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Af JESPER VIND JENSEN 
og KLAUS WIVEL 

DA Ole Birk Olesen i Deadline-studiet kort før jul 
prikkede med sin fi nger på hovedskallen og sagde 
gak til Lars Hedegaard, var det en genopførelse af 
et ideologisk opgør, som i to år har fl ået alliancen 
mellem liberale og nationale på den anden side af 
Atlanten fra hinanden. Siden 2001 havde der på 
begge fl øje været enighed om at kritisere islam; 
nu kan det ikke længere camufl eres, hvad der 
adskiller dem. Det gælder synet på den islamiske 
trussel; synet på den muslimske befolkning; og 
synet på om vestlige regeringer bør lave særlove 
vendt mod muslimer: koranforbud, moskéforbud, 
undtagelser fra reglen om religionsfrihed.

I Danmark er det Lars Hedegaard og den 
hollandsk politiker Geert Wilders, der deler 
vandene. I USA er det et løsrivelses- og stærkt 
kontroversielt parti i Belgien: Vlaams Belang. Et 
fornuftsægteskab er hastigt under opløsning – 
både her og der. Og internationale islamkritikere, 
der tidligere var allierede med Lars Hedegaard, 
gør nu direkte op med Trykkefrihedsselskabets 
formand.

Det danske sammenbrud eskalerede som følge 
af et videointerview med Hedegaard. Ole Birk 
Olesens mangfoldiggørelse af interviewet på hans 
netavis 180grader førte til, at Deadline inviterede 
liberalisten og den gamle trotskist i studiet. På 
videoen lavet kort før en julefrokost fortalte He-
degaard, at muslimske piger voldtages af onkler, 
fædre og andre mandlige medlemmer af familien. 
Ikke noget med »visse« eller »nogle« muslim-
ske piger. I den dogmeagtige køkkenbordstale 
forklarede han også, at vi måtte tage ved lære af 
modstandsbevægelsen under krigen, og at danske 
politikere kunne se frem til samme behandling 
som de danskere, der havde gnubbet sig lidt for 
tæt op ad den nazistiske besættelsesmagt.

Birk Olesen kunne ligeledes citere fra en tale, 
Hedegaard holdt i Bruxelles i oktober 2007. Kon-
ferencen hed Counterjihad Summit, og vi skal 
vende tilbage til den, for her fl ettes den danske og 
den amerikanske debat sammen.

I Bruxelles sagde Hedegaard, at det kunne blive 
nødvendigt i en eller anden form for undtagelses-
situation »at oprette parallelle institutioner, som 
er under vores kontrol, ledsaget af civil ulydighed 
over for de offi cielle dhimmifi cerede (islamisk un-
derkastede, red.) institutioner.«

Det kunne lyde som en opfordring til selvju-
stits, selvtægt, opløsningen af retsstaten, den 
slags. Men sådan skulle det ikke forstås. Jamen, 
hvordan så? Det ville Hedegaard i første omgang 
i Deadline ikke nedlade sig til at besvare. Han 
truede i stedet med at retsforfølge Birk Olesen 
og Berlingskes borgerlige klummeskribent Niels 
Krause-Kjær, der på sin blog havde givet udtryk 
for, at Hedegaard gik ind for lynchning. Kyndige 
venner har nok i mellemtiden talt formanden fra 
at forsøge at lukke munden på sine modstandere 
gennem lovgivningen. 

I dagene derpå kunne man konstatere, at havde 
Trykkefrihedsselskabet som ambition at frem-
medgøre borgerlige stemmer, var videointer-
viewet en triumf. Præsten Kathrine Lilleør og 
politikerne Naser Khader og Søren Pind forlod 
selskabet i protest. Da ingen af dem ligefrem kan 
kaldes halalhippier, havde de åbenbart læst Hede-
gaards ord nogenlunde, som Krause-Kjær og Birk 
Olesen gjorde.

Anti-jihadisme

Det er en ofte fastslået kendsgerning, at hvad vi 
diskuterer i Danmark, har man først diskuteret 
»derovre«. Og dér har man længe haft noget, som 
er blevet kaldt den »anti-jihadistiske« bevægelse.

Det er ikke forkert at sige, at den bevægelse 
blev startet af én mand: jazzmusikeren og webde-
signeren Charles Johnson. Han oprettede en blog 
ved navn Little Green Footballs efter angrebet den 
11. september 2001, hvor han med stor energi 
gav sig til at afsløre muslimsk ekstremisme, hvor 
end den viste sig. Alle, der blotlagde den mindste 
eftergivenhed over for jihadismen, blev kørt over 
af Johnsons pen.

Hans veloplagte karaktermord fi k kolossal 
indfl ydelse ikke mindst blandt konservative ame-
rikanske meningsmagere, der kopierede hans 
stil. To af de mest højtråbende bloggere, Robert 
Spencer, direktør i Jihad Watch og forfatter til bo-
gen Politically Incorrect Guide to Islam, og Pamela 

Geller, redaktør af Atlas Shrugs, peger direkte 
på Johnson som den, der inspirerede dem til at 
sprede deres budskaber. De bekendtgjorde begge, 
at islamismen er ved at overtage den vestlige ver-
den. Billedskønne Pamela Geller gjorde det oven 
i købet ved at lade sig fi lme i bikini, hvorfra hun 
liggende talte om terroristen i Det hvide Hus: Ba-
rack Hussein Obama. Hans mellemnavn udtaltes 
altid særlig tydeligt.

Men noget gik galt i Bruxelles, og den ame-
rikanske netavis The Washington Independent 
skrev om det i foråret 2009: Johnson forstødte de 
slanger, han havde næret ved sit bryst.

I Bruxelles 2007 afholdtes en konference, som 
Pamela Geller kaldte den bedste konference, hun 
nogensinde har været med til. Det synspunkt 
delte Johnson mildest talt ikke. Han følte sig be-
famlet af det belgiske parti Vlaams Belang, som 
også deltog, og det satte han sig for at lamentere 
over på sin blog. Vlaams Belang er stærkt islam-
kritisk, men med et noget dubiøst ry, der ikke kun 
skyldes, at partiet går ind for, at Flandern løsriver 
sig fra resten af Belgien, eller at det under Anden 
Verdenskrig allierede sig med den nazistiske be-
sættelsesmagt.

Somalisk-fødte Ayaan Hirsi Ali, verdens vel nok 
bedst kendte islamkritiker, kaldte i 2006 partiet 
for »et racistisk, antisemitisk, ekstremistisk parti, 
der er uvenligt mod kvinder.« Hun tilføjede, at 
partiet har »tilrettet sin retorik og tilsyneladende 
droppet de antisemitiske synspunkter,« men at 
hun ikke kan gennemskue, om ændringerne er 
udtryk for en ægte eller blot en pragmatisk poli-
tik.

Charles Johnson udtalte sig ikke med samme 
forsigtighed. Efter Bruxelles-konferencen sagde 
han farvel, så det kunne høres: »Jeg tror ikke, der 
fi ndes en anti-jihadistisk bevægelse længere. De 
er alle blevet kukkuk. Jeg har set, hvordan men-
nesker, jeg troede var agtværdige, og som jeg 
stolede på, har kastet sig i armene på racister og 
nazister. Jeg har hørt deres forklaring, som jeg 
mener er fuldkommen gak.«

Parallelle institutioner

Gak. Måske hørte Ole Birk Olesen et ekko af 
Johnsons mistrøstige udbrud, da han i Deadline-
studiet kom med et lignende udbrud over for Lars 
Hedegaard. Her så man i hvert tilfælde for åben 
skærm den danske udgave af den splid, som har 
skabt to uforsonlige fl øje i USA. 

I USA reagerede Pamela Geller og Robert 
Spencer med stor forargelse på Johnsons udfald, 
og det samme gjorde Lars Hedegaard og hans 
allierede i Danmark på den aktuelle borgerlige 
opstand. På ledelsens udtalelser får man det ind-
tryk, at selskabet var under belejring, og at der er 
et komplot i gang, der skal tage livet af grimme 
synspunkter.

Sagen var den modsatte. Trykkefrihedsselska-
bet har været en succes på trods af Lars Hede-
gaards holdninger og fået politisk medvind fra 
betydelige borgerlige meningsmageres side. Indtil 
for nylig blev det netop opfattet som et selskab, 
der har formået at hjælpe de forfattere, skribenter 
og tegnere, som et splittet og afmægtigt Dansk 
PEN ikke kunne fi nde ud af at formulere en støtte 
til – ikke mindst, når det gjaldt den mordtruede 
tegner Kurt Westergaard.

Men tvetydigheden har i alle fem år hvilet 
over arbejdet: Var det et selskab, der kæmpede 
for ytringsfrihed? Eller var det en forening mod 
muslimer? Først i forrige uge gjorde Hedegaard 
det umuligt længere at undertrykke det sidste 
spørgsmål.

Katrine Winkel Holm, selskabets næstfor-
mand, har forsvaret sin formands urovækkende 
ord om »parallelle institutioner«. Det er »noget 
hypotetisk og fremtidigt«, skriver hun i et indlæg 
på selskabets hjemmeside. Her ihukommer den 
skarpsindige læser Hedegaards yndlingsfjende 
imam Abdul Wahid Petersen, dengang han skulle 
forsvare sit syn på stening af utro kvinder. Det 
var jo slet ikke nu. Eller her. Eller nogensinde.

»En øjenåbner«

I Norge har amerikaneren Bruce Bawer bosat sig. 
Han skrev for nogle år siden bogen While Europe 
Slept, som er en indigneret anklage mod euro-
pæerne for ikke at forsvare frihedsrettighederne 
og for at tillade, at homofobi, antisemitisme og 
kvindeundertrykkelse vender tilbage i islamiske 

gevandter. Bawer er homoseksuel og har boet 
i Holland, hvor han oplevede at blive angrebet 
af unge muslimer. Det samme er sket for ham i 
Norge, hvor han fra sin blog kommenterer, hvad 
han anser for at være en europæisk opløsning. I 
2008 udkom bogen, hvor Hedegaards indsats for 
islamkritikken bliver hyldet, i dansk oversættelse. 
Den kom på Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

I foråret 2009 skete der det samme for Bawer, 
som skete for Charles Johnson halvandet år for-
inden. Han følte pludselig et ubehag ved de men-
nesker, han anså for at være sine allierede. I et 
blogindlæg med titlen: »Anti-jihadistisk nedsmelt-
ning« skriver han: 

»Gennem det seneste års tid er jeg blevet rev-
set af en række respekterede skribenter, fordi jeg 
ikke taler pænt om Vlaams Belang. Nogle af dem 
har gjort det venligt, bønfaldende; andre, som 
førhen behandlede mig med høfl ighed og respekt 
og som en ligesindet, har antaget en hård og 
storskrydende og – i to eller tre tilfælde – direkte 
nedladende og tyranniserende tone over for mig, 
som om de var chefer for en eller anden politisk 
maskine, og jeg var en trættende underordnet, 
der fraveg partilinien. Denne ændring har ærligt 
talt givet mig åndenød.«

Hvad fanden sker der, spørger Bawer: »Jeg fat-
ter det ikke. Men en ting ved jeg: Når skribenter, 
der fører sig frem som frihedens helte, begynder 
at hygge sig med rendyrkede uliberale partier 
som Vlaams Belang ... er noget helt galt og ondt 
på færde.«

Det er en noget anden opfattelse af det kontro-
versielle parti, man abonnerer på i Trykkefriheds-
selskabet. Halvanden måned før Bruce Bawers 
advarsel havde Trykkefrihedsselskabet haft besøg 
af Filip Dewinter og Frank Vanhecke fra »Flan-
derns største politiske parti Vlaams Belang«, som 
der står på selskabets hjemmeside. »Det var rare 
sager de to politikere kunne berette om demokra-
tiets tilstand i landet, hvor EU har sine ledende 
institutioner,« hedder det.

»En øjenåbner«, kaldte Lars Hedegaard en ar-
tikel, han har skrevet om arrangementet i selska-
bets blad Sappho.

Det er det parti, Bruce Bawer rubricerer som 
»en bunke fascister, der har gjort det klart, at de 
hader liberale værdier, ligeså meget som de hader 
islamisme.« 

Bawer har i dag brudt med Lars Hedegaard: 
»Det har givet mig en dyb personlig smerte, at 
den mand, hvis forsvar for sekulære liberale vær-
dier var en inspiration for mig, har valgt at alliere 
sig med et parti, der åbent er modstander af disse 
værdier.«

Anstændige mennesker

Hedegaard var til stede under den konference i 
Bruxelles i 2007, hvor Charles Johnson indledte 
sin modoffensiv. I sin tale dengang giver Hede-
gaard udtryk for, at han mener, at »dhimmifi se-
ringen har ramt mange af vore universiteter og 
selv nogle af vore folkeskoler, vores retsvæsen, 
offentlige administration, massive dele af nyheds-
medierne, internationale organisationer som FN 
og EU.« Han opremser også NGO’ere, kvindefor-
eninger og så videre.

Det lyder ikke særlig »fremtidigt« og »hypote-
tisk«, sådan som Katrine Winkel Holm ellers har 
udlagt teksten. Det lyder, som om dhimmifi serin-
gen er sket.

Hedegaard er i samme tale overbevist om, at 
det blot vil blive værre og værre og opfordrer der-
for til, at de tilbageblevne ikke-dhimmifi serede 
europæere udvikler en »vidtfavnende og dyb stra-
tegi, som er lig den, islam har.«

Også ur-anti-jihadisten Charles Johnson har 
læst talen og set det videointerview, som He-
degaard blev hevet i Deadline-studiet for at 
kommentere. Han har også kigget på Trykkefri-
hedsselskabets videooptagelse af arrangementet 
med Vlaams Belang, som ligger på hjemmesiden. 

Han siger, at han ikke havde Lars Hedegaard 
i tankerne, da han skrev sin kommentar om, at 
alle er »blevet kukkuk«. »Men,« fortsætter han, 
»nu da jeg er blevet klar over hans forbindelse 
med Vlaams Belang og hans andre ekstreme 
udtalelser, vil jeg gerne tage ham med på listen. 
Jeg husker ham udmærket. Han er tydeligvis en 
ekstremist, og at tale om ’et folkeligt oprør’ er 
vanvittigt. Han associerer sig med fascister og ad-
vokerer for vold og burde forbigås af anstændige 
mennesker.«

Trykkefrihed. Kort før jul opstod der en dyb splittelse mellem liberale kommentatorer 

og Trykkefrihedsselskabets Lars Hedegaard. 

Den var et ekko af en amerikansk »anti-jihadistisk nedsmeltning«.

»De er alle blevet kukkuk«

Den amerikanske islamkritiker Bruce Bawers om Lars Hedegaard: »Det har givet mig en dyb personlig smerte, at den mand, hvis forsvar for 
sekulære liberale værdier har været en inspiration for mig, har valgt at alliere sig med et parti, der åbent er modstander af disse værdier.«


