på skolen i org referatet? det gavner vel ingen? altså udover hvis f.eks. redox fik adgang til 

siden.«

Jesper Nielsen tager straks konsekvensen af henvendelsen og sletter navnet Århus Privatskole fra de interne ORG-referater: 

»God pointe, LR! Vi ændrer fremover navnet til SKOLEN!«.

Siden Århus Privatskole blev etableret har Undervisningsministeriet støttet skolen med mere end 20 millioner kroner.
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Jesper Nielsen (siddende) flankeret af skoleleder Anne Vibeke Lassen (nummer to fra venstre) ved Den Danske Forenings grundlovsmøde på Borum 
Eshøj i Østjylland 5. juni 2006.

3. »Den nationale bevægelse«

ORG har en bred berøringsflade på den danske højrefløj og har desuden flere gange selv stået bag oprettelsen af 

foreninger, netværk og grupper.

Historisk og aktuelt har udgangspunktet været Den Danske Forening og dennes ungdomsgrupper. Toneangivende 

medlemmer af ORG har været med i Den Danske Forening i mere end 20 år, og laver i dag store dele af foreningens 

arbejde.

Igennem Den Danske Forening skaber ORG et bindeled mellem Dansk Folkeparti, White Pride og Trykkefrihedsselskabet. 

Samtidig er Dansk Front, Århus Mod Moskeen og Vederfølner skabt som en slags frontorganisationer.
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Den Danske Forening
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Den Danske Forenings grundlovsmøde på Borum Eshøj i Østjylland 5. juni 2006 samlede cirka 30 deltagere.

Jeg har i mange år vidst, at de har haft møder, og jeg har også selv deltaget i et af møderne, og jeg har ikke kunnet se 

problemer der.

Sådan siger Ole Hasselbalch, tidligere formand for Den Danske Forening, til Jyllands-Posten 10. august i år om foreningens 

forhold til ORG. Professoren bekræfter altså at kende til logen, men mener ikke at den udgør et problem.

I dag udgør ORG-medlemmer halvdelen af foreningens styrelse (Jesper Nielsen, Søren Lind Jensen og Tomas Kierstein), 

bestrider formandsskabet (Tomas Kierstein), administrerer foreningens Facebook-gruppe (Mads Andergren Andersen), laver 

store dele af dens materiale (Rasmus Medoc Benée Hansen og Paul Vensman) og afvikler foreningens møder i Aarhus. 

Årsagen til det store personsammenfald skal findes i den foreningsstruktur, som Ole Hasselbalch opbygede i 1990'erne. 

Det kan således være svært at kende forskel på Den Danske Forening og ORG, når man læser Ole Hasselbalchs egne 

optegnelser for hvordan foreningen opstod og udviklede sig under hans ledelse. Han beskriver i bogen »Opgøret med 

Indvandringspolitiken - en personlig beretning« hvordan et hierakisk netværk bestående af personer, som ikke offentligt 

måtte sættes i forbindelse med foreningen, blev opbygget igennem uformelle dagligestuemøder, og udviklede sig til 

lokalgrupper, som foretog »systematisk vidensindsamling« af relevans for foreningen. 

Der måtte organiseres et netværk uden den synlighed, der ville gøre det sårbart. (...) Et lokalt arbejde startede som regel 

uforpligtende med regelmæssige dagligstuemøder mellem ligesindede under private former. Her organiseredes så f.eks. 

omdelingsaktioner, deltagelse i den lokale debat osv., og der skabes evt. en lokaløkonomi (til kopiering, fax, telefon osv.) og 

introduceres nye ansigter. Efterhånden kunne man så arbejde hen mod, at gruppen fik en fast form.

Det frivillige foreningsarbejde lod dog meget tilbage at ønske. Derfor opstod der hurtigt behov for et mere veltilrettelagt 

arbejde: 

Især vidensindsamling gennem lokale var ofte et problem. (...) Jeg måtte igen og igen indskærpe, at det ikke var nok blot at 

hælde en masse i skødet på os, men at tingene skulle være systematiske, kortfattede, objektive og dokumenterede – og at det, 

der virkelig battede, ikke var den tilfældige, men den vedholdende forsyning. (...) Organisation måtte der nu engang til for at 

opgenere de nødvendige pengemidler og få opgaverne sat i system. Enkeltpersoner eller private småkredse ville aldrig kunne 

mobilisere det tilstrækkelige. Der var dengang heller intet andet seriøst bud på en sådan organisation. Anliggende lå ganske 

vist inden for, hvad Fremskridtspartiet beskæftigede sig med, men jeg opfattede dette parti som anarkistisk, medens det, der 

behøvedes, var et sejt, velstruktureret og målrettet arbejde.

Den utraditionelle foreningsstruktur og det omfattende informationsarbejde skyldes, at foreningens aktivister dengang og i 

dag har den opfattelse, at en tredje verdenskrig er i gang med at blive udkæmpet; Danmark er besat af en fremmed magt 

(læs: muslimerne) og selve nationens overlevelse er på spil.
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Stående yderst til venstre White Pride-medlemmet Lars Rasmussen. Til højre for ham DNSB'eren Poul Hansen. Den Danske Forenings grundlovsmøde 
på Borum Eshøj i Østjylland 5. juni 2006.

Op igennem 1990'erne afvikler foreningen en række møder i Aarhus, som bliver mødt med mod-demonstrationer. Dette 

medvirker til, at Jakob Engelbrekt Andersen og hans slæng fra hooligangruppen White Pride, får plads som fast vagtværn 

når de ellers typisk ældre og mere intellektuelle foreningsfolk mødes for at diskutere verdenssituationen. I samme periode 

var en række ORG-folk medlemmer af organisationen Dansk Forum, der de facto fungerede som Den Danske Forenings 

ungdomsgruppe i anden halvdel af halvfemserne. Det gælder blandt andre Niels Bach Jensen, Gert Rask, Morten Quist 

Christensen, Søren Lind Jensen, Mikael Møller Grubert og Poul Wendelboe.

At halvdelen af Den Danske Foreningens styrelse er medlemmer af ORG er ingen tilfældighed. Den Danske Forening er en 

døende forening, som havde sin storhedstid i 1990'erne og efter dannelsen af Dansk Folkeparti, har været en skygge af sig 

selv. Det efterlader et tomrum, som gør at ORG med en koordineret indsats kan overtage foreningen, da de både har en 

plan, erfaringerne, medlemmer som har været med i mange år og i forvejen laver store dele af foreningens arbejde. 

ORG er desuden faste gæster ved det årlige grundlovsmøde, som Den Danske Forening arrangerer i Aarhus ved Borum 

Eshøj. De menige medlemmer af Den Danske Forening kender tilsyneladende ikke til logens eksistens. 

Der er ikke udsigt til at ORG vil dæmpe sit engagement i Den Danske Forening foreløbig. Snarere tværtimod:

»Vi fortsætter ufortrødent arbejdet for Den Danske Forening og støtter foreningen på alle de fronter, hvor den har behov for 

støtte,« skriver Jesper Nielsen på ORG-INT da Tomas Kierstein i januar 2009 bliver valgt som formand for foreningen.

Ifølge ORG's leder Jesper Nielsen rækker hans og Søren Lind Jensens engagement i foreningen dog længere end bare 

støtte til foreningen. For ORG-medlemmerne er Den Danske Forening en brik i en større plan om at danne et nyt 

højreekstremistisk parti, som kan konkurrere med Dansk Folkeparti.

På styrelsesmødet lørdag den 13. september 2008 valgte JN (Jesper Nielsen, red.) og Nestor (Søren Lind Jensen, red.) officielt 

at indtræde i styrelsen for Den Danske Forening! Tilbuddet havde for JN's vedkommende stået åbent i mange år, og emnet har 

løbende været oppe at vende på styrelsesmøderne, men vi har vurderet, at tiden nu er moden, idet planlægningen af et 

kommende nationalt parti snart går ind i en ny fase. I den forbindelse kommer Den Danske Forening til at spille en central rolle.

Således skriver Jesper Nielsen den 18. september 2008 i en orientering på ORG-INT. På samme styrelsesmøde lykkedes 

det også Jesper Nielsen og Søren Lind Jensen at få Ole Hasselbalch med i styrelsen:
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JN og Nestor stillede det krav, at OH genindtræder i styrelsen, så her efter weekendens møde er Den Danske Forenings 

styrelse styrket med tre medlemmer. Jeg vil på det næste ORG-møde komme ind på den strategiske nødvendighed af 

styrkelsen af Den Danske Forenings styrelse på nuværende tidspunkt.

En praktisk frontorganisation

Et godt eksempel på ORG's arbejde indenfor Den Danske Forening er et offentligt debatmøde med Jyllands-Posten-

bloggeren Morten Uhrskov Jensen, der er redaktør på det nationalkonservative tidsskrift NOMOS, som foreningen 

arrangerede på Århus Bibliotek den 15. juni 2010. 

Afviklingen af arrangementet blev planlagt og koordineret ned til mindste detalje på ORG's generalforsamling og ORG-INT på 

internettet ligesom det var ORG-medlemmer, som stod for alt det praktiske arbejde i forbindelse med mødet. 

Idéen til mødet opstod oprindeligt på et bestyrelsesmøde i Den Danske Forening i januar 2009, men det er på ORG's 

generalforsamling den 26. marts 2010, at detaljerne falder på plads. Det skete under punkt nummer to på dagsordenen, som 

lyder »Den Danske Forening: Film, møde og struktur v. MA (Mads Andergren Andersen, red.) RM (Rasmus Medoc Benée 

Hansen, red.) og JN (Jesper Nielsen, red.)« - det første punkt efter en velkomsttale af Jesper Nielsen. 

Op til Den Danske Forening-mødet annoncerer Jesper Nielsen på ORG-INT, at »det er afgørende, at mødet bliver en 

succes, så alle medlemmer skal gøre, hvad der er muligt for at mobilisere deltagere« samt »brug kræfterne på at få 

mobiliseret hele netværket«. Internt i ORG bliver opfordringen taget op, for som afdelingsleder Mikael Møller Grubert skriver 

på ORG-INT: »Samtidigt er mødet jo en oplagt mulighed for de folk, som har efterlyst noget aktivisme.« 

Jesper Nielsen er torvholder på mødet både i Den Danske Forening- og ORG-regi. 

Rasmus Medoc Benée Hansen fra ORG agitationssektion laver plakat, løbeseddel og bannerreklame for arrangementet 

mens Mikael Møller Grubert har ansvaret for distribution af materialet. Lars Rask Eriksson og folk fra Vederfølner står for 

ophængning og uddeling af materialet på skoler og uddannelsesinstitutioner. Mads Andergren Andersen står for den 

praktiske afvikling på selve dagen, mens Michel Hother Sørensen har ansvar for sikkerheden. Peter Ulrik Jensen sørger for 

transporten af Morten Uhrskov Jensen fra Sjælland.

Samtidig forsikrer Jesper Nielsen, den 27. maj, at der er styr på sikkerheden i forbindelse med mødet:

MHS (Michel Hother Sørensen, red.) er officielt udnævnt som ansvarlig for sikkerheden ved det kommende stormøde! Der er 

lagt en detaljeret plan for sikkerheden ved mødet, og herunder vil NIBA (Jens Nicky Bang, red.) spille en central rolle sammen 

med en kollega fra sikkerhedsbranchen.

To uger før debatmødets afvikling sender Jesper Nielsen en fællesemail til ORG's medlemmer med følgende besked: 

»Invitation til offentligt møde med Morten Uhrskov Jensen i Århus! Gratis entré! Alle er velkomne! Send venligst denne mail 

videre...« I dagene op til blev der desuden sendt sms'er ud, for at mobilisere »hele netværket«.

Den Danske Forenings formand og ORG-medlem Tomas Kierstein har på forhånd fået en positiv tilkendegivelse fra David 

Gress, der er medgrundlægger af Trykkefrihedsselskabet og tidligere næstformand i den liberale tænketank CEPOS. Peter 

Ulrik Jensen organiserer, at mødet videofilmes af en »god ven« - Kim Bang Andersen fra den nynazistiske gruppe Danmarks 

Nationale Front. 

Resultatet af anstrengelserne er et fremmøde på cirka 50 mennesker. Hovedparten af de fremmødte var medlemmer af 

White Pride og nazistpartiet DNSB i Aarhus samt ORG's topfolk i Aarhus, Nordjylland og København.

Dagen efter mødet skriver oplægsholderen på sin blog på Jyllands-Postens hjemmeside: »Min gennem snart ti år gamle ven 

Tomas Kierstein, som jeg første gang mødte på Tidehvervs Sommermøde i 2000, havde i sin egenskab af formand for Den 

Danske Forening inviteret mig til at holde et oplæg i Smilets By«. Han bruger herefter det meste af sit blogindlæg på at 

diskutere lødigheden af argumenter om racebiologi fra en nazistisk debatør (»Det er korrekt, at der var en nazist til stede i 

salen. Om der var flere, skal jeg ikke kunne sige, da de i så fald ikke ytrede sig...«) samt den omstændighed at en gruppe 
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anti-racister synger sange udenfor (»Jeg skal ikke nægte, at jeg var glad for at følges med nogle mennesker, der havde en 

vis bredde over skuldrene. Da vi nemlig kom ud foran biblioteket noget over kl. 21, var de røde fascister fortsat i høj grad 

aktive, og de råbte mange opfindsomme slagord imod os«).

Et lille år efter gentager Den Danske Forening foredraget i København. Mandag den 18. april 2011 møder således omkring 

25 personer op, da Morten Uhrskov Jensen taler i Valby Medborgerhus. Igen har han eskorte af Peter Ulrik Jensen samt Kim 

Bang Andersen fra Danmarks Nationale Front. Syv-otte nynazister fra Danmarks Nationale Front deltager også i mødet. 

Efterfølgende skriver Peter Ulrik Jensen en artikel til Vederfølners hjemmeside om mødet.

 (images/original/80.jpg)

White Pride-leder Thomas Vestergaard, der ikke er med i ORG, ankommer til Den Danske Forenings offentlige møde på Hovedbiblioteket i Århus, juni 
2010.
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Søren Lind Jensen (t.v.) og Ivan Rasmussen (t.h.) ved Den Danske Forenings offentlige møde på Hovedbiblioteket i Århus, juni 2010.
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Nick Schwabach fra White Pride (yderste til venstre), Kenn Rosenkranz fra Fremskridtspartiet (i baggrunden til venstre) og daværende DNSB'er Daniel 
Carlsen (med sort kasket).
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René Lindberg (t.v.) og Nikolaj Bay Lund (i midten) forlader Den Danske Forenings offentlige møde på Hovedbiblioteket i Århus, juni 2010.
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Den tidligere venstremand Søren Quist Rasmussen (t.v.) og Harry Vinter (i midten) forlader Den Danske Forenings offentlige møde på Hovedbiblioteket i 
Århus, juni 2010.
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Søren Lind Jensen (yderst til venstre) og Ulla Hjuler (gul jakke), begge ORG, forlader Den Danske Forenings offentlige møde på Hovedbiblioteket i 
Århus, juni 2010.
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Poul Vinther Jensen, tidligere næstformand i Den Danske Forening, siger farvel til Jacob Engelbrekt Andersen fra ORG. Til højre for dem ses Lars 
Grønbæk Larsen.
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En række Vederfølner-folk forlader mødet foran taleren Morten Uhrskov Jensen (i døråbningen). På række (fra venstre) Dan Jochumsen, Lars Rask 
Eriksson og Søren Mortensen.
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Uhrskov Jensen eskorteres blandt andet af den tidligere politibetjent Peter Ulrik Jensen (t.v.) samt DNF'eren Kim Bang Andersen (med solbriller).
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Jens Nicky Bang (lys skjorte) følger taleren til sin bil.
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Til slut følger ORG's øverste leder, Jesper Nielsen, fulgt af det mangeårige White Pride-medlem Andre Eég Jensen.
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DNF'eren Kim Bang Andersen (yderst t.v.) og ORG's sikkerhedsansvarlige ved arrangementet, Michel Hother Sørensen (nummer to fra venstre).

Dansk Folkeparti
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Søren Lind Jensen, tidligere folketingskandidat for Dansk Folkeparti, hilser farvel efter Den Danske Forenings møde i det centrale Århus. Juni 2010.

Da Dansk Folkeparti og dennes ungdomsorganisation stiftes i 1995 bliver dette et samlingspunkt for daværende medlemmer 

af ORG, som bruger partiet til at rekruttere nye medlemmer.

John Seiersen var med til at oprette ungdomsorganisationens afdeling i Aarhus hvor også Thomas Bastholm Lynge, Jesper 

Nielsen og Preben Schjødt Jensen kommer med allerede fra 1996. Året efter bliver Søren Lind Jensen kasserer for 

afdelingen og Gert Rask Eriksson kommer med i bestyrelsen.

I 1999 bestrider flere ORG-folk poster i ungdomsorganisationens bestyrelse i Århus Amt. John Seiersen og Dan Wienberg 

Rasmussen er næstformand og formand, mens Brian Thygesen også er i bestyrelsen samt suppleant til hovedbestyrelsen. 

Senere sætter Jesper Nielsen sig på næstformands-posten i moderpartiets Aarhus-afdeling.

I Aalborg er ORG involveret i Dansk Folkepartis Ungdom i Nordjylland. Her er Christian Mørck suppleant til bestyrelsen i 

1999, mens Thomas Bastholm Lynge er revisor. Senere bliver ORG-medlemmerne André Eeg Jensen og Henrik Nøhr 

Sørensen bestyrelsesmedlemmer, førstnævnte som næstformand i 2002.
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Nitten medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom ekskluderes i 1999, herunder amtssekretæren, formanden, næstformanden 

og kassereren for Aarhus-afdelingen efter partiledelsen får mistanke om at de går med »kupplaner«. I 2002/03 gælder det 10 

medlemmer af partiet der ekskluderes på grund af deres bånd til White Pride og Dansk Front.

ORG-medlemmet Niels-Christian Herholdt Braad er dog medlem af Dansk Folkeparti helt frem til 2005. Han er tidligere 

lokalformand for Dansk Folkeparti i Randers (1999-2003) og folketingskandidat for Dansk Folkeparti ved valget i 2001 og 

2005. Han trækker sig fra partiet i 2005, da han indtræder i bestyrelsen for Århus Mod Moskéen, som er startet af ORG.

Også Jesper Nielsen melder sig først ud af partiet i 2005, da han involverer sig i Århus Mod Moskéen. Ved valget i 2001 

involverer han ORG i Søren Lind Jensens valgkamp til Folketinget. I en email sendt til ORG's viceafdelingsledere i Aarhus få 

dage før valget skriver han:

Vær HILset. Der er hårdt brug for assistance til at runddele Nestors valgbrochurer i et villakvarter eller i (ikke belastede) 

boligblokke. Henvend jer direkte til Nestor for at få 100 brochurer. Nestor kører gerne ud med brochurerne til jer. På org-int kan 

man se, hvilke områder, der allerede er uddelt i. Det tager kun 30-45 minutter at uddele 100 brochurer... Og endelig HUSK at 

komme på Thorups i aften, onsdag, kl. 20.00. DFP’s byråds- og amtsrådskandidat Per Hovgaard vil også være til stede. 

Brochurer uddeles ved den lejlighed og ved vælgermødet på Handelshøjskolen torsdag. Hil fra JN.

Fakta: ORG's tillidsposter i Dansk Folkepartis Ungdom:

Søren Lind Jensen (Revisor i DFU i Aarhus, 1997)1.

Christian Mørck (Suppleant til bestyrelsen i i DFU i Nordjylland Amt i 1999)2.

André Eeg Jensen (Næstformand i DFU Nordjyllands Amts bestyrelse, 2002)3.

Thomas Bastholm Lynge (Revisor, DFU i Nordjyllands Amt, 1999)4.

Sofie Popp Sørensen (DFU Århus Amts bestyrelse og DFU's hovedbestyrelse, 2002)5.

Rasmus Bonde Jacobsen (DFU Århus Amts bestyrelse, 2002)6.

Nikolaj Bay Lund (DFU Århus Amts bestyrelse, 2002)7.

Mads Andergren Andersen (Kasserer i DFU Århus Amt i 2001)8.

Mikael Møller Grubert (DFU Århus Amts bestyrelse, 2001) 9.

Henrik Nøhr Sørensen (DFU Århus Amts bestyrelse, 2001 og DFU Nordjyllands Amts bestyrelse, 2003) 10.

Lars Rask Eriksson (DFU Århus Amts bestyrelse, 2002) 11.

Rasmus Medoc Benée Hansen (Formand i DFU Århus Amt, 2001). 12.

John Seiersen (DFU Jyllands bestyrelse fra 1996. Næstformand i DFU Århus Amt, 1999) 13.

Dan Wienberg Rasmussen (DFU Århus Amts bestyrelse, 1999) 14.

Gert Rask Eriksson (DFU Århus Amt, 1997) 15.

Brian Thygesen (bestyrelsen i DFU Århus Amt og suppleant til hovedbestyrelsen, 1999)16.

Page 59 of 92ORG

12-08-2011http://redox.dk/org/



 

(images/original/194.jpg)

ORG'eren Sofie Popp Sørensen ved den nazistiske Salem-march i 2005. Til højre for hende Flemming Muff Christiansen, daværende Blood & Honour. 
Sofie Popp Sørensen har tidligere siddet i Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse.

Dansk Front

Folkene bag Danskfront.dk er en flok af fædrelandskærlige mennesker, der alle har en biologisk verdensopfattelse til fælles. (...) 

Med andre ord: vi er racister!

Citatet stammer fra Dansk Fronts grundlag. Projektet starter som en hjemmeside i 2002, der er registreret af ORG-

medlemmet Brian Thygesen. Konceptet udvikler sig snart til et landsdækkende, racistisk netværk med afdelinger i adskillige 

danske byer. I netværkets fem år lange levetid, står ledelsen aldrig offentligt frem. Det står tidligt klart, at bagmændene skal 

findes omkring White Pride. Det er dog ikke dér, initiativet bliver taget - det gør det i ORG.

 (images/original/27.jpg)

Page 60 of 92ORG

12-08-2011http://redox.dk/org/



ORG'erne Henrik Nøhr Sørensen (grå jakke) og Frank Rasmussen (hvid kasket og skjorte) flankeret af DNSB'eren Dennis Aksel Hansen (yderst til 
venstre).

Initiativtagerne til Dansk Front skal nemlig findes i den gruppe af ORG-medlemmer, der udgør den første generation af White 

Pride, centreret omkring Jacob Engelbrekt Andersen. Til dem sluttede sig hurtigt medlemmer af den nazistiske gruppe Blood 

& Honour, Dansk Forums leder-duo Niels Martin Kasler og Annette Ladefoged samt menige medlemmer af nazi-partiet 

DNSB. 

Fakta: ORG i Dansk Front

Følgende medlemmer af ORG var aktive i Dansk Front i perioden 2002-2007: John Seiersen, Steven Robert Ryall Kingo, 

Mikkel Bonde Jacobsen, Rasmus Bonde Jacobsen, Brian Thygesen, Lars Rask Eriksson, Gert Rask Eriksson, Jacob 

Engelbrekt Andersen, Thomas Engelbrekt Andersen, Sofie Popp Sørensen, André Eeg Jensen, Henrik Nøhr Sørensen, 

Christian Mørck, Nikolaj Bay Lund, Kristoffer Bay Lund, Ronnie Egedal Jørgensen, Rasmus Medoc Benée Hansen, Michael 

Steffenson Buch, Mikael Møller Grubert, Morten Birkedahl Jensen, Allan Birkedahl Jensen, Michael Verner Larsen, Michel 

Hother Sørensen og Mads Andergren Andersen. 

At så mange ORG-medlemmer gik ind i Dansk Front skyldes blandt andet, at projektet var en oplagt mulighed for at udbygge 

»holdningsnetværket«, og blev brugt til at hverve nye folk. 

Ligeledes udbyggedes relationen til højreekstremister i resten af landet, ligesom båndene til andre racistiske hooligans blev 

styrket betydeligt. På samme måde kunne ORG igennem Dansk Front bevare relationerne til Blood & Honour og DNSB, 

samt de udenlandske nazister fra især Tyskland og Sverige. 

ORG-folkene i Dansk Front fungerede i praksis som den øverste ledelse af Dansk Front. Det højeste man kunne opnå i 

Dansk Front, var at blive en del af administrator-gruppen, der var den højeste myndighed. Det var i denne gruppe at 

beslutningerne om sidens - og netværkets - fremtid formelt skulle tages. I praksis var det dog alene de folk i 

administrationsgruppen, der var dobbelt-organiserede i ORG, der traf disse beslutninger.

I denne gruppe indgik eksempelvis ikke Line Palme Olsen, der i modsætning til de fleste andre medlemmer ikke var en del af 

ORG. Hun blev, uden at vide det, holdt ude af alle strategiske beslutninger i netværket. Det samme gjorde Niels Martin 

Kasler, moderatoren Emil Jeppesen (der dog siden hen kom med i ORG), ligesom afdelingslederne ikke kendte til, at en lille 

gruppe traf beslutninger på vegne af hele netværket. Den gruppe af ORG'ere, der sad på magten i Dansk Front talte 

følgende: Henrik Nøhr Sørensen, Jakob Engelbrekt Andersen, Mikael Møller Grubert, Thomas Engelbrekt Andersen, Mads 

Andergren Andersen, Lars Rask Eriksson, Gert Rask Eriksson samt André Eeg Jensen.
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ORG'eren Emil Jeppesen (t.v.) ved et internt Dansk Front-arrangement i 2006.

Denne skyggeledelse bliver tydelig, da et ledende medlem af Dansk Front på Sjælland med tilnavnet »Arryan Warrior« får 

trykt en større mængde klistermærker med Dansk Fronts navn - og en forkert webadresse - på. Det er dråben, der efter 

længere tids frustrationer, får bægret til at flyde over for Mikael Møller Grubert. Han skriver en email til Thomas Engelbrekt 

Andersen, Jakob Engelbrekt Andersen, Lars Rask Eriksson, Henrik Nøhr Sørensen og Mads Andergren Andersen den 2. 

oktober 2005: 

Hil

Jeg er rystet, dybt rystet!

Jeg er rystet over de idioter som gang på gang gør vores gode navn til grin. Jeg tænker specielt på AW (Arryan Warrior, red.) 

og hans klistermærker. Det er så pinligt at jeg slet ikke har ord for det, og det er jo ikke første gang at manden gør os til grin 

I mine øjne skal der ske noget drastisk hvis siden skal have en fremtid. Først og fremmest skal kontrollen af siden tilbage til 

Aarhus. Vi skal ind og sætte dagsordenen, det er os som skal bestemme hvad der skal ske. Derefter skal vi have ryddet 

gevaldigt op i rækkerne. Folk som AW skal kyles af helvedes til og fratages alle rettigheder for, og handle og reagere på Dansk 

Front’s vegne. 

Tyr (Jakob Engelbrekt Andersen, red.), jeg føler lidt at siden er »dit barn«. Derfor mener jeg også at beslutningen om, hvad der 

skal ske ligger hos dig. Jeg må indrømme at hvis vi ikke gør noget nu, så har jeg hverken lysten eller viljen til og arbejde for 

Dansk Front mere. Jeg kan simpelthen ikke have de tosser mere.

Jeg mener at Dansk Front stadigt har et vigtigt job i den nationale kamp, men der skal ske noget nu

Hil fra Butikken (Mikael Møller Grubert, red.)! 

Jakob Engelbrekt Andersen svarer på henvendelsen allerede samme aften - til den samme personkreds:

Hiller!
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Jeg går selv med mange tanker om hvad der skal ske med siden i fremtiden. Jeg er heller ikke

specielt enig i de ting der foregår rundt omkring. Føler nogen gange vi har alt for forskellige motiver/holdninger til hvad der er 

bedst for sagen. Jeg tror jeg vender tilbage når jeg har tænkt mere over det.

Dagen efter tager Henrik Nøhr Sørensen så teten, og rundsender sin holdning til den lille skare:

Hil

(...) Hvis Debatforummet som er det primære rekrutteringsgrundlag til afdelingerne skal fungere, så vil jeg give Butikken ret i, 

der trænger til en gevaldigt oprydning og tågehovederne må smides på porten. Jeg har ikke set AWs klistermærke, men så vidt 

jeg kan fornemme så køre AW sit helt eget løb i Kbh. Dansk Front har stadig en chance for, at blive en seriøs faktor i den 

national kamp, men så bliver i også nød til at markere jer noget mere inde på forummet, de indlæg som nogen af jer smider 

derinde er ikke overvældene mange. Jeg siger ikke i skal skrive lange romaner, men der er brug for mere tilstedeværelse fra 

admin. side. Så folk kan se de ikke er helt glemt.

Der er en taktstok der mangler en fører;) Tyr, hvis du griber taktstokken, så vil mange følge efter, men det skal snart til at 

være...

Hil fra Wille

Således er det tydeligt at ORG-kredsen i Dansk Fronts administratorgruppe, bag om ryggen på resten af netværkets 

afdelingsledere og andre centrale folk, tager de reelle strategiske diskussioner og beslutninger. 

Det er også samme kreds der senere i 2005 internt diskuterer udnævnelsen af Julius Børgesen som Dansk Front-talsmand. 

Man frygter fra ORG's side, at det vil skabe problemer at en person, der ikke er med i ORG, skal tegne netværket udadtil. 

Mads Andergren Andersen skriver rundt, til omtrent samme personkreds som nævnt ovenfor:

Hil. Jeg syntes helt klart det ville være uheldigt hvis vi lod fronten glide ud af vores totale kontrol ved at lade andre fremstå som 

officielle talsmænd. Syntes ihvertfald ikke han skal være fast talsmand. Syntes det er vigtigt at det stadig er os der kan 

bestemme hvad fronten skal stå for og os der ligger retningslinjerne ikke mindst i pressen. Håber da hans læserbrev er blevet 

godkendt ellers har vi vel et problem?!

Jakob Engelbrekt Andersen havde rollen som topchef for Dansk Front-netværket, hvilket blandt andet fremgår af en email fra 

den 7. marts 2005, hvori han forklarer formålet, perspektiverne og retningslinjerne for netværket. Baggrunden er, at 

medlemmerne af det racistiske netværk på Sjælland er frustrerede over, at Aarhus-folkene stopper initiativer fra andre 

afdelinger. Det får Jakob Engelbrekt Andersen til at sende en email til den sjællandske kernegruppe, bestående af Flemming 

Muff Christiansen, Kasper Krøner, Marlene Åkerlund Midtgaard (alle daværende aktivister i det nazistiske Blood & Honour), 

Niels Martin Kasler og tyskeren Stephan Günther:
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Sofie Popp Sørensen fra ORG (t.v) i selskab et daværende Blood & Honour-medlem.

For det første står det alle frit for at lave aktioner og kampagner. Redaktionen støtter naturligvis også op om den slags. Såfremt 

Dansk Fronts navn skal på materialet, skal det naturligvis lige en tur omkring redaktionen for godkendelse. Ikke fordi vi skal 

spille holdningspoliti, men for at sikre, at der er en politisk linie i det der bliver formidlet ud til offentligheden. Vi ønsker en helt 

bestemt profil. Af samme grund bruget vi eksempelvis ikke symboler, der er kompromitteret af politiske ideologier. Desuden må 

det være klart for enhver, at vi primært henvender os til potentielle aktivister/frontkæmpere – ikke mindst de unge. Samtidigt er 

det også et spørgsmål om, at vores ressourcer er begrænsede. Når vi f.eks. ikke umiddelbart vurderer, at plakater er det, der 

skal til lige nu, handler det altså ikke om, at der for så vidt er noget galt med det producerede materiale men mere om, at vi 

hellere vil bruge de få penge, vi har til rådighed til klistermærker. Det vil vi fordi, det er vores opfattelse, at det er det aktivisterne 

efterspørger. (...) Man kan sagtens producere fedt og kompromisløst holdninspropaganda og stadig holder sig inden for lovens 

rammer. Hvad folk så laver udenfor Dansk Front regi, blander vi os selvfølgelig ikke i. Hvor om alting er, handler det i hvert fald 

ikke om frygt for plakataktioner. Det har de fleste tilknyttet Dansk Front redaktionen og regionsledelserne vist prøvet til 

hudløshed.

Derudover må jeg på det kraftigste understrege, at det ikke er mit indtryk, at Dansk Front blot er en drikkeklub. Sådan forholder 

der sig under alle omstændigheder ikke i Jylland og mig bekendt heller ikke på Sjælland. Jeg tror den tolkning af fronten, 

bunder i manglende indsigt i hvad vi laver. I Østjylland mødes vi jævnligt til politiske arrangementer og aktioner – vi bruger også 

meget tid på at støtte op om andre grupper og foreningers arbejde. At de så ikke altid ved hvem vi er, er komplet ligegyldigt. Det 

er sagen det handler om. Uden at komme nærmere ind på organiseringen her, af åbenlyse grunde, har vi med den nye struktur, 

med bl.a. en opdeling af landet i regioner, forsøgt at få mere struktur på det politiske arbejde. Nøglepersoner vil snarest muligt 

blive sat ind i de konkrete mål, vi selvfølgelig har og arbejder efter. Vi ønsker handling og et levende nationalt miljø. Vi famler 

altså ikke i blinde, men arbejder målrettet og struktureret. At vores planer så ikke altid bliver videreformidlet til nøglepersoner er 

et problem, som vi naturligvis skal tage alvorligt. Samtidigt er det vigtigt at skrive, at fronten på mange måder er en »autonom« 

bevægelse. Vi ønsker, og har hele tiden ønsket, at aktivismen primært opstår og manifesterer sig lokalt via selvstyrende 

lokalgrupper der tilslutter sig Dansk Fronts koncept og retningslinier. På den måder håber vi at sprede den nationale modstand 

til områder og personer, som de traditionelle nationale bevægelser ikke har formået at anspore.
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Gert Rask Eriksson (i midten), ORG, flankeret af to københavnske nazister ved en nazikoncert i Sverige i 2004. Gert Rask Eriksson spillede en vigtig 
rolle i opbygningen af Dansk Front-netværket i Jylland.

Trods bestræbelserne på at styre netværket og udstikke en linje, så opstår der et væld af problemer, som betyder at ORG-

folkene i sommeren 2007 beslutter at netværket skal lukke. Beslutningen træffes alene i Aarhus, og henover hovederne på 

afdelingslederne i på Sjælland, Fyn og i trekantsområdet.

Dansk Fronts ORG-ledere vil i stedet prioritere deres nye projekt, foreningen Vederfølner. Meddelese om, at Dansk Front 

lukker bliver modtaget med chok i hele landet og siden da, har der hersket en særdeles uforsonlig stemning mellem de ORG-

medlemmer, der traf beslutningen, og de mange netværkets aktivister der ikke blev inkluderet i afgørelsen. Af samme årsag 

er kun få af de tidligere Dansk Front-folk udenfor Aarhus i dag medlemmer af foreningen Vederfølner. 

Dansk Fronts historie er beskrevet meget detaljeret i bøgerne Fronten i Danmark, udgivet af Foreningen Demos i efteråret 

2005 (kan købes på www.demos.dk  (http://demos.dk) ) og Postboks 38, udgivet af Researchkollektivet Redox i april 2007, tre 

måneder før Dansk Fronts opløsning. (Postboks 38 kan downloades her som pdf  (http://redox.dk/postboks38.pdf) ).

Vederfølner
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En række ORG'ere i kvindeligt selskab på NRGi Park, AGF's hjemmebane. Lars Rask Eriksson (nummer et fra venstre), Jacob Engelbrekt Andersen 
(nummer tre fra venstre), Simon Degn Lajer (nummer fem fra venstre). Foran Lars Rask Eriksson ses Stig Mølgaard Rask Jensen, der også er med i 
ORG. 

Foreningen Vederfølner blev første gang præsenteret på et møde i Aarhus afholdt i maj 2007 - to måneder før Dansk Front 

lukkede. ORG var således i god tid med at forberede arven efter det racistiske netværk.

I modsætning til Dansk Fronts autonome lokalgrupper, er Vederfølner en klassisk forening, med bestyrelse, vedtægter, 

generalforsamling, kontingent og medlemsliste.

Vederfølner er et forsøg på at genvinde kontrollen, både politisk og organisatorisk, med den unge aktivistiske højrefløj. Nu, 

fire år senere, kan man konstatere at operationen lykkedes, men at patienten døde. Det er nu mere end to år siden at 

bestyrelsen varslede planer om at få lokaler i Aarhus og et sekscifret beløb i økonomisk støtte fra Dansk Ungdoms 

Fællesråd. Ingen af delene er lykkedes endnu. I stedet har foreningen på grund af en aggressie eksklusionspolitik og selektiv 

optagelsespolitik skubbet en lang række af de yngre White Pride-medlemmer væk.

For de folk i ORG, som driver Vederfølner, var drømmen at opbygge en stærk og disciplineret ungdomsorganisation, med 

Dansk Folkepartis Ungdoms offentlige legitimitet, Den Danske Forenings konsekvente holdning på indvandrerområdet og 

Dansk Fronts aktivistiske frækhed. I stedet har man fået en organisation med Dansk Fronts dårlige ry i medierne, et 

aktivistisk niveau der minder om Den Danske Forenings og en politisk linje der, af resten af det ekstreme højre beskyldes for 

at være identisk med Dansk Folkepartis. I december 2010 lancerede foreningen en kampagne mod blandt andet vold mod 

jøder, hvilket mildest talt har fået en blandet modtagelse hos Vederfølners nazistiske kammerater. 

Vederfølners absolutte leder er Lars Rask Eriksson, hvilket også anerkendes af ORG's egen leder, Jesper Nielsen, den 21. 

august 2008 på ORG-INT: 

Vederfølner er udsat for en massive pressehetz i disse dage - fx artiklen "Bøller den ene dag - pæne drenge den 

næste" (http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID

/20080817/AAS/420623551) samt ikke mindst Redox's nye rapport (http://redox.dk/Århus08). LR (Lars Rask Eriksson, red.), du 

er jo den reelle leder af Vederfølner - hvad er din plan for at imødegå disse angreb? Og ændrer de seneste dages skriverier på 

din strategi for Vederfølner?

Det er omkring Lars Rask Eriksson, at hele organisationen bevæger sig, og de ledende folk er hans nære vennekreds: ORG-

folkene Simon Degn Lajer, Jakob Engelbrekt Andersen, Sofie Popp Sørensen og Gert Rask Eriksson. Af andre ORG-folk i 

Vederfølner kan nævnes Michael Verner Larsen, Michel Hother Sørensen, Kim Jakobsen, Ronnie Egedal Jørgensen, Steven 

Robert Ryall Kingo, Stig Mølgaard Rask Jensen, der er fætter til brødrene Rask Eriksson, samt John Seiersen. 
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ORG'eren Simon Degn Lajer (liggende) og Majbrit Rask Eriksson på Vederfølners kanotur, august 2009. De to bor i dag sammen.

Vederfølner er i praksis Den Danske Forenings ungdomsorganisation. Det er sket på grund af de mange personoverlap i 

ORG, og logens kontrol over begge foreninger.

Lars Rask Eriksson står for løbende at orientere om Vederfølners udvikling på ORG's generalforsamlinger, men selvom 

Vederfølner først og fremmest er Lars Rask Erikssons projekt, så har også ORG's bestyrelse en finger med i spillet. Ifølge et 

internt arbejdsdokument har Jesper Nielsen været gæstetaler ved Vederfølners generalforsamling i marts 2008. Da 

Vederfølner i august 2008 lancerer en ny folder, er det desuden Jesper Nielsen, der præsenterer projektet på ORG-INT. 

Folderen er iøvrigt produceret af ORG-manden Rasmus Medoc Benée Hansen:

Vederfølner har sendt en ny folder i trykken! Der er tale om en informations- og hvervefolder, der skal både husstandsomdeles 

og distribueres på uddannelsesinstitutioner m.v. Folderen er velskrevet og meget informativ, og den er særdeles flot layoutet 

(tak til RM (Rasmus Medoc Benée Hansen, red.)!). Og så kommer den i to versioner - dels med en mandlig national aktivist - og 

som noget helt nyt prøver Vederfølner sig med en kvindelig aktivist som blikfang. Det er utvivlsomt et tiltag, der vil "afvæbne" 

den kritiske læser og give det nationale budskab en "blød" vinkel, der i en moderne dansk virkelighed vil fremme forståelsen.

Vederfølner er pt. ORG's primære frontorganisation overfor unge på den yderste højrefløj. Herigennem er det også lykkedes 

at knytte en række eksterne folk, der ingen anelse har, om den rolle de spiller i ORG's projekt, blandt andre Rene Lindberg 

og Dennis Egedal Jørgensen, der begge sidder eller har siddet i Vederfølners bestyrelse, samt formanden Lars Grønbæk 

Larsen og hans fynske slæng.
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Morten Birkedahl Jensen (t.v.) fra ORG og Rene Lindberg (t.h.), næstformand i Vederfølner. Tallet 88 på Birkedahl Jensens hue er en forkortelse for 
»Heil Hitler«, mens 318 på Lindbergs ærme er en forkortelse for "Combat 18".

Danmarks Nationale Front

De sjællandske højreekstremister, der blev hjemløse efter lukningen af Dansk Front, er i dag samlet i den nynazistiske 

organisation Danmarks Nationale Front (DNF). ORG's sjællandske afdeling har forbindelse til enkeltpersoner fra DNF, men 

internt er ORG stærkt kritiske overfor gruppen.

Da DNF's hjemmeside gik i luften i 2008, blev denne diskuteret på ORG-INT. Gert Rask Eriksson skriver: »Problemet med 

DNF er, at mange, af de aktivister de har med der også er B&H aktivister (Blood & Honour, red.). Så på sigt vil jeg tro de får 

»nazi« stemplet... De løbesedler de deler ud virker nermest barnlige«. Det er Rasmus Medoc Benée Hansen enig i: »De 
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virker sgu da useriøse, og hvis de samtidig render rundt og leger B&H, så fatter jeg ikke at nogen gider have kontakt med 

dem«.

Også Lars Hartvig fra DNF, der ellers ikke er Blood & Honour-relateret, får hårde ord med på vejen af ORG's øverste leder, 

Jesper Nielsen:

Pas på med Hartvig! Han har hjertet på rette sted, men han er også lidt af en landsbytosse med urealistiske forestillinger om, 

hvordan kampen skal føres. Han blev inviteret til et strategimøde, hvor undertegnede deltog sammen med en række 

nøglepersoner, herunder MF'ere. Hver gang diskussionen blev konkret og konstruktiv, begyndte han at inddrage problemet 

med adoptioner som det centrale synspunkt. Herefter ophørte den konstruktive dialog! Luk ham ikke ud af buret - men hold ham 

bag hans PC. (...)

Hvor de gamle aarhusianske eks-Dansk Front- og eks-White Pride-folk håner DNF, er ORG's lille afdeling på Sjælland 

mindre afvisende. Afdelingslederen Peter Ulrik Jensen har et godt forhold til en række personer fra DNF, og en af ORG's 

nyeste medlemmer kommer da også fra DNF, nemlig Emil Jeppesen fra København. Emil Jeppesen går på DNF's 

debatforum under navnet »Anti-Hack« og bruger meget tid, både i ORG og DNF, på at sikre medlemmernes computere mod 

hacking fra politiske modstandere. Han skriver på DNF's forum:

DNF har kontakt til flere folk indenfor IT-verdenen, mig selv inkluderet, som hellere end gerne hjælper til med den slags. Hvis du 

vil have stavekontrol installeret, hvis du vil have sikret din computer imod venstreekstreme hackere, eller hvis du bare vil have 

gjort computeren hurtigere, så er mulighederne der. Kontakt ledelsen; de kan formidle kontakterne og sige god for nogle folk 

som kan hjælpe til med IT.

Emil Jeppesen har været med helt tilbage til Dansk Front-tiden, hvorfra han kender en række af de aarhusianske folk. Han 

gik i Dansk Front-tiden under dæknavnet »Erik Larsen«, og var en del af administratorgruppen. Som mange andre ORG'ere 

var han ikke tilfreds med Dansk Fronts udvikling, hvilket han gør klart på DNF's forum: 

Ikke desto mindre kom man længere med Dansk Front end man endnu er kommet med nogen tilsvarende sammenslutning i 

Danmark. Man ville være kommet endnu længere hvis alle folk havde taget netværkets image mere seriøst. Men visse individer 

var desværre helt ligeglade med image og det medførte, at man til sidst måtte nedlægge hele projektet. Det er på tide vi tager 

ved lære af vore fejl i stedet for at gentage dem.
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ORG's Emil Jeppesen, der desuden er aktiv i Danmarks Nationale Front.

Det er dog Peter Ulrik Jensen, der er den primære torvholder, på kontakten til DNF. Som nævnt tidligere var det DNF'eren 

Kim Bang Andersen, der stod for filmningen ved Den Danske Forenings offentlige møde i Aarhus i juni 2010. Dette var efter 

aftale med netop Peter Ulrik Jensen. 

DNF-kontakten bruges dog til andet end video-assistance. I forbindelse med distributionen af en ny folder fra Den Danske 

Forening i efteråret 2008, en folder der iøvrigt var produceret af ORG, blev DNF involveret. Det var igen Peter Ulrik Jensen, 

der trådte til:

Hvis der er brug for assistance på Sjælland, siger du bare til JN (Jesper Nielsen, red.), så hører jeg om det er noget for DNF-

drengene.

I januar 2011 blev DNF's leder og talsmand Lars Agerbak anholdt, efter et samarbejde mellem Nordsjællands Politi og 

Politiets Efterretningstjeneste. Han blev varetægtsfængslet for overtrædelse af straffelovens tunge våbenparagraf, fordi 

politiet mente, at han havde været igang med at producere en eller flere bomber. Den mistanke kom sig af at der på hans 

bopæl udover skarp ammunition og en strømpistol, blev fundet uidentificerede kemikalier og laboratorieudstyr. På hans 

computer blev der fundet en række 'manualer' uden nærmere specifikation - men sammen med kemikalierne var det 

ihvertfald nok til at få hans fængsling forlænget. Han blev løsladt i starten af februar, og er i skrivende stund stadig sigtet i 

sagen.

Efter terrorangrebet i Oslo i juli kommer det frem, at flere medlemmer af DNF har været i Rusland, hvor de har modtaget 

våbentræning af den militante nazi-organisation Slavisk Union.

Samarbejdet med DNF er et af ORG's mest direkte samarbejder med nazister. DNF står for en rabiat anti-semitisk og 

racistisk politisk linie, og samarbejder internationalt med erklærede fascistiske og nazistiske grupperinger.

Speak Up

Mens ORG's folk igennem Dansk Front og White Pride har en strategi om at tage magten på gadeplan, så arbejder andre 

dele af organisationen på at komme i dialog med almindelige danskere igennem projekter, der på overfladen er tværpolitiske 

eller præsenteres som direkte apolitiske. 
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Disse enkeltsags-projekter tager udgangspunkt i samfundsdebatten om islam og ytringsfrihed, der siden terrorangrebet 11. 

september 2001 i USA og karikaturkrisen i 2005-06 har revitaliseret den danske højrefløj. 

I vinteren 2006 lancerer ORG's aarhusianske afdelingsleder Claus Overgård Rønnow hjemmesiden speak-up.dk, 

hvorigennem han sælger røde gummi-armbånd med teksten »SPEAK UP«. Han præsenterer også en »Speak Up-pris«, der 

skal »vise støtte, sympati og opbakning til de mennsker, som er blevet hårdt ramt som følge af Muhammed-krisen«. 

Armbåndene var i øvrigt bestilt igennem ORG-lederen Jesper Nielsens virksomhed, InnovisionGroup, og med 

faktureringsadresse i Claus Overgård Rønnow og ledelsesmedlem Niels Tang Sørensens fælles virksomhed EasyNet. 

Samme InnovisionGroup har leveret merchandise til Sydbank, hvor ORG'eren Anne Vibeke Lassens mand er direktør.

Selvom det var Claus Overgård Rønnow der var talsmand for Speak Up, var det hans kollega, Niels Tang Sørensen, der stod bag bestillingen af 
armbåndene.

Introduktionen til hjemmesiden lød således:

SPEAK UP er et privat og upolitisk initiativ, der er taget i kølvandet på den såkaldte Muhammed-sag, som nu ruller over landet 

igen. Initiativet har til formål at skabe opmærksomhed om behovet for at forsvare vores ytringsfrihed. Vi skal være stolte af at 

stå fast - det tjener os til ære at forsvare vores ytringsfrihed.

Claus Overgård Rønnow udtaler i maj 2006 til Jyllands-Posten om projektet:

Den værste konsekvens af Muhammed-sagen er, hvis vi er bange for at ytre os, næste gang den muslimske verden er 

involveret i en sag. Så har ytringsfriheden taget skade. Det er meget farligt, hvis vi ikke kan debattere og være kritiske i forhold 

til en religion. Vi kan ikke bare se passivt til og håbe, at det går over af sig selv.
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ORG-afdelingsleder i Aarhus, Claus Overgård Rønnow.
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Århus Mod Moskéen

Lokallisten Århus Mod Moskéen har eksisteret af to omgange, hvor de har været opstillet til kommunalvalg i Aarhus. Første 

gang i slutningen af 1990'erne hvor Preben Schjødt Jensen fra ORG er formand, og igen i 2004 med Tomas Kierstein som 

formand og Niels-Christian Herholdt Braad, som næstformand - begge fra ORG. 

 (images/original/52.jpg)

ORG forbereder Århus Mod Moskeens åbne opstillingsmøde i efteråret 2005. Fra venstre: Jesper Nielsen, Rasmus Medoc Benée Hansen (tidligere 
White Pride), Lars Rask Eriksson (tidligere White Pride), Mikael Møller Grubert (tidligere White Pride), Niels-Christian Herholdt Braad (tidligere 
folketingskandidat for Dansk Folkeparti) og Tomas Kierstein (formand for Den Danske Forening).

Århus Mod Moskéen beskriver sig selv som en »tværpolitisk forening, der uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske 

interesser arbejder mod etablering af en stormoské i Århus«. Til lokalvalget i 2005 var lokallistens spidskandidat den tidligere 

Venstre-mand Søren Quist Rasmussen, men bag facaden var det ORG, som trak i trådene.

»Stort set hele bestyrelsen i Århus Mod Moskéen var vel ORG folk«, skriver Mikael Møller Grubert direkte på ORG-INT.

Efter at mange ORG-medlemmer er blevet smidt ud af Dansk Folkeparti, kaster de sig ud i valgkampen for Moské-listen i 

direkte konkurrence med deres gamle parti. Helt ned på gadeplan er ORG dybt involveret i lokallistens arbejde. Den ene af 

de to ledere af ORG's afdeling i Aarhus, Mikael Møller Grubert, skriver i en email den 7. september 2005 til sine 

viceafdelingsledere:

Der er ca. 40.000 brochurer som skal deles ud. Min ide er at gøre som ved første uddeling. Hver viceafdeling får x antal 

områder og et antal brochurer og dele ud. Det giver ca. 5.500 brochurer pr. gruppe. Det forventes at ALLE aktive medlemmer i 

ORG deltager i dette på den ene eller den anden måde, så de svage personer i de enkelte grupper kan have et lods i røven 

hvis de ikke deltager. Alternativt kan der for nogle blive tale om eksklusion.

Ifølge referater fra lokallistens møder bliver ingen strategiske beslutninger i valgkampen truffet, uden at de er drøftet med tre 

rådgivere. Disse er Lars Rask Eriksson, Jesper Nielsen og Søren Lind Jensen fra ORG. 

Lars Rask Eriksson får ansvar for at sørge for sikkerhed ved lokallistens møder, hvilket resulterer i at en række medlemmer 

af den nye generation i White Pride, stiller op som vagthold ved flere af lokallistens møder.
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White Pride som vagtværn for Århus Mod Moskeen. ORG'eren Rasmus Medoc Benée Hansen yderste til højre. Juni 2007.

Ved valget den 20. november 2005 kommer Århus Mod Moskéen ikke over spærregrænsen, hvilket er en stor skuffelse for 

ORG.

Henrik Nøhr skriver således:

Da Århus Mod Moskéen stillede op ved sidste kommunalvalg stod afkastet ikke mål med engagementet. Der var en kandidat 

der fik kolde fødder og andre gjorde det ikke ligefrem nemmere med deres optræden i pressen, men det der slog bunden ud på 

Århus Mod Moskéen muligheder var at pressen med god hjælp fra de røde fandt en sammenhæng mellem Dansk Front, WP og 

Århus Mod Moskéen.

Det personoverlap han omtaler, er blandt andet ham selv. Samtidig med sit virke i Dansk Front og ORG, var Henrik Nøhr 

Sørensen nemlig også involveret i lokallistens valgkamp. Det er et omfattende arbejdspres, og to måneder før valget 

udsender han således en email til en række centralt placerede ORG-folk i Dansk Fronts ledelse:

»Hil

Som nogen af jer måske nok er klar over, så har jeg fået det hverv, at stå for Århus Mod Moskéen pressegruppen. Dertil har jeg 

også både den daglige optagelse og redigering, digitalisering, hjælpe org. Den Danske Forening, Århus Mod Moskéen med 

alverdens artikelsøgning om stort og småt, 46 Aalborg (Dansk Front Aalborg, red.) og mit arbejde fra 9-17 som jeg ikke kan 

skulke fra, så nu skal tiden prioriteres lidt mere end vanligt. Det betyder, at 46 vil komme til at stå sidst i rækken over dagens 

gøremål i hvert fald til vi er kommet over på den anden side af valget.

Jeg håber i har forståelse for den prioritering. Jeg ved godt at vi alle er hængt mere eller mindre op i det daglige i forvejen. Jeg 

vil selvfølgelig i det omfang det er mig muligt stadig godkende indlæg.

Hil fra Wille«

20 timer senere svarer Mikael Møller Grubert - fra sin Dansk Front-email:

Hil Wille
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Helt forståeligt, det samme kommer til og gælde for Diesel (Lars Rask Eriksson, red.) og Jeg. Vi må så håbe at de andre tager 

over

Hil

Da det står klart, at Århus Mod Moskéen ikke bliver valgt ind i byrådet, beslutter ORG ifølge Mikael Møller Grubert at lukke 

initiativet ned. »Vi er jo tidligere blevet enige om, at det skulle lukkes ned som den forrige version«, som han skriver i en 

efterfølgende debat på ORG-INT.

Trykkefrihedsselskabet

Samme år som Århus Mod Moskéen gendannes oprettes også foreningen Trykkefrihedsselskabet, som er »en tværpolitisk 

forening, der kæmper for retten til frit at ytre sig«. Bag initiativet står Lars Hedegaard, David Gress, Kai Sørlander, Søren 

Krarup og Jesper Langballe. 

Ligesom Tomas Kierstein fungerede som ansigt udadtil for Århus Mod Moskéen og Den Danske Forening, så går ORG's 

forbindelse til den pæne højrefløj i Trykkefrihedsselskabet også igennem ham. 
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Den Danske Forenings senere formand, Tomas Kierstein, med en plakat af socialdemokraten Hüseyin Arac, der senere brændes af. ORG-Solhverv 
2005.

Jesper Nielsen, Peter Ulrik Jensen og Paul Vensman har en stor interesse for Trykkefrihedsselskabet, fremgår det af ORG-

INT. Her opdaterer de løbende om selskabets aktiviteter, ligesom de koordinerer frivillig hjælp og fælles afgang til selskabets 

arrangementer.

Da Trykkefrihedsselskabet sætter signerede Kurt Westergaard-billeder til salg, spørger Paul Vensman »Kan TK (Tomas 

Kierstein, red.) ikke reservere nogle, som vi kan købe?«, hvortil Jesper Nielsen replicerer: »Den seneste melding fra 

Trykkefrihedsselskabet via TK (Tomas Kierstein, red.) er, at der stort set er udsolgt, og at specielt de første eksemplarer er 

solgt for flere tusinde USD pr. stk.!«
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Tomas Kierstein kender David Gress personligt igennem arrangementer i Tidehverv - en gruppe, som Dansk Folkepartis 

Søren Krarup er hovedkraften bag. 

Af ORG-INT fremgår det også, at ORG opfatter Trykkefrihedsselskabet som »en aktør i den nationale kamp« på linje med 

Vederfølner, Den Danske Forening, Dansk Samling, NOMOS og Junikredsen, som man støtter op om. Således ønsker 

Jesper Nielsen at stille ORG's efterretningsbilleder til rådighed for selskabet på lige linje med de nævnte grupperinger.

Støtten går dog også den anden vej. Trykkefrihedsselskabets racismedømte formand Lars Hedegaard holdt således foredrag 

ved et udvidet medlemsmøde for ORG-initiativet Århus Mod Moskéen, som ligeledes var lokallistens opstillingsmøde. Det 

fandt sted i Vejlby-Risskov Hallen den 27. september 2005.

I forbindelse med mødet forsvarer Lars Hedegaard i flere sammenhænge lokallisten offentligt. Da lokallistens forbindelser til 

White Pride og Dansk Front bliver omtalt i medierne skriver Lars Hedegaard en kronik i JP Århus, hvor han efter bedste evne 

forsvarer Århus Mod Moskéen. Han glæder sig over at »Århus er den første vestlige by, hvor borgere er gået i kamp mod 

totalitarismen« og finder afsløringen af den højreekstreme forbindelse komisk:

Det (er, red.) straks mere normalt, at Århus Mod Moskéen er blevet voldsomt angrebet af politikere fra Dansk Folkeparti. Anti-

moské-aktivisterne kan næsten ikke undgå at tage stemmer fra partiet, og en del DF'ere har reageret surt, bl.a. med 

beskyldninger om højreekstremisme. Man kan ikke frakende situationen en vis underholdningsværdi i betragtning af, at Dansk 

Folkeparti for få år siden selv var så urent, at det ikke måtte komme ind i stuen.

Ud fra sine iagttagelser som foredragsholder afviser han ligeledes, at lokallisten kan være højreekstremistisk. I en kronik i JP 

Århus den 20. oktober 2005 med titlen »Til forsvar for Dannebrog og Grislingen« skriver han:

Er Århus Mod Moskéen faktisk et sammenrend af racister, halvnazister, kværulanter og landsbytosser, sådan som deres 

modstandere ynder at fremstille dem? Det havde jeg selv en chance for at vurdere, da jeg som indbudt taler deltog i listens 

opstillingsmøde i Vejlby-Risskov Hallen den 27. september. Århus Mod Moskéen mener selv, at der deltog over 200 

mennesker, og det svarer meget godt til mine iagttagelser. Dvs. at jeg formentlig har set de fleste af medlemmerne. 

Spørgelysten var stor efter mit indlæg, men ikke en eneste højreekstremist eller racist tog ordet. Faktisk tror jeg ikke, at der var 

nogen til stede. Under normale omstændigheder vil jeg antage, at det store flertal ville have stemt socialdemokratisk eller 

Venstre.

Drømmen om et nyt parti

Efter ORG's nedlæggelse af Århus Mod Moskéen, i kølvandet på nederlaget ved kommunalvalget i 2005, er idéen om 

dannelsen af et nyt »nationalt parti« opstået. På ORG's generalforsamling 2007 blev idéen første gang præsenteret og siden 

har debatten om projektet bølget frem og tilbage. 

Ligesom med Århus Mod Moskéen så er det dog i sidste ende Jesper Nielsen, som afgør hvad, hvor, hvornår og hvordan. 

Som Mikael Møller Grubert skriver i en tråd om emnet på ORG-INT: »Med hensyn til status på det nye parti, så er der vist 

kun en person som kan give update« med reference til Jesper Nielsen.

Projektet omtales internt som »Det Nationale Parti« og »Danmarks samling«. Planen er, at partiet hovedsageligt skal bygge 

på Den Danske Forening og i første omgang finansieres af Det Nationale Fond.

Da Jesper Nielsen og Nestor indtræder i Den Danske Forenings styrelse i september 2008, begrunder Jesper Nielsen direkte 

beslutningen med at foreningen skal bruges i forbindelse med oprettelsen af det nye parti: »...vi har vurderet, at tiden nu er 

moden, idet planlægningen af et kommende nationalt parti snart går ind i en ny fase. I den forbindelse kommer Den Danske 

Forening til at spille en central rolle«.

Som øvrige allierede påtænkes tilsyneladende Trykkefrihedsselskabet, Dansk Samling, Dansk Kultur og Nomos. 
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Der er dog ikke internt enighed om brugen af White Pride og Vederfølner i det kommende partiarbejde. Rasmus Medoc 

Benée Hansen og Henrik Nøhr Sørensen vurderer at de voldelige hooligans kan blive en hæmsko for partiet og risikerer at 

skade dets image i offentligheden. På ORG-INT skriver sidstnævnte således:

Det kan godt være vi selv mener vi sidder med løsningen, men mange af os er en del af problemet. Alle os der har været 

engageret i Dansk Front, White Pride eller Vederfølner vil være gift for et nyt parti.

(...)

Om det vil være en idé og få hjælp fra f.eks. Vederfølner så vil mit svar være klart Nej! En forening der engagere nuværende 

WP'ere der heiler og bruger vold som kampmiddel er ikke foreneligt med et politisk parti.

Her overfor står resten af ORG, som mener, at hele netværket skal bruges, om nødvendigt bag kulisserne. Lars Rask 

Eriksson skriver:

Jeg er enig i at det kan være dybt problematisk med visse personers, herunder min egen deltagelse, i et nyt parti. Derfor skal 

denne deltagelse såfremt den ønskes heller ikke være officiel på nogen måde. Mener dog stadigvæk at vores deltagelse er 

nødvendig hvis man vil opbygge det partiapparat det kræver til at føre en sådan valgkamp. Alternativet er at man begynder at 

opbygge det nødvendige partiapparat uden deltagelse af nogen af os problem børn og så kan man måske deltage i valget om 

et par år... Det jeg taler for, er at, folk lige skal skrue ned for berøringsangsten.

Mads Andergren Andersen ser mere pragmatisk på sagen:

Pressen vil kalde partiet nazister ligegyldigt hvad vi gør, dog er der igen grund til at give dem for meget ammunition, men det 

kommer an på pressestrategien og hvor dygtigt den styres.

Også Mikael Møller Grubert blander sig:

Man skal også tage højde for, at uden alle disse ressouce personer fra WP/VF og os ældre uden tilknytning til noget, så er der 

sgu' ikke så mange hænder tilbage til plakat opsætning, uddeling af løbesedler/parti programmer osv.

Henrik Nøhr Sørensen prøver at overbevise de andre i ORG om, at man i stedet for at involvere de mest belastede 

højreekstremister kan forsøge at udvide netværket til andre folk: 

Nu skal man jo ikke lade sig begrænse af sit netværk. Hvis et nyt parti ser dagens lys, så må man forvente at der er nogen der 

melder sig ind, som man ikke kender i forvejen. Hvis ingen melder sig ind, så har partiet ingen fremtid. Det er ikke partiets 

venner der skal bære partiet frem, det er partiets medlemmer.

Mikael Møller Grubert har dog ikke tillid til, at nye folk vil strømme til projektet:

Sådan burde det være i en perfekt verden, Århus Mod Moskéen er et eksempel som til dels beviser det modsatte.

Lars Rask mener også, at det er nonsens at udelukke folk, som er blevet sat i forbindelse med højreekstremisme:

Hvis man ikke vil have folk som har en fortid i nogle af de nævnte organisationer, så kan vi jo starte med at udelukke samtlige 

skribenter i denne tråd. Hvis et nyt parti skal have en chance så må man da trække på sit netværk ellers er det da dødfødt.

(...)
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Jeg kan ikke lige se en gruppe eller organisation som selvstændigt kan løfte denne opgave, da lige udover Org og hvad er det 

lige du vil bruge Org til? Hvis ikke til sådanne opgaver?

Lars Rask mener, at det vil være oplagt, at starte på lokalt niveau for senere at få landsdækkende udbredelse med det mål 

for øje at komme i Folketinget. Samtidig mener han ikke, at det behøver være en stor belastning at føre projektet ud over den 

aarhusianske kommunegrænse - partiet skal alligevel topstyres.

Det er nødvendigt at vi deltager i den kommunalvalgkamp, da det er springbrættet til folketinget. Valgkamp i flere kommuner? 

ideen tiltaler mig og jeg mener at hvis vi kan finde kandidater, så mener jeg faktisk det godt kan lade sig gøre, da en evt. 

valgkamp skal styres centralt. dvs. at forskellen på en valg kamp kun i Århus eller en valg kamp i flere kommuner, "bare" er et 

spørgsmål om kandidater, da byrden med udarbejdelsen af materiale, en hjemmeside samt budskaber er den samme ved 1 

kommune som 10.

4. Til kamp for AGF

White Pride

 (images/original/66.jpg)

White Pride i Parken i København i 2002. Bemærk Mikael Møller Grubert (nederst t.v.) med ORG-kasket.

»White Pride« er en del af den nynazistiske og nationalpatriotiske bevægelse i Danmark og gruppen ses at have nære 

relationer til Combat 18 i England. Medlemmer af »White Pride« har tidligere organiseret nazifester/nazikoncerter, hvor der har 

været deltagere fra flere europæiske lande. Ved disse fester ses i øvrigt en forbrødring mellem »White Pride« og hooligans fra 

klubber, der ellers er kendt for at være fjendtligt indstillet over for hinanden.

Uddrag fra Rigspolitiets rapport om hooliganisme i Danmark fra 2005.

For ORG har AGF's hjemmebane altid været et af de helt centrale hvervesteder. Uanset om der er tale om hvervning til 

ORG, eller til ORG's mange frontorganisationer, er en markant del af logens østjyske medlemmer og eksterne 

samarbejdspartnere indrullet via fodboldklubben AGF's brogede fanskare. Den yngste generation af ORG-folk i Østjylland er 

hvervet der, men også frontorganisationerne Dansk Front og Vederfølner har mobiliseret mange ikke-ORG'ere på tribunerne. 
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En meget ung Gert Rask Eriksson (lyse bukser og mørk jakke) ved Den Danske Forenings møde på Cykelbanen i Århus, 16. april 1996.

White Pride er en af de ældste grupper på den højreekstreme scene herhjemme. Siden 1994 har gruppen samlet militante 

racister og nazister til slagsmål med andre fodboldhooligans, samt udøvet chikane, trusler, hærværk og vold mod 

indvandrere, venstreorienterede og alternativt udseende. Samtidig udgør de første generationer af White Pride-medlemmer 

en stor del af grundstammen i ORG.

Fakta: ORG i White Pride

Følgende ORG-medlemmer har en fortid i White Pride: Rasmus Bonde Jacobsen, Mikkel Bonde Jacobsen, Nikolaj Bay Lund, 

Kristoffer Bay Lund, Jakob Engelbrekt Andersen, Lars Rask Eriksson, Gert Rask Eriksson, Michael Verner Larsen, André 

Eeg Jensen, Mads Andergren Andersen, Morten Birkedahl Jensen, Allan Birkedahl Jensen, Brian Thygesen, Frank 

Rasmussen, Michael Steffenson Buch, Mads Boe, Mikael Møller Grubert, Simon Degn Lajer, Rasmus Medoc Benée Hansen, 

Thomas Smed Bjørnli, Thomas Linde Pedersen og Steven Robert Ryall Kingo. 
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White Pride-medlemmer til nazimarch i Neumünster i 2003. Til stede er blandt andet ORG-medlemmerne Michael Buch Steffenson, Frank Rasmussen, 
Andre Eég Jensen, Jacob Engelbrekt Andersen og Mikael Møller Grubert.

Det er ikke kun hjemlige højreekstremister, White Pride plejer omgang med. I 2002 var en delegation fra gruppen i England 

for at besøge den engelske nynazistiske terrororganisation Combat 18. Efter turen skrev ORG's afdelingsleder i Aarhus, 

Mikael Møller Grubert, en reportage, der blev publiceret på forsiden af danskfront.dk:

Da invitationen kom fra vores kammerater i C18 til en tur til Orange march i Southport, England den 12. juli, tog det ikke lang for 

5 af White Pride drengene at arrangere rejsen til en weekend med gode venner, og for en chance til at vise de røde svin fra 

I.R.A at selv om vi ikke er britiske, så er vi alligevel store supportere af den loyalistisk sag.

(...)

Så var det blevet tid til selve marchen og sikke et syn. For os danskere kun vant til den årlige Rudolf Hess march var dette en 

total anderledes oplevelse. March ruten var fyldt med tilhængere (hvad vi jo nok må indrømme ikke kan blive sagt om Rudolf 

Hess marchen) og alle deltagerne i marchen, unge som gamle, gik stolte i mindet om den store slag ved Boyne. Deres holdning 

til børne morderne var tydelig, NO SURRENDER!!! 

(...)

Vi tog så tilbage til den pub hvor vi troede vi skulle sove. En kanon aften blev tilbragt i selskab med andre hooligans, loyalister, 

nationalister og national socialister. Senere blev scenen indtaget for en meget speciel version af Hvid Røvfuld Band’s »White 

Pride« sang.

Efter et par minutters søvn og en opvågning i en del af Southport som jeg absolut ikke kan huske tage ud til, var det tid for 

turens andet højdepunkt, et besøg til det sidste hvilested for den store Ian Stuart. Ved gravstedet holdte vi et minuts stilhed med 

vores arm hævet for at ære denne store kriger for den hvis race. Det var sandt arisk sammenhold og jeg må indrømme, at jeg 

kunne mærke de små hår rejse sig på mine arme. WHITE PRIDE WORLDWIDE

Vi fortsætte så vores tur til Blackpool hvor jeg så ændrede min mening om de engelske pige. Jeg troede at jeg var død og endt i 

Valhalla. En god god dag blev tilbragt med et par øl, have en god snak med vores nye venner og i det hele taget bare have en 

god dag uden niggere, muslimer eller røde svin til at ødelægge det. Senere på aftenen startede vi på en seriøs druktur med 

blandt andet en C18 og en WP gut visende nogle danse trin ikke set siden Hitlers fester i Tyskland før krigen og et lille møde 

mellem et kombineret firm fra FYC, Man City og White Pride og en stor gruppe Cardiff hools. Løb Cardift løb…

Turen sluttede alt for tidligt men Danmark kaldte. Drengene fra White Pride vil gerne takke alle de engelske gutter med på turen 

for en fantastisk weekend. Vi ses til næste år.
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14/88 - Sharky

Fakta: Combat 18

Combat 18 er en britisk nazi-organisation, der af både politi og medier er blevet beskrevet som en reel terrororganisation. I 

1997 blev flere danske medlemmer anholdt og fængslet for at have sendt tre brevbomber til engelske adresser. Den 

engelske afdeling blev også kædet sammen med tre bomber i det centrale London i 1999. 

Frank Rasmussen fra ORG har i en årrække været den ubestridte leder af White Pride. Han udtaler, under dæknavnet 

»Wilhelm«, i bogen »Hooligan - De danske broderskaber« (marts 2011):

Vi kan sidde og se film og spise sammen sådan en otte-ti stykker i hverdagene. Så sidder de lidt ældre sammen, og de yngre 

sammen, fordi vi har mest at snakke om på den måde. Men når man går ud og banker nogen som et hold, er der jo også noget 

socialt i det.

(...)

Det sociale og det voldelige fylder nogenlunde lige meget. Hvis man ikke har det sociale og hyggelige, så føler folk sig heller 

ikke forpligtet til at deltage i volden og det mere afstumpede. Hvis du har det sociale og lidt venskab med, så vil folk gerne med, 

fordi de også forsvarer et venskab: 'Nu har jeg fået lov at være med til det hyggelige, og de andre kan lide mig, så vil jeg også 

gerne være med til at tæve nogle folk.

Selvom en stor del af ORG's medlemmer har en fortid i White Pride, så er man af strategiske årsager ret kritiske overfor en 

del af White Prides handlinger. F.eks. medførte det voldsom intern debat da Frank Rasmussen udtalte sig anonymt i Ekstra 

Bladet, kort før han i november 2008 trak sig fra lederposten i White Pride. Hans citater talte blandt andet:

En hvid kvinde, der er sammen med en neger eller en araber, er en raceforræder. En landsforræder. Et kneppedyr. En 

feltmadras. De piger skal kronrages.

(...)

Når jeg siger 'angrib den gruppe' - så angriber vi! Det er forbudt at stikke af. Sker det, skal vedkommende stille op til tæsk. 

Ellers er det ud af klappen.

Rasmus Medoc Benée Hansen forklarer på ORG-INT sit standpunkt med disse ord:

Jeg har ikke noget problem med WP. Jeg har jo selv været en del af det. Men set i bakspejlet er det ikke noget der gavner 

sagen - tværtimod! Det WP har gang i med de udtaleleser er strategisk set noget nær hjernedødskriteriet. Personligt har jeg 

ikke interesse i at deltage i noget som helst hvor der deltager folk fra WP. Jeg gider simpelthen ikke sættes i forbindelse med 

dem - det har jeg sgu ikke råd til.
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Rasmus Medoc Benée Hansen visiteres sammen med den tidligere White Pride-leder Jacob Engelbrekt Andersen af politiet da de kredser om en 
antiracistisk demonstration i Aarhus.

Trods det, er han i dag altså organiseret med mere end tyve personer med baggrund i White Pride.

John Seiersen er på samme linie:

I den forbindelse vil jeg gøre det klart, at jeg ikke vil ses til eksterne arrangementer med WP, mens jeg sagtens kan være 

sammen med dem og samarbejde om de ting der samler, inden for ORG. Som skrevet tidligere, så har jeg ikke noget problem 

med, at samarbejde med WP folk i ORG regi, også selv om de af og til fortager sig noget, der i mine øjne er ganske tåbeligt. 

For jeg vil faktisk mene, at det er en force, at vi favner en så bred en del af højrefløjen, som vi gør.

Også Lars Rask Eriksson river sig i håret over Frank Rasmussens udtalelser:

Jeg er meget enig med dig RM (Rasmus Medoc Benée Hansen, red.), men hvad fanden skal man gøre for at gardere sig imod 

sådan noget?? Vi snakker om nogle artikler hvor selv ORG folk udtaler sig..

En af ORG's mest medievante folk, B.T.-journalisten Paul Vensman, er den der udviser størst forståelse for White Pride:

Jeg vil ovenikøbet sige, at der kan være noget godt i hooligansene i White Pride, hvis de tæsker netop dé autonome. 

Erfaringerne viser jo desværre, at politiet og anklagemyndigheden går mere efter os nationale, end efter de røde svin. Så det er 

helt naturligt, at nationale laver deres egen kampgrupper.

Man er dog ikke blind for, at netop forbindelsen til White Pride er en åben flanke for enhver højreradikal organisation. Med 

Henrik Nøhr Sørensens ord: »Alle os der har været engageret i Dansk Front, White Pride eller Vederfølner vil være gift for et 

nyt parti.«

Diskussionen efter Ekstra Bladets artikel lukkes endeligt af ORG's fører, Jesper Nielsen, med disse ord:
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Når det er sagt, så er det alle medlemmers pligt at bidrage til, at ingen går Danmarks fjenders ærinde ved at agere "klovn" i den 

ene eller anden sammenhæng!

Vi kæmper en dødsensfarlig eksistenskamp for vort folk, og der er ikke plads til tosserier! 

Det er vores pligt at vejlede gode nationale i, hvordan kampen skal kæmpes - og også hvordan den IKKE skal kæmpes!

Tag fat i venner, bekendte, lillebrødre og andre, der måske er på afveje og vejled dem i, hvordan de kæmper kampen. Hvis et 

medlemskab af Den Danske Forening og fx Vederfølner ikke er nok, så skal de opfordres til at etablere lokale 

kammeratskabsgrupper, der laver egen aktivisme for sagen. Enhver NS-relateret aktivitet er decideret kontraproduktiv!

Men VI må tage ansvar for at bidrage til at "uddanne" de unge nationale - vi får INTET ud af blot at pege fingre, når de træder 

ved siden af! Tænk på hvor afgørende det er for sagen, at de fremmede opfører sig som vilde bestier! Vi skal være 

taknemmelige for, at de ikke er civiliserede og velintegrerede. Det betyder alt. Omvendt en kampen halvvejs vundet, hvis unge, 

pæne mennesker med et smil og en positiv attitude kan argumentere for nødvendigheden af at afvikle det multietniske 

samfund!
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Brødrene Frank Rasmussen (sort trøje og hvid kasket), der er med i ORG, og Lars Rasmussen (grå adidastrøje), begge White Pride. 

I dag tager AGF's officielle fanklub afstand fra White Pride, og har blandt været involveret i kampagnen »Jeg er AGF-fan og 

imod racisme«, ligesom ballademagere smides ud af fanklubben. Således tæller den officielle fanklub i dag nærmest ingen 

personer fra White Pride, hverken nye eller ældre medlemmer. Sådan har det dog ikke altid været.

I 1998-1999 var Mikael Møller Grubert, der i dag er afdelingsleder i ORG, ifølge Ekstra Bladet nemlig formand for AGF's 

officielle fanklub. Dette til trods for, at han i samme periode spillede en helt central rolle i White Pride under dæknavnet »Der 

Führer« (ikke at forveksle med »Føreren«, Jacob Engelbrekt Andersen). Han er dog ikke det eneste White Pride-medlem 

med en fortid i den officielle fanklub. Det fortæller et anonymt afhoppet White Pride-medlem i Århus Stiftstidende 30. juni 

2003:

Jeg forstår ikke, hvorfor AGF ikke bare udelukker de centrale personer i White Pride fra stadion. De kender dem jo godt, da de 

alle sammen har været med i AGF's officielle fanklub.

Samme Mikael Møller Grubert stod i 2004 bag en indsamling af penge blandt andre højreekstreme AGF-fans for at få sendt 

de to sorte AGF-spiller, Josta Dladla og Jeffrey Aubynn ud af landet.

Som sagt har AGF's officielle fanklub i dag i høj grad fået taget et opgør med White Pride. Man skal dog kun tilbage til 2003 

for at finde beviser for de tætte relationer. Her lækkede den officielle fanklubs formand, Claus Mariegaard Pedersen, nemlig 

politiets hemmelige liste over White Pride-medlemmer, til netop White Pride - personificeret ved André Eeg Jensen.
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I hele White Prides levetid, har de kunnet færdes forholdsvis frit i det aarhusianske natteliv. Det skyldes blandt andet ORG's 

indflydelse på en række gå-i-byen steder i det centrale Aarhus.

Jacob Guldbæk Mogensen er som tidligere nævnt medejer af værtshuset Sams Bar, der i vinteren 2010-11 var i mediernes 

søgelys efter beskyldninger om, at personer med anden etnisk baggrund end dansk blev holdt ude. Den anden ejer af Sams 

Bar, Keld Rosenlund Nielsen Christensen, har også siddet i direktionen hos Importex A/S sammen med Jesper Nielsen.
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Jakob Guldbæk Mogensen, ORG-medlem og medejer af Sams Bar i det centrale Aarhus.

Mads Andergren Andersen er bartender på Den Gamle Høker, der er kendt for sine stamgæster fra det højreekstreme miljø, 

herunder Vederfølner- og White Pride-medlemmer. Nikolaj Bay Lund har i en årrække været barchef på Social Club mens 

Mads Boe har været dørmand på Den Høje og dørmanden Jens Nicky Bang har taget imod gæster på spillestedet Train.
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Et andet fast højreekstremt tilholdssted: Den Gamle Høker i Jægergårdsgade. Her arbejder ORG'eren Mads Andergreen Andersen som bartender.

Forenden

 (images/original/98.jpg)

ORG'erne Andre Eég Jensen, Lars Rask Eriksson, Mads Andergreen Andersen og Steven Robert Ryall Kingo kørte alle med Forenden til udekampen 
mod Brønshøj, november 2010. På billedet ses Royal (øverst t.v.), Rask Eriksson (øverst t.h.), Andersen (nederst t.h.) og Thomas Smed Bjørnli, også 
ORG (nederst t.v.). 

Forenden blev stiftet i 2002 og dyrker en klassisk fankultur med øl, sange og fodboldmerchandise. I en årrække har 

Forenden haft en politik om at man tillod tidligere og nuværende White Pride-medlemmer køre med, så længe de »opførte 

sig ordentligt«. Nu har gruppen så taget skridtet videre, og indlemmet to tidligere White Pride-medlemmer, der begge også er 

aktive i ORG, i Forendens ledelse. De to er Mads Andergren Andersen og André Eeg Jensen.
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I sit grundlag, der er opdateret i efteråret 2010, skriver Forenden:

Forendens vigtigste opgave er, at stå for fest og sammenhold og Forenden vil under ingen omstændigheder diktere sine 

tilknyttede nogen som helst form for holdning eller påklædning. Forenden laver sine arrangementer som brugerne vil have dem 

og ikke som nogen bestyrelse eller ledergruppe mener, de skal være. Forenden skal arrangere udebaneture for AGF fans uden 

skelen til alder, medlemskaber eller andet. Forenden støtter AGF uanset hvordan det går på banen og er altid åben overfor 

andre AGF fans. Selv dem der fordømmer Forenden og al dens væsen.

(...)

Enhver, som kan opføre sig ordentligt i selskab med Forenden, er velkommen på turene. Ingen rejsende med Forenden har 

nogensinde været i negativ kontakt med politi eller stadionvagter og sådan skal det fortsætte. Desuden er der intet alderskrav 

eller krav om medlemskab af noget som helst.

Mads Andersen som han præsenteres på Forendens hjemmeside.

Den passage er det dog så som så med sandhedsgraden i. I bogen 'Forklædt som nazist' fortæller infiltratoren Charlotte 

Johannsen om hvordan netop Mads Andergren Andersen, i nazi-kredse kendt som Klumpen, bliver smidt ud fra Brøndby 

Stadion efter tumult med en kvindelig stadionvagt, og derefter synger holocaust-hyldende sange i bussen på vej hjem fra 

Vestegnen. På Forendens hjemmeside poserer han maskeret på oversigten over fangruppens ledelse (se foto).
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Andre Eég Jensen ved Blood & Honour-koncert i Sverige, september 2000.

Nýsir

Nýsir er en uofficiel AGF-fangruppe fra Aarhus, der er samlet omkring 'ultras'-konceptet. Det handler groft sagt om at støtte 

sit fodboldhold fanatisk, blandt andet med brug af romerlys, bannere og andre visuelle effekter på stadion. Vi har dækket 

Nýsirs dannelse og aktiviteter omfattende i rapporten Århus '08  (http://redox.dk/aarhus08)  og en række artikler siden hen. 

Ligesom ORG har spillet en ikke uvæsentlig rolle i AGF's fanklub og i mange år har kontrolleret White Pride, så er også en 

pæn del af Nýsirs medlemmer dobbeltorganiserede i ORG. Dette til trods for, at Nýsirs talsmand tidligere har fastslået i Århus 

Stiftstidende, at man tager afstand fra den »yderste højrefløj«:

Vi vil gerne have os frabedt at blive slået i hartkorn med den yderste højrefløj i Århus. Dem tager vi afstand fra. I vores gruppe 

har vi nogle, som tidligere var i White Pride , men det ligger fem år og mere tilbage. De er ikke aktive længere i sammenhænge 

med ballade og højrerabiat opførsel, understreger Martin Skøtt. Ekstremister bliver nemlig nægtet adgang til gruppen, der ikke 

er en egentlig klub med kontingent og vedtægter. Martin Skøtt siger, at frasorteringen kan lade sig gøre, fordi Nýsir er orienteret 

om, hvem nynazisterne og andre ekstremister er. Derfor er det ikke svært at udelukke dem fra Nýsir.
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Brødrene Rasmus Bonde Jacobsen og Mikkel Bonde Jacobsen, begge fra ORG, blandt AGF's fans.

Af personoverlap mellem ORG og Nýsir kan vi nævne brødrene Allan Birkedahl Jensen og Morten Birkedahl Jensen, 

brødrene Rasmus Bonde Jacobsen og Mikkel Bonde Jacobsen samt brødrene Nikolaj Bay Lund og Kristoffer Bay Lund. 

Således har ORG en række folk placeret i Nýsir, der kontinuerligt præger både gruppen, og især dens unge medløbere.
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Allan Birkedahl Jensen, ORG og Nýsir, omgivet af unge mænd fra Nýsir og Barndommen.

Morten Birkedahl Jensen fungerer som bindeled mellem Nýsir og ungdomsgruppen Barndommen. Således har ORG ikke 

bare mulighed for at hverve og politisere i Nýsir, men også blandt de helt unge. Gennemsnitsalderen i Barndommen er 18-19 

år. I forbindelse med tilmeldingen til Nýsirs bustur til udekampen mod Brønshøj i efteråret 2010 skriver Morten Birkedahl 
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Jensen således på Nýsirs interne forum: »(...) dermed er hele den officielle Barndom samlet. Jeg har lokket med karameller 

og historier om nazi tyskland.«
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Unge højreekstremister fra Barndommen på vej til at angribe det venstreorienterede tilholdssted Huset i det centrale Århus. Vinteren 2008-09.
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ORG'eren Morten Birkedahl Jensen (ternet skjorte) heiler sammen med de unge drenge fra Barndommen. Julefrokost 2008.
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Barndommen heiler. Julefrokost 2008.
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Udover de to ORG'ere, Nikolaj Bay Lund (yderst t.v.) og Morten Birkedahl Jensen (nummer to fra venstre) er også infiltratoren Charlotte Johannsen samt 
Vederfølner-bestyrelsesmedlemmet Rene Lindberg (yderst til højre) til stede.

I foråret 2011 har en mindre gruppe primært upolitiske Nýsir-medlemmer taget initiativ til et nyt uofficielt fan-netværk kaldet 

Samlet for Århus. Inspireret af de uofficielle fanmiljøer i bl.a. Brøndby og København, forsøger man sig nu med et åbent 
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netværk, som alle unge uofficielle aarhusianske fans kan indgå i, uden at skulle være med i en af de etablerede uofficielle 

grupper. Selvom det er apolitiske personer fra Nýsir, der står bag, så tiltrak Samlet For Århus' første arrangement, en 

fanmarch i Viborg i midten af april, både en gruppe fra White Pride samt en større gruppe ORG-medlemmer.

Overordnet kan man sige, at ORG i dag sidder tungt på nærmest alle de uofficielle fanfraktioner i Aarhus. Den eneste af de 

store grupperinger de ikke har indflydelse på, er Galehuset, hvem de i stedet (via tæskeholdet White Pride) har gjort alt for at 

gøre livet surt for.

 

Forfatteren Charlotte Johannsen, der igennem otte måneder infiltrerede det højreekstreme miljø i Aarhus, fortæller i dette soundslide om en episode i 
januar 2009, hvor Morten Birkedahl Jensen fortalte hende om ORG i forbindelse med logens generalforsamling.

5. Logens sande ansigt

En gennemgang af ORG’s politiske aktiviteter viser, at logens medlemmer trods taktiske uenigheder er samlet omkring en 

national-konservativ ideologi med stærkt racistiske overtoner og nazistiske elementer. 

Igennem mere end 20 år har logens medlemmer været dybt involveret i snart sagt alle toneangivende grupper på højrefløjen. 

De har haft fine titler i Dansk Folkeparti og tæller topfolk i hårdtslående ny-nazistiske netværk med internationale 

forbindelser. 

På overfladen ses White Pride, Dansk Front, Den Danske Forening, Århus Mod Moskeen og Vederfølner. 

Bag facaden forbereder medlemmerne af organisationen sig tilsyneladende til et voldeligt opgør med ”landsforrædere” og 

indvandere. Privatoplysninger om politiske modstandere indsamles systematisk og etniske minoriteter chikaneres. Patriotiske 

hooligans trænes til gadekamp med venstrefløjen mens den næste generation af nationalt bevidste borgere uddannes langt 

fra den multietniske danske folkeskole. 

Ved hjælp af et ekstremt højt sikkerhedsniveau er det igennem alle årene lykkedes, at skjule den virkelige sammenhæng 

mellem de mange initiativer. ORG har ved hjælp af diciplineret dobbeltspil skabt forbindelser langt ind på den pæne højrefløj 

ligesom man i dag er blevet samlingspunkt for folk fra det danske erhvervsliv, militæret og politi. 

De dedikerede højreekstremister har med andre ord adgang til penge, våben og viden, som tilsammen udgøre en potentiel 

fare. Ikke kun for deres politiske modstandere men også for samfundet som sådan. 
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Et hemmeligt netværk af bevæbnede krigsveteraner, hærdede hooligans og pengestærke bagmænd kan lyde som noget fra 

udlandet eller et afsnit af DR's dramaserie Livvagterne. For at forstå denne uhellige alliance kan man ikke komme udenom 

Den Danske Forening. 

Foreningen og dens forskellige ungdomsgrupper har fungeret som et praktisk og ideologisk afsæt for samarbejdet mellem 

nynazister og resten af højrefløjen. Resultatet er at Den Danske Forening i dag i praksis er fuldstændigt overtaget af ORG. 

Det stiller foreningens samarbejdspartnere overfor et valg, som vil få afgørende betydning for den fremtidige udvikling på den 

danske højrefløj. Ønsker man, direkte eller indirekte, at støtte højreekstremister, der forbereder sig på en kommende 

racekrig? 

Støt os økonomisk

Redox har eksisteret i lidt over fem år nu, og har afsløret både produktionen af nazi-rock i Skandinavien, det betændte nazi-

hooliganmiljø i Aarhus, overlap mellem højreekstremister og Dansk Folkeparti, splittelsen i DNSB før den reelt fandt sted og 

nu altså ORG. 

Vores arbejde er desværre ikke gratis. Udstyr, transport og lignende er store og kontinuerlige udgifter og da vi er uafhængige 

af økonomiske interesser, er vi afhængige af frivillige bidrag. Vi håber derfor, at du vil støtte vores arbejde ved at overføre 

penge til os på reg: 8401 konto: 0001155573.
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