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Abstract 

Abstract. Udviklingen på den ekstreme højrefløj i Danmark har altid i høj grad været præget af 

internationale tendenser. Dette var tilfældet med nazismen i 1930’erne og 1940’erne, med skin-

headkulturen i 1980’erne og i dag, hvor man i Danmark både finder tilhængere af Alt-right-

bevægelsen og bevægelsen Generation Identitær. Siden terrorangrebene 11. september 2001 er 

magtbalancen på den ekstreme højrefløj i nogen grad tippet fra den stærkt racistiske nynazisme 

over mod en mere kulturelt betinget ekstremisme med et antimuslimsk fokus, ofte iblandet et 

racistisk element. Denne tendens er vokset sideløbende med det generelle samfundsfokus på 

netop truslen fra militant islamisme som den primære terrortrussel i Danmark.  

Anders Breiviks terrorangreb i 2011 har mindet os om, at også terrortruslen fra højrefløjen er 

reel. Vurderingen i denne rapport er dog, at de forskellige højreekstreme grupper i Danmark på 

nuværende tidspunkt ikke evner at mobilisere medlemmer i større omfang til at udøve koordi-

neret politisk vold eller terrorisme. Derimod er individer og mindre grupper på den ekstreme 

højrefløj fortsat i stand til at udøve trusler eller direkte vold og overfald mod politiske modstan-

dere eller udsatte grupper i samfundet.  

Radikaliseringen og rekrutteringen på den ekstreme højrefløj adskiller sig ikke væsentligt fra 

andre ekstremistiske miljøer. Forskningen peger på, at individer, der tiltrækkes af de højreek-

stremistiske miljøer, kan påvirkes af en lang række faktorer fra storpolitik til personlige ople-

velser og en følelse af sårbarhed. Der findes således ikke et entydigt radikaliseringsmønster, 

men der er en række fællestræk og indikatorer. Forskningen viser, at det stærke fællesskab vir-

ker tiltrækkende på mange. Det samme gør den spænding, der kan være forbundet med miljø-

erne, der domineres af stærke fjendebilleder og en verden defineret af klare svar om godt og 

ondt. Voldselementet, der ligger i både retorik og handling på den ekstreme højrefløj, rejser 

spørgsmålet om, hvorvidt det er den ekstremistiske ideologi, der driver individer til vold, eller 

om der snarere er tale om en slags politisering og legitimering af en allerede eksisterende 

voldsparathed hos individer. 

Bevægelserne på den ekstreme højrefløj har også gjort deres indtog i den digitale verden, hvil-

ket i yderligere omfang har været med til internationalisere højreekstremismen. Onlineplat-

forme og højreekstreme debatfora, men også sociale medier mere generelt, bruges aktivt og 

giver mulighed for at fremføre sine holdninger relativt omkostningsfrit og til et meget bredt 



 

publikum. Onlineaktivismen og den følgende hårde tone bliver nogle gange udlagt som væ-

rende en slags ”ventil”, der modvirker, at aggressionerne bliver taget ud i virkeligheden. Der er 

dog ingen forskningsmæssig evidens på hverken dette eller på det modsatte, det vil sige, at den 

hårde tone på nettet generelt virker radikaliserende.  

Konklusionen i denne rapport er blandt andet, at selvom højreekstremismen som fænomen ikke 

truer den overordnede samfundsorden i dagens Danmark, så er forebyggelse af stor vigtighed. 

Dels fordi radikalisering og polarisering er overordnet set skadelig for den demokratiske sam-

menhængskraft, og dels fordi volden og hadet kan have store konsekvenser på individniveau.  
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1. Indledning: Rapportens formål og relevans 

 

Når begrebet radikalisering bliver brugt i de danske medier, er det langt oftest for at beskrive 

en uheldig og farlig udvikling blandt visse muslimer. Også i den danske radikaliseringsforsk-

ning har fokus siden år 2001 næsten udelukkende været på militant islamisme, selv om begrebet 

radikalisering i sig selv ikke er møntet på eller begrænset til en bestemt religion eller ideologi.  

Hvis man ser på begrebet i en skandinavisk kontekst, behøver man imidlertid kun at nævne 

Anders Breivik i Norge, de talrige afbrændinger af asylcentre i Sverige og den skingre, græn-

seoverskridende debat på de sociale medier herhjemme for at illustrere, at problemet i høj grad 

også findes på højrefløjen. Dette fænomen er dog langt mindre studeret og beskrevet, og det er 

problematisk.  

Radikalisering på højrefløjen udvikler sig i interaktion med såvel venstreekstremisme som den 

islamistiske ekstremisme – og den udvikling, der finder sted på den ekstreme højrefløj i både 

USA og Europa i disse år, bør tages alvorligt. Vi bør således som samfund ikke stirre os blinde 

på truslen fra militant islamisme, men i stedet fokusere mere bredt på alle former for politisk 

og religiøs ekstremisme som et samlet samfundsproblem. Derfor er der også brug for yderligere 

viden om og forståelse af de politiske, sociale og økonomiske dynamikker og processer, der 

skaber grobund for højreekstremisme i Danmark. Dette er en forudsætning for at udvikle de 

rette præventive redskaber og indsatser. 

Formålet med denne rapport er at beskrive tendenser på den ekstremistiske højrefløj i Danmark, 

herunder udviklingen i ideologi, mål og metoder. Rapporten forsøger at svare på, hvad vi ved 

om de forskellige højreekstremistiske miljøer og tendenser herhjemme, hvordan de påvirkes af 

internationale strømninger, og hvordan de tiltrækker og appellerer til folk. Til sidst i rapporten 

bliver det opsummeret, hvordan denne viden kan omsættes til værktøjer, som professionelle, 

pårørende og praktikere, der har problemstillingen inde på livet, kan drage nytte af.  

Rapportens beskrivelser og vurderinger er baseret på forskningslitteratur og mediedækning 

samt mange års studier og erfaring på området (se bilag for yderligere).  Rapporten udgør i 

sagens natur ikke en tilbundsgående beskrivelse af samtlige nævnte miljøer og ideologier, men 
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den er et bidrag til at skabe et bedre vidensfundament, der kan omsættes til målrettet forbyg-

gende arbejde. 

En række karakteristika kendetegner de ekstremistiske miljøer på tværs af religiøse og politiske 

skel og understreger, hvorfor et samfund præget af ekstremistiske idéer kan blive udfordret på 

sin stabilitet og sammenhængskraft:  

• En forenklet og unuanceret verdensopfattelse og fjendebilleder, hvor bestemte sam-

fundsgrupper eller samfundsforhold ses som truende.  

• En stærk intolerance eller et direkte had mod bestemte grupper. 

• Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder.  

• Manglende respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative de-

mokrati.  

• En lukkethed omkring det specifikke miljø eller gruppen, som skaber en stadigt mere 

udtalt opfattelse af et modsætningsforhold mellem ”os” (i gruppen) og ”dem” (de fore-

stillede fjender).  

• Et ønske om at skabe, hvad der opfattes som et mere ”ordnet”, ”rent” eller ”retfærdigt” 

samfund.  

• En accept af udemokratiske, ulovlige og voldelige midler som eksempelvis chikane, 

trusler, vold eller terror. 

 

Højreekstremisme bygger på ultranationalistiske politiske ideologier, der typisk er inspireret af 

autoritære, antiliberale og antidemokratiske strømninger, herunder varianter af fascisme og na-

tionalsocialisme (typisk omtalt som nazisme). Højreekstremismen i Danmark er ideologisk 

splittet og udgør ikke én samlet fløj. I stedet er højreekstremismen som sådan karakteriseret ved 

mange forskellige strømninger og grupper, hvor et fællestræk er, at de enkelte grupper typisk 

har forbindelse til ligesindede uden for landets grænser. Højreekstremismen har dybe rødder i 

det 20. århundredes totalitære regimer, folkemord og voldshandlinger. Højreekstremisterne i 

Danmark er aktuelt en trussel imod minoriteter, politiske modstandere og offentlige menings-

dannere. 
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Højreekstreme grupper anvender ofte en blanding af lovlige, politiske manifestationer i det of-

fentlige rum med trusler, chikane, hærværk, brandstiftelse og voldelige overfald på politiske 

modstandere. Med andre ord en blanding af demokratiske og ikke-demokratiske metoder. Der 

findes i de højreekstreme miljøer en udbredt volds- og våbenfascination og forherligelse af krig 

og terror, f.eks. danske højreekstremisters hyldest til terroristen Anders Breivik på sociale me-

dier. Personer i højreekstreme miljøer ses anvende vold, der i særlig grad er rettet mod etniske, 

religiøse og seksuelle minoriteter og politiske modstandere, der alle er udset som fjendebilleder 

og dermed som legitime mål. Den bagvedliggende tanke er at optrappe en konflikt mellem 

samfundets forskellige etniske, sociale og religiøse grupper, der kan fremprovokere en yderli-

gere radikalisering og polarisering, som igen kan give de højreekstreme politiske budskaber og 

målsætninger en bredere politisk appel eller ligefrem en revolutionær forandring (Hemmingsen 

og Larsen, 2017).  

I et demokratisk samfund udgør højreekstremismen en kompliceret udfordring, hvor hensynet 

til ytringsfriheden og demokratiet konstant må afvejes i forhold til indgreb over for specifikke 

ekstreme ytringer og handlinger. Indgreb over for højreekstreme miljøer, herunder også præ-

ventive indsatser, kan være nødvendige for at sikre den enkelte borgers retssikkerhed og tryg-

hed ved eksempelvis at forhindre højreekstreme overgreb på etniske, religiøse og seksuelle mi-

noriteter, politiske modstandere og i yderste konsekvens at forhindre højreekstrem terror. Der 

er i disse år et øget fokus på hadforbrydelser i Danmark og også i EU mere bredt1, hvilket blandt 

andet afspejler forskellige myndighedsinstansers erkendelse af hadforbrydelsernes negative 

konsekvenser for retssikkerheden, den sociale sammenhængskraft og de demokratiske rammer. 

Hadforbrydelser er ikke noget eksklusivt højreekstremt fænomen, og gerningsmændene kan 

lige så vel have for eksempel militant islamistisk eller venstreekstremistisk baggrund. Det 

samme er tilfældet, når det gælder trusler imod meningsdannere, politikere og andre offentlige 

personer. Dette vil blive behandlet yderligere i rapporten. 

Rapporten er blevet til på baggrund af et konkret opdrag fra TrygFonden og CERTA Intelli-

gence & Security, men resultatet er slutteligt et udtryk for forfatterens egne observationer og 

analyser af den historiske og aktuelle udvikling på den danske ekstremistiske højrefløj.

                                                 
1  For eksempler på dette se: 

http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime 
https://www.kk.dk/kk-apps_Stemplet 
https://www.politi.dk/da/borgerservice/hadforbrydelser/ 
http://uim.dk/publikationer/kortlaegning-af-hadforbrydelser-i-danmark 
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2. Udviklingen og magtbalancen på 

  den ekstreme højrefløj 

 

2.1 Overordnede retninger: Race og kultur som definerende faktorer 

De højreekstreme miljøer i Danmark er inspireret af tankegods og politiske idéer fra totalitære 

ideologier som nationalsocialisme (populært kaldet nazisme), fascisme og forskellige former 

for nyere ultranationalistiske og antimuslimske strømninger. Herunder er der en gråzone af na-

tionalkonservative, der ønsker samfundet tilbage til en præglobaliseringstilstand, hvor idealet 

er et etnisk ensartet, monokulturelt og kristent samfund. 

Hovedretningerne i højreekstremismens tankesæt kan i Danmark groft inddeles i:  

• En racistisk verdensforståelse med en idé om den hvide races overlegenhed.  

• En kulturel verdensforståelse med en idé om den vestlige kultur og/eller kristendom-

mens overlegenhed.  

Derudover er der en tredje retning, der dog har markant større udbredelse i USA end i Eu-

ropa: 

• En antistatslig og anarkistisk retning med en idé om at tage sagen i egen hånd, hvilket 

eksempelvis har ført til oprettelse af såkaldte borgerværn. 

I Danmark består de højreekstreme miljøer af en række mere eller mindre antidemokratiske og 

voldsparate grupperinger, der ideologisk er meget forskellige, men som ofte baserer sig på kom-

binationer af tankesættene ovenfor, hvor der altså både er racistiske og kulturelle elementer.  

Nationalsocialisterne (herunder nynazisterne) er åbent antidemokratiske, antisemitiske og raci-

stiske og henter deres ideologiske inspiration i Hitlers nazistiske Tyskland og Mussolinis fasci-

stiske Italien. Endemålet er en stærk, raceren og diktatorisk førerstat. Voldsanvendelse hyldes 
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og anses som værende den stærkes ret, og derfor anvender nationalsocialisterne også politisk 

vold i det omfang, de vurderer, det er gavnligt for det politiske endemål.  

Ultranationalisterne og de antimuslimske kan også have et racistisk element. Det, der imidlertid 

er mest centralt for deres ellers forskelligartede fjende- og verdensbilleder, er en fjendtlighed 

over for indvandring og alt det, der opfattes som ”udansk”. Det kulturelle element er således 

centralt. Der er typisk ikke enighed om, hvilke metoder der kan legitimeres, ligesom der heller 

ikke er enighed om, i hvor høj grad indvandrere og muslimer skal fratages deres demokratiske 

rettigheder og deporteres. 

Den ekstreme højrefløjs styrke og mobiliseringsgrad har ændret sig gennem årene, ligesom det 

er tilfældet med magtbalancen mellem de forskellige strømninger og grupperinger. De kom-

mende tre afsnit gennemgår de mest markante udviklinger på den ekstreme højrefløj i Danmark 

siden Anden Verdenskrig. 

 

2.2. 1945 – 1989: Nationalsocialisterne holder lav profil 

De få højreekstreme og primært nationalsocialistiske grupper, der overlevede afslutningen af 

Anden Verdenskrig og besættelsen af Danmark, levede i perioden under den kolde krig en re-

lativt indadvendt og ubetydelig tilværelse som et politisk randfænomen, og de var ikke udpræ-

get synlige i det offentlige rum. Højreekstremismen blev i overvejende grad forbundet med 

erindringen om totalitarisme og folkemord, og tiden var i Danmark og Vesteuropa præget af en 

historisk, politisk stabilitet og økonomisk vækst, hvil-

ket tilbød få politiske åbninger for fremmedfjendske, 

højreradikale og populistiske strømninger.  

De højreekstreme grupper var hovedsageligt karakte-

riseret ved indadrettede aktiviteter, der nok havde et 

antidemokratisk sigte, men ikke et omfang, der konti-

nuerligt truede specifikke minoriteter eller samfundet 

som helhed. Derfor var både den forsknings- og sik-

kerhedsmæssige interesse for disse grupper hovedsa-

geligt begrænset til efterretningstjenesterne, som 

Danmarks nationalsocialistiske 
arbejderparti (DNSAP): 
DNSAP blev grundlagt i 1930 og 
havde sin storhedstid under den 
tyske besættelse af Danmark un-
der Anden Verdenskrig, hvor 
partiet havde knap 20.000 med-
lemmer og tre medlemmer i Fol-
ketinget, heriblandt partiets ka-
rismatiske leder, Frits Clausen. 
DNSAP blev nedlagt efter krigen, 
men blev genoplivet i 1951 af 
partiveteraner. Medlemstallet lå i 
de efterfølgende årtier på om-
kring 25 personer. 
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havde til opgave mere bredt at overvåge antidemo-

kratiske miljøer. De venstreekstreme grupperinger 

og den bredere venstrefløj som sådan fik imidlertid 

en stigende interesse i at følge de højreekstreme 

grupper. Dette var særligt tilfældet efter ungdoms-

oprøret i 1968, hvor venstrefløjen reagerede imod, 

hvad der blev opfattet som en langsigtet trussel 

imod deres eget politiske virke og bagland.  

Af andre nævneværdige grupper i perioden under den kolde krig kan nævnes de såkaldte Grøn-

jakker, der i 1980’erne hærgede i visse dele af København, og som havde deres afsæt i den 

nynazistiske skinhead-subkultur.  

 

2.3. 1990 – 2000: Nynazististerne træder frem på scenen 

Efter Berlinmurens fald gennemgik den yderste højrefløj i Europa en hastig forandring, der 

afspejlede det generelle politiske, økonomiske og sociale opbrud, som kom til at kendetegne 

Europa i 1990’erne. Særligt de nynazistiske grupperinger, der var vokset ud af de gamle natio-

nalsocialistiske partier, voksede i disse år både i Vest- og Østeuropa. Danmarks Nationalsocia-

listiske Bevægelse (DNSB) blev oprettet som er en direkte videreførelse af det tidligere danske 

nazistparti, Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP).  

I 1990’erne steg antallet af voldelige overfald på 

minoriteter, og brandattentater og andre former for 

antidemokratisk og voldelig aktivisme blev mere 

udpræget i kampen om kontrollen af det offentlige 

rum, som blev udkæmpet mellem den yderste 

højre- og venstrefløj. Dette gjaldt også i Danmark. 

Et eksempel var den såkaldte brevbombesag, hvor 

en ledende dansk nazist i 1997 blev idømt otte års 

fængsel for forsøg på at sende en brevbombe og 

hertil at have skudt og såret en politibetjent under 

arrestationen.  

Grønjakkerne: 
De første skinheads, der åbent be-
kendte sig til racistiske idéer, duk-
kede i slutningen af 1970’erne op i 
København. De udviklede sig hur-
tigt til det, der i eftertiden er blevet 
kendt som Grønjakkerne, opkaldt 
efter deres grønne bomberjakker. 
De huserede især i området om-
kring Studsgården på grænsen 
mellem Ydre Nørrebro og Østerbro. 

Danmarks Nationalsocialistiske 
Bevægelse (DNSB): 
DNSB blev grundlagt 1991 af Jonni 
Hansen som en videreførelse af 
DNSAP. Partiet er forankret i en tra-
ditionel og stærkt antidemokratisk 
national¬socialisme, hvor den ty-
ske nazisme er det ideologiske for-
billede. Under Jonni Hansens le-
delse og særligt i 1990’erne formå-
ede partiet at afholde demonstrati-
oner og marcher og skabe stor op-
mærksomhed om sig selv. Derefter 
har DNSB oplevet nedgang og split-
telse. 



Udviklingen og magtbalancen på den ekstreme højrefløj 

 12  

Med undtagelse af DNSB havde de grupper, der op-

stod i denne periode, generelt en kort levetid, hvil-

ket vidnede om deres forankring i en subkulturel 

ungdomskultur, hvor ekstreme dele af skinheadkul-

turen smeltede sammen med en nationalsocialistisk 

ideologi. Ungdomskulturer, herunder subkulturer 

med en politisk dimension, er typisk afhængige af 

en særlig tidsånd og forbundet med særlige mode- 

og musikfænomener. Derfor har de oftest også en begrænset levetid, hvad enten det drejer sig 

om bz’ere eller nazistiske skinheads. De opstår og forsvinder i samspil med den øvrige kultu-

relle og politiske udvikling i samfundet. Den allerede omtalte nynazistiske skinhead-subkultur 

udviklede sig i sidste halvdel af 1970’erne, hvor blandt andet det højreekstreme parti British 

National Front målrettet rekrutterede i de forarmede britiske arbejderkvarterer, hvor subkultu-

rerne omkring punkmusikken og hooliganmiljøerne allerede havde et godt tag i ungdommen. 

Adgangen til disse ungdomsmiljøer muliggjorde en politisk og aktivistisk fornyelse og foryn-

gelse blandt de højreekstreme partier, der siden Anden Verdenskrig ellers havde været et knapt 

synligt politisk randfænomen. Efterfølgende spredte den nynazistiske skinheadkultur til Frank-

rig, Tyskland, USA og som nævnt ovenfor også til Danmark. 

At denne højreekstreme skinhead-trend fik fodfæste i Danmark efter Berlinmurens fald skyldtes 

i særlig grad de økonomiske ressourcer, som danske nynazister i feltet omkring DNSB samti-

digt fik adgang til. De danske nazister fungerede, før de digitale medier gjorde dette overflødigt, 

som logistisk støttepunkt for nazistisk propaganda og merchandise, herunder særligt den ind-

bringende og i Tyskland forbudte White Power-musik. I samme periode skød der såkaldte nazi-

borge op i blandt andet Greve, Kværs, Kollund, Aalborg og på Langeland.  

DNSB havde i 1990’erne en vis succes med at gøre sig synlige i det offentlige rum, blandt andet 

gennem demonstrationer og alliancer med ligesin-

dede nazistiske grupperinger fra Sverige, Tyskland 

og Norge. Fremgangen var dog kortvarig, da DNSB 

blev svækket af både det eksterne pres og af interne 

stridigheder. DNSB kunne i længden ikke bevare 

kontrollen med de voldelige og aktionsberedte na-

zistiske hooligans og skinheads, hvilket mundede 

ud i fraktioneringer i grupperne Combat 18 og 

Combat 18: 
Militant nynazistisk gruppe op-
rettet i 1992 i Storbritannien. 
Tallet 18 referer bogstaverne A 
og H i Adolf Hitler og deres pla-
cering i alfabetet. Combat 18 har 
haft afdelinger i flere europæiske 
lande, heriblandt Danmark, og 
de er kendt for at være voldelige. 

Blood and Honour: 
Sammen med Combat 18 vok-
sede den voldelige, nynazistiske 
gruppe Blood & Honour frem i 
1990’erne ved siden af DNSB. 
Blood & Honour blev nedlagt og 
genetableret i Danmark i midt-
00’erne, men gruppen er i det 
store hele uden betydning i en 
dansk sammenhæng i dag. 
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Blood & Honour, der dog relativt hurtigt gik i op-

løsning på grund af interne personstridigheder og 

økonomiske uenigheder. Denne opsplitning af den 

nationalsocialistiske bevægelse udløste en intern 

krise og præger stadig miljøet i dag. 

I samme periode rørte andre og mere ideologisk dif-

fuse grupperinger på sig, herunder White Pride i 

Aarhus, der havde rødder i hooliganmiljøet om-

kring fodboldklubben AGF. Fra midten af 

1990’erne og et godt stykke ind i 2000’erne var Aarhus skueplads for voldelige overfald og 

sammenstød i forbindelse med demonstrationer, der havde rødder i en kamp om gaderummet 

imellem den ekstreme højre- og venstrefløj. Modsat situationen i København, hvor den yderste 

venstrefløj dominerede gadebilledet, så var White Pride og deres allierede de mest synlige i 

Aarhus. Denne problemstilling skulle blive udgangspunktet for den særlige indsats, der i peri-

oden blev iværksat af Aarhus Kommune, politiet og i SSP-regi (skole, sociale myndigheder og 

politi) for at komme radikaliseringsproblemet til livs. Denne indsats er efterfølgende blevet 

kendt som Aarhusmodellen, alternativt Den Danske Model, der er den forebyggelsesmodel, 

som i teori og praksis har dannet skole for de efterfølgende års forebyggende indsatser imod 

radikalisering og ekstremisme.  

 

2.4. 2001 – I dag: 

Nationalsocialisterne taber terræn til de antimuslimske grupper 

De nynazistiske gruppers opblomstring var kortvarig, og efter årtusindskiftet fulgte en ned-

gangstid, der blandt andet skyldtes internationale forandringer. Altafgørende var terrorangrebet 

den 11. september 2001, der markerede overgangen til en ny international situation, hvor kam-

pen imod terror og en hård offentlig debat om islam erstattede tidligere tiders mere generelle 

fokus på flygtninge og immigration.  

Resultatet blev, at mens den nationalsocialistiske bevægelse tabte terræn, så voksede nye ultra-

nationalistiske og antimuslimske grupperinger frem, nogle gange refereret til som ”counter ji-

had”-bevægelsen. Dette manifesterede sig herhjemme i grupper som Stop Islamiseringen af 

White Pride: 
Højreekstrem hooligangruppe fra 
Aarhus, der støtter det aarhusi-
anske fodboldhold AGF. Etable-
ret i midt-1990’erne. Medlem-
mer af gruppen har været invol-
veret i talrige volds- og hær-
værks¬episoder i Aarhus og har 
også været med til at markere 
Adolf Hitlers fødselsdag på Aar-
hus Stadion under en fodbold-
kamp. 
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Danmark (SIAD) og Danish Defence League 

(DDL). Denne type antimuslimske ekstremister er 

blandt andet drevet af idéer om, at en religions- og 

kulturkrig er i vente, hvor den hvide, vestlige og 

kristne kultur må kæmpe for sin overlevelse.  

I dag er det denne type ekstreme, antimuslimske 

grupperinger snarere end nazister, der er mest syn-

lige i det offentlige rum, selv om deres tilstedevæ-

relse og mobiliseringskraft også er begrænset. 

SIAD’s leder og talsperson hævder, at gruppen tæl-

ler henved 1000 medlemmer, men medlemsskaren er sandsynligvis betydeligt mindre, hvilket 

blandt andet fremgår af de mange forsøg på offentlige demonstrationer, der kun har tiltrukket 

et fåtal af deltagere. SIAD opfatter sig selv som en modstandsgruppe, hvilket konkret kom til 

udtryk i 2016, hvor man forsøgte at starte et såkaldt borgerværn til at patruljere ved den dansk-

tyske grænse med det formål at stoppe illegale indvandrere og vise myndighedernes mangel på 

handlekraft. Dette var dog mest af alt et mediestunt, der ikke kunne dække over gruppens ringe 

størrelse og manglende kapacitet og evne til denne type offensiv aktivisme. På trods af krisen i 

de nationalsocialistiske grupperinger har de stærke antimuslimske vinde ikke kunnet omsættes 

i en afgørende aktivistisk mobilisering hos de antimuslimske grupperinger, hvilket peger på en 

generel mangel på mobiliseringskraft i de danske højreekstreme miljøer. 

DDL havde en relativt kort, aktivistisk levetid, hvor 

gruppen var kendetegnet ved en proaktiv mediestra-

tegi, hærværk og en militant aktivisme på gadeplan. 

Denne profil appellerede både til allerede organise-

rede højreekstreme og til nye medlemmer, der ikke 

tidligere havde været tiltrukket af disse miljøer. 

DDL havde imidlertid fra begyndelsen været præ-

get af interne splittelser og stridigheder og bræk-

kede hurtigt over i en række fraktioner.  

På den nationalsocialistiske fløj kan der i dag kun 

siges at være to kernegrupper tilbage, nemlig 

DNSB og Danmarks Nationale Front (DNF). Mens 

Stop Islamiseringen af Danmark 
(SIAD): 
SIAD blev stiftet i 2005 og har si-
den da været aktiv på den islam-
kritiske højrefløj. I 2007 tog 
gruppen initiativ til det antimus-
limske netværk, "Anti-Jihad Dan-
mark", der også tiltrak en række 
gamle kendinge fra Dansk Front 
og den nationalsocialistiske be-
vægelse. SIAD er med i det eu-
ropæiske netværk Stop Islami-
sation of Europe (SIOE). 

Danish Defence League (DDL): 
DDL blev stiftet i 2010 som en 
dansk underafdeling af English 
Defence League (EDL) og som en 
del af den såkaldte ’counter ji-
had’-bevægelse. DDL’s første le-
der blev efter en hærværksak-
tion imod en moské i Nakskov 
anholdt og sigtet efter racisme-
paragraffen. Det lykkedes aldrig 
gruppen at skabe den samme 
aktivitet som i England. DDL gik 
reelt i opløsning i 2012 og eksi-
sterer næsten udelukkende vir-
tuelt i dag. 
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DNSB fortsat er præget af intern strid og split-

telse, så evner DNF periodisk at arrangere for 

eksempel demonstrationer, der dog ofte bliver 

aflyst. Gruppen opretholder imidlertid et vist 

niveau af aktiviteter, hvervning, ideologisk 

skoling og periodisk voldelig aktivisme. Et ek-

sempel på dette er fra sommeren 2011, hvor en 

dansk familie blev vilkårligt overfaldet nær 

Skive. Faderen i familien var af indisk afstam-

ning. Ifølge vidneudsagn deltog tyske nynazi-

ster, der gæstede DNF, i overfaldet (Rasch, 

2017; Jung og Steensbeck; 2011). Et dansk 

DNF-medlem blev efterfølgende sigtet i sagen.  

DNF er primært aktiv på Sjælland, særlig omkring København, men har også medlemmer andre 

steder i landet. DNF er en aktivistisk hybridgruppe, der tiltrækker medlemmer fra både højre-

nationale og nationalsocialistiske kredse. Gruppen er stærkt racistisk og udpræget militant og 

arbejder for en såkaldt monoetnisk dansk stat. Gruppen er en central aktør, når det kommer til 

voldelige sammenstød med den ekstreme venstrefløj, særligt de såkaldte antifascister. DNF’s 

øvrige aktiviteter omfatter uddeling af blade og opsætning af bannere og klistermærker, igen 

primært i det storkøbenhavnske område. DNF går igen i en række hooligangrupper, og de hver-

ver især nye medlemmer i stadionmiljøet.  

DNSB’s seneste nedtur tog fart, da flere yngre 

ledende medlemmer brød med partiet i 2011. 

Efterfølgende stiftede udbryderne det mere 

mediebevidste og moderniserede Danskernes 

Parti. Den nazistiske symbolik blev nedtonet i 

partiets propaganda, og der blev appelleret 

bredt, blandt andet med det formål at bilægge 

de ideologiske uenigheder mellem nationalso-

cialisterne og antimuslimerne. Udadtil satsede 

Danskernes Parti på mærkesager, der skulle 

sælge partiet på bløde politiske værdier som 

miljø og dyrevelfærd, der traditionelt har været 

Danmarks Nationale Front (DNF): 
DNF blev etableret i 2007 som en 
slags videreførelse af det tidligere 
Dansk Front (som i 2006 opfordrede 
til at brænde daværende indenrigsmi-
nister Lars Løkke Rasmussens hus 
af). Officielt vedkender gruppen sig 
ingen ideologier andet end nationa-
lisme, men gruppen har alligevel dyr-
ket tætte forbindelser til bl.a. russi-
ske nynazistiske partier, herunder det 
nu forbudte Slavisk Union, der regnes 
som ekstremt voldeligt, ligesom en 
række DNF-medlemmer har modta-
get våbentræning i Rusland. Desuden 
har DNF tætte kontakter til tyske ny-
nazister og Nationaldemo¬kratische 
Partei Deutschlands (NPD). 

Danskernes Parti: 
Etableret i 2011 efter interne stridig-
heder i DNSB og med undertit-
len ”moderne nationalister”. Partiet 
var bl.a. inspireret af tyske National-
demokratische Partei Deutsch¬lands 
(NPD) og det græske parti Gyldent 
Daggry. Gennem hele partiets levetid 
forsøgte Dansker¬¬nes Parti at blive 
opstillings¬berettiget til Folketinget, 
men dette lykkedes aldrig, og partile-
der Daniel Carlsen meddelte i som-
meren 2017, at han trak sig fra poli-
tik, og at partiet var nedlagt. 
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en overset ideologisk komponent i nationalsocialismen. Partiet forsøgte målrettet at appellere 

til utilfredse vælgere, der ønskede en strammere udlændingepolitik, end hvad den øvrige højre-

fløj kunne tilbyde. Den nazistiske forhistorie hang dog ved, og udbrudsforsøget blev ikke den 

planlagte politiske succes.  

Frem for alt var etableringen af Danskernes Parti et forsøg på at sælge nazismen i en ny og mere 

spiselig indpakning. Det lykkedes kun delvist at overtage DNSB’s tidligere ledende rolle på 

den ekstreme højrefløj, ligesom det heller ikke lykkedes at bygge bro til de antimuslimske grup-

peringer. Det var imidlertid et eksempel på de forandringer, som den ekstreme højrefløj har 

gennemgået efter årtusindskiftet.  

DNSB er i dag primært et ideologisk politisk parti, men det har i perioder søgt at mobilisere 

medlemmer og sympatisører på gadeplan. Dette er blevet mødt med omfattende moddemon-

strationer, der har tvunget partiet til at afholde mange af de udadrettede aktiviteter under poli-

tibeskyttelse. Nationalsocialisterne har endnu ikke formået at bryde deres politiske isolation, og 

modstanden imod nationalsocialismen er ikke kun begrænset til politiske modstandere på den 

yderste venstrefløj, men findes bredt i befolkningen. 

Selv om det ikke er lykkedes at fusionere den klassi-

ske nationalsocialisme med de nye antimuslimske 

strømninger, har de forskellige grupper mange ens 

træk. Dette kommer blandt andet til udtryk i en foragt 

for den liberale demokratiske samfundsorden og der-

tilhørende rettigheder og værdier. Det er en udbredt 

opfattelse, at det liberale demokrati har en iboende 

svaghed i form af tolerance, som ultimativt vil føre 

til systemets sammenbrud, fordi man accepterer 

fremmede, samfundsundergravende elementer. Fæl-

les for personer i både DNSB og tidstypiske antimus-

limske grupper som Soldiers of Odin, DDL og SIAD 

er, at de typisk anskuer sig selv som forsvarere af den 

hvide race og den vestlige, kristne civilisations over-

levelse, som de ser som truet af immigration af mus-

limer og samfundets egen svaghed.  

Soldiers of Odin (SOO): 
Finsk selvtægts¬gruppe etable-
ret i efteråret 2015 som følge af 
den såkaldte flygtningekrise. 
SOO fremstillede sig selv som et 
borgerværn, men gruppen blev 
dog hurtigt afsløret som hjem-
sted for en række gammelkendte 
højreekstremister. SOO opret-
tede efterfølgende afdelinger i en 
række europæiske land samt 
USA og Canada. I Danmark blev 
det dog ikke en succes, og alle-
rede i april 2016, efter medier-
nes afsløring af ledende medlem-
mers rockerforbindelser, højre-
ekstreme baggrund og voldskri-
minalitet, meddelte SOO, at man 
lukkede den danske gruppe. 
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Denne opfattede trussel har blandt andet ført til en tredje strømning (som nævnt i afsnit 2.1.) 

med oprettelse af såkaldte borgerværn. Et eksempel på dette er netop nævnte Soldiers of Odin 

(SOO), der etablerede afdelinger i en række nordiske lande, herunder Danmark, i kølvandet på 

den såkaldte flygtningekrise i 2015. Disse borgerværn, der i nogle tilfælde kan betegnes som 

selvtægtsgrupper, har ikke en entydig politisk profil, hvilket er udtryk for et forsøg på at appel-

lere til kredse og individer, der ellers ikke tidligere har været tiltrukket af højreekstreme grupper 

og partier.  

Som det vil blive gennemgået i det følgende afsnit, er der en relativt stor afsmitning mellem 

højreekstreme grupper på tværs af landegrænser, og de nævnte selvtægtsgrupper er åbenlyst 

inspireret af tilsvarende antistatslige og mere eller mindre højre-anarkistiske militsgrupper i 

USA, der i særlig grad efter årtusindskiftet er vokset både i antal og politisk betydning. De 

udgør i dag i USA tungt bevæbnede militsgrupper, hvis indflydelse i nogle områder kan mærkes 

i det offentlige rum, og som udfordrer politiets monopol på håndhævelse af lov og orden. Hvil-

ken konsekvens disse grupper vil få for Danmark og resten af Europa på længere sigt, er endnu 

ikke klart, men ifølge PET er vurderingen, at der ”særligt blandt personer med højreekstremi-

stiske sympatier findes en øget kapacitet og/eller adgang til våben samt hensigt til voldsanven-

delse” (PET, 2018, s. 8). De mest markante eksempler på, at højreekstremister har adgang til 

våben, kommer foreløbigt fra Østeuropa, hvor paramilitære grupper patruljerer langs græn-

serne. Overordnet må det påpeges, at disse gruppers eksistens kan opfattes som udtryk for en 

dybere mistillid til demokratiet og retsstaten, som vinder indpas i både USA og Europa. Som 

omtalt i Berlingske i december 2017 (Andersson, 2017) er der også danske fortalere for Alt-

right-bevægelsen på blandt andet hjemmesiden dagensblæser.net, der anvender en beslægtet 

antisemitisk, racistisk og ultranationalistisk retorik. På tilsvarende vis og i samme periode i 

anden halvdel af 2017 har den beslægtede internationale højreekstreme og stærkt aktivistiske 

strømning, der går under betegnelsen Generation Identitær, fået sine første erklærede danske 

tilhængere (Bendtsen, 2017; Kristiansen, 2017; identitaer.dk). 

 

2.5 Internationale strømninger og afsmitningen på Danmark 

Udviklingen på den ekstremistiske højrefløj i Danmark er sket sideløbende og i samspil med 

den bredere udvikling internationalt, hvor populistiske bevægelser de senere år har haft vind i 

sejlene. Det betyder blandt andet, at vi har set en sammenblanding af persongalleriet fra de 

http://www.dagensbl%C3%A6ser.net/
http://www.identitaer.dk/


Udviklingen og magtbalancen på den ekstreme højrefløj 

 18  

højreekstreme miljøer og så de mere moderate islamkritikere i nye politiske konstellationer, der 

har det tilfælles, at de ofte har nære forbindelser til ligesindede i andre lande, hvilket bidrager 

til en fælles identitet og fælles opfattelse af at være trængt af en fjendtlig verdensorden. 

Samspillet mellem forskellige faktorer i samfundet kan have en katalyserende effekt på en eks-

tremistisk udvikling. Et eksempel på dette er Grækenland, hvor først finanskrisen og sidenhen 

flygtningekrisen ramte hårdt, hvilket mest iøjnefaldende har givet medvind til det nationalsoci-

alistiske parti Gyldent Daggry, som har udnyttet det politiske og økonomiske kaos til at mobi-

lisere vrede grækere. Partiets uniformerede medlemmer har blandt andet stået bag angreb på 

flygtninge, immigranter og politiske modstandere. Der har ikke i samme grad været denne ud-

vikling af militant partipolitisk højreekstremisme i det øvrige Vest- og Sydeuropa. Her har de-

mokratiet i højere grad været udfordret af populistiske og fremmedfjendske partier, der har 

afstået fra direkte antidemokratiske metoder, som potentielt kunne skade deres parlamentariske 

hovedsigte eller ligefrem begrunde forbud. Et sådant forbud har været på tale i Tyskland. 

I Østeuropa faldt flygtningekrisen sammen med og forstærkede en populistisk og fremmed-

fjendtlig politisk strømning, der i Polen og Ungarn er blevet omsat til direkte politisk magt. 

Overordnet set har fremmedfjendske og populistiske partier i Europa og USA siden årtusind-

skiftet oplevet en markant parlamentarisk fremgang, hvilket ifølge kritiske stemmer, herunder 

EU, har udviklet sig til en potentiel trussel imod det liberale demokrati og retssamfund. I Europa 

er netop Ungarn og Polen de mest udtalte eksempler på denne udvikling. Tendensen, til at en 

højrepopulistisk og illiberal bølge skyller over de europæiske demokratier, styrkes yderligere 

af, at det politiske establishment i både Frankrig og 

Tyskland er udfordret af en ny og aggressiv, radikal 

højrefløj. Dette har ikke været tilfældet i Danmark 

i lignende omfang, hvilket dog ikke er en garanti 

for, at fremtiden herhjemme ikke vil blive påvirket 

yderligere af denne tendens.  

På et mere aktivistisk niveau har populistiske og 

antimuslimske europæiske bevægelser som Pegida 

haft begrænset gennemslagskraft herhjemme, mens 

gruppen har samlet i tusindvis af mennesker til de-

monstrationer i primært det gamle Østtyskland. Det 

danske Pegida, der i marts 2015 skiftede navn 

Pegida: 
Tysk bevægelse, der i efteråret 
2014 begyndte at holde store, 
ugentlige demonstrationer i 
Dresden imod den oplevede is-
lam¬isering af de vestlige lande. 
I Danmark blev der også kaldt til 
demonstrationer, dog med ringe 
fremmøde. De danske demon-
strationer har tiltrukket gamle 
kendinge fra det højreekstreme 
miljø, og demonstrationerne har 
jævnligt ført til sammenstød med 
venstreekstreme moddemon-
stranter. 
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til ”For Frihed”, blev initieret af relativt moderate islam-kritikere, men blev i medierne forbun-

det med de mere ekstreme deltagere til demonstrationer. De voldelige protester og overfald fra 

venstrefløjsekstremister har muligvis ligeledes afskrækket nogle fra at deltage – i hvert fald har 

tilslutningen været begrænset. Omvendt må man sige, at Pegida har været med til at holde liv i 

konfrontationerne imellem yderfløjene. I flere tilfælde har der været voldelige sammenstød i 

forbindelse med demonstrationer og moddemonstrationer.   

Danmark har indtil videre været forskånet for den grove højreekstreme vold, som har fundet 

sted i Danmarks nabolande. I Sverige er dette blandt andet kommet til udtryk i en lang række 

brandattentater mod asylcentre, og i at nationalsocialistiske grupper som Svenska Motstands-

rörelse begår voldelige overfald og fremprovokerer konfrontationer i det offentlige rum.  

I Tyskland er lignende højreekstrem vold ligeledes steget markant de senere år, blandt andet 

udført af nynazister med tilknytning til det højreekstreme, nynazistiske parti Nationaldemokra-

tische Partei Deutschlands (NPD). At truslen om vold fra ekstreme nazistiske grupper ikke er 

fortid i Tyskland, bliver yderligere understreget af den omfattende retssag imod terrorgruppen 

Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), der siden slut-1990’erne og frem til deres afsløring 

og arrestation i 2011 begik mindst ni mord på indvandrere i Tyskland, slog en politibetjent ihjel 

og begik 15 bankrøverier. Samtidig viser de tyske erfaringer kompleksiteten i problemstillingen, 

da man i Tyskland – særligt på grund af landets nazistiske fortid – har forsøgt at neutralisere de 

nynazistiske miljøer med en stram lovgivning og hård modreaktion fra det omkringliggende 

samfund. Det har dog hverken stoppet den nynazistiske vold eller de politiske manifestationer 

og hvervningskampagner. Overordnet kan det konkluderes, at disse overgreb er udtryk for en 

stigende forråelse og voldsparathed i de højreekstreme miljøer, hvilket bør ses som en alarme-

rende udvikling, der potentielt kan kulminere i egentlige højreekstreme terrorhandlinger.  

I Storbritannien blev det britiske parlamentsmedlem for Labour Jo Cox i juni 2016 dræbt af en 

engelsk højreekstremist. Bekymringen for det højreekstreme miljøs vilje og kapacitet til at begå 

terror i Storbritannien bakkes yderligere op af en række arrestationer af medlemmer af den 

forbudte nationalsocialistiske terrorgruppe National Action i september 2017. Det forhold, at 

flere af de anholdte var professionelle soldater, bør vække bekymring for disse miljøers volds-

kapacitet.  
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I en dansk kontekst findes der i skrivende stund ikke et højreekstremt miljø, der har et omfang 

eller ressourcer, der peger i retning af en tilsvarende trussel, men risikoen for inspiration på 

tværs af grænserne og såkaldte copycats er fortsat til stede (PET, 2018, s. 8). 

 

2.6 Vigtige tendenser og det danske trusselsbillede i dag 

At truslen fra højreekstrem terrorisme er reel, blev i voldsom grad bekræftet af Anders Breiviks 

terrorangreb i Oslo og på øen Utøya 22. juli 2011, der kostede 77 mennesker livet. Den såkaldte 

Oklahoma City-bombning, der i 1995 kostede 168 mennesker livet i USA, var ikke gået i glem-

mebogen, men navnlig siden 11. september 2001 har den islamistiske terrorisme ellers primært 

været betragtet som hovedtruslen mod den demokratiske samfundsorden. Anders Breiviks ma-

nifest og angreb varslede en ny type såkaldt homegrown højreekstrem terrortrussel, som på en 

række afgørende områder har ligheder med den islamistiske terrortrussel. 

I forhold til den danske højreekstremisme er vurderingen i denne rapport, at den ikke udgør en 

direkte trussel imod den demokratiske samfundsorden som sådan, og at grupperne på den eks-

treme højrefløj heller ikke evner større mobiliseringer eller koordineret politisk vold. Derimod 

er individer og mindre grupper på den ekstreme højrefløj fortsat i stand til at udøve trusler eller 

direkte vold og overfald mod politiske modstandere eller udsatte grupper i form af planlagte 

eller spontane overfald. På europæisk niveau er der sket en stigning i trusselsniveauet og i an-

tallet af hadforbrydelser og konkrete angreb på enkeltpersoner, der opfattes som fjender i de 

højreekstreme miljøer (Europol, 2017, s. 10 og 45-46). Denne tendens bør også tages alvorligt 

og overvåges i en dansk sammenhæng.  

Der er en risiko for, at de højreekstreme grupper og måske navnlig enkeltindivider vil forsøge 

at imitere jihadistiske metoder, herunder lone wolf-angreb og anvendelse af køretøjer som ter-

rorvåben. Dette ligger i tråd med PET’s trusselsanalyser, der peger på, at den væsentligste trus-

sel kommer fra netop radikaliserede individer, de såkaldte lone wolves, der kan forberede og 

udføre angreb på egen hånd. Den primære trussel udgår fortsat fra militante islamistiske miljøer, 

men som Anders Breiviks solo-terrorangreb tydeliggjorde, så er højreekstreme terrorangreb en 

trussel, der bør tages alvorligt. Derudover bør der fortsat være fokus på indsatser over for cross 

over-fænomenet – altså interaktion imellem bandemiljøer og de højreekstreme miljøer – hvilket 

i særlig grad rummer potentielle problemer i forhold til voldsberedthed og adgang til våben. 

Dette vil blive behandlet mere indgående under afsnittet om radikalisering. 
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På det internationale niveau er der mange faktorer, der i de kommende år kan påvirke udviklin-

gen på den ekstreme højrefløj i Danmark. I den forbindelse kan nævnes det digitale område og 

debatten om falske nyheder samt beslægtet politisk manipulation og propaganda. Den øgede 

internationale brug af disse metoder kan ses som et forvarsel om nye trusler, der kan have im-

plikationer for såvel borgere som hele den demokratiske samfundsorden. Ligeledes kan opfat-

telsen af en skærpet situation i Europa med terrorangreb, flygtningestrømme og politisk opbrud 

påvirke og opildne den ekstreme højrefløj. Det samme gælder i et vist omfang også de nye 

spændinger mellem Rusland og Vesten, der påvirker den ekstreme højrefløjs alliancer og fokus. 

En række faktorer peger på, at Rusland i stigende grad søger at anvende højreekstreme grupper 

og partier til at destabilisere de vestlige lande og til at sprede falsk information (Shekhovtsov, 

2017). Set fra Europa er der også tegn på, at en række af disse grupper og partier i stigende grad 

ser Rusland som en politisk alliancepartner og potentiel økonomisk ressource. 

Der er ligeledes god grund til at følge udviklingen i USA nøje, hvor den politiske udvikling i 

2016 og 2017 har muliggjort hidtil marginaliserede højreekstreme gruppers indtræden på den 

politiske scene, hvilket igen har accelereret gamle etniske, religiøse og ideologiske spændinger. 

Denne tendens er særligt tydelig i form af den store opmærksomhed og indflydelse, som Alt-

right-bevægelsen har fået. Den generelle omtale samt bevægelsens egne medier giver tidligere 

politisk isolerede og stærkt højreekstreme grupper adgang til et bredere politisk publikum og 

mulighed for at udnytte en mere diffus utilfredshed med samfundets politiske og økonomiske 

indretning. 

Det er sandsynligt, at de omtalte internationale tendenser sammen med en generel politikerlede, 

fremmedhad og populismens opblomstring vil tilbyde nye muligheder for højreekstreme grup-

per og partier – herunder også de danske. Når man zoomer ind på den ekstreme højrefløj i 

Danmark, består den dog fortsat af et foranderligt, splittet og perifært miljø, hvor forskelligar-

tede ekstreme grupperinger kommer og går, og hvor der er et betydeligt gennemtræk af aktivi-

ster. Miljøet som sådan er under et konstant pres udefra fra myndigheder, medier og politiske 

modstandere, ligesom der er et betydeligt indre pres i form af magtkampe og økonomiske og 

organisatoriske begrænsninger. Disse faktorer påvirker de højreekstremistiske gruppers mulig-

heder for at mobilisere, hverve og gennemføre antidemokratiske aktiviteter i det offentlige rum. 

De højreekstreme miljøer styres hovedsageligt af en mindre kerne af radikale og ekstremistiske 

nøgleaktivister, der periodisk evner at mobilisere sympatisører og afvikle forskellige former for 

udadrettede aktiviteter. Dette forhold gør, at udbuddet af de forskellige ideologier og retninger 
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er relativt konstante, men at magtbalancen mellem grupperne løbende ændrer sig. Overordnet 

har magtbalancen på den ekstreme højrefløj skiftet til fordel for de antimuslimske grupperinger, 

men der er tegn på at disse grupper både i Danmark og internationalt i øjeblikket forandres til 

hybride bevægelser, der også kan rumme de nationalsocialistiske og nynazistiske strømninger.  

Når det drejer sig om mere alvorlig politisk vold og handlinger, der kan betegnes som terrorisme 

eller forsøg herpå, er vurderingen i denne rapport, at risikoen på nuværende tidspunkt umiddel-

bart er begrænset. Vurderingen er videre, at der heller ikke inden for en nær fremtid er udsigt 

til en markant tilvækst til de højreekstreme miljøer, ligesom de senere år har vist, at de højre-

ekstreme partier og grupper heller ikke besidder potentiale til et bredere politisk gennembrud. 

Dette er Danskernes Parti et aktuelt eksempel på.
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3. Radikalisering og rekruttering 

til den ekstreme højrefløj  

 

 

3.1. Radikalisering: Generelle faktorer 

Højreekstremismen afskiller sig som socialt fænomen ikke fra de islamistiske eller venstreeks-

tremistiske varianter. Det vil sige, at højreekstremismen typisk udspringer af samme type sam-

fundsmæssige konflikter, sociale problemer og internationale brudflader, ligesom den enkelte 

højreekstremist typisk har mange psykosociale træk til fælles med andre typer ekstremister. 

Fælles er også, at de alle har været igennem en radikaliseringsproces. En radikaliseringsproces 

er en persons udvikling hen mod stadigt mere yderligtgående holdninger og eventuelt også 

handlinger. En sådan proces kan forløbe meget forskelligt fra person til person. 

 

Generelt kan man sige om radikalisering: 

• At processen kan ske gradvist eller mere pludseligt, for eksempel i forbindelse med en 
væsentlig personlig hændelse.  

• At der ofte vil ske en intensiv socialisering og bearbejdning af personen i en lukket 
gruppe i samspil med en mere åben påvirkning via blandt andet sociale medier. 

• At personen ofte i stigende grad vil tage afstand fra familie, venner, fritidsaktiviteter 
og andre sociale fællesskaber uden for det ekstremistiske miljø samt vende sig imod, 
hvad der opfattes som fjender af den nye gruppe. 
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Man taler ofte om baggrunds- eller grobundsfaktorer for radikalisering, og disse faktorer kan 

inddeles på forskellige måder. Det er modellen udviklet af Veldhuis og Staun, der refereres til 

her: 

 

Faktorer på makroniveau kan for eksempel være globalisering, krig, international konflikt, sam-

fundsforhold, økonomisk udvikling og konkrete politiske beslutninger. Særligt politisk ekstre-

misme trives i et samfund, hvor der er økonomiske, sociale og politiske spændinger.  

På det mellemmenneskelige niveau handler det om sociale faktorer. Disse kommer typisk til 

udtryk i form af gruppedannelser og -dynamikker, social identitet og tilhørsforhold. Individer, 

der indtræder i ekstremistiske miljøer, opnår typisk en følelse af at gøre noget, betyde noget og 

være en del af noget. Ved at træde ind i grupper og fora, hvor ekstremisme er normen, bliver 

individet yderligere udsat for en socialisering, hvor værdier baseret på intolerance og had mod 

bestemte grupper indlæres. Nogle af de fortællinger, der ofte optræder i de nævnte fællesskaber, 

drejer sig om følelser af uretfærdighed, marginalisering og diskrimination, ligesom samfunds-

forhold læses og fortolkes ind i gruppens optik. 

Faktorer på mikroniveau er individuelle forhold. Der er ingen tjekliste, men i radikaliserings-

sammenhæng kan karaktertræk som lavt selvværd og lav frustrationstærskel spille ind. Det 

samme kan psykosocial udsathed, som eksempelvis er forbundet med et misbrug af alkohol og 

stoffer.  

Illustration frit efter Veldhuis og Staun, 2009 (s. 24) 
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Et spadestik dybere kan ligge forhold som tilknytningsforstyrrelser, dysfunktionel familiebag-

grund (mistrivsel, misbrug, psykisk og fysisk vold), fravær af positive rollemodeller, personlig 

krise efter voldsomme hændelser som dødsfald i nære relationer og krigsdeltagelse.  

Der tales ofte også om push- og pull-faktorer – altså de faktorer, der henholdsvis ”skubber” 

individet væk fra den vante gænge og ”trækker” individet i retning af et nyt fællesskab. Disse 

faktorer kan også betyde en omprioritering for individet, som i nogle tilfælde lægger afstand til 

sin tidligere omgangskreds, familie og venner og opleves som helt opslugt af "sagen" (Veldhuis 

og Staun, 2009). 

De tre niveauer er selvsagt tæt forbundne, da forståelsen af den omkringliggende verden kon-

stant formes i individer og gruppers fortolkninger af samfundsforhold og -sammenhænge. Et 

individs tilslutning til ekstremisme kan altså være et resultat af en bred vifte af faktorer på flere 

niveauer, hvor nogle faktorer skubber personen væk fra en eksisterende situation eller rolle, og 

hvor andre virker tiltrækkende i retning af et ekstremistisk miljø. Der er ikke to individer, der 

har samme proces, og man kan ikke på let vis forudsige den enkeltes radikalisering. Forebyg-

gende tiltag skal derfor skræddersys til det enkelte individ ud fra et kendskab til individuelle 

faktorer. 

3.2. Radikaliseringsfaktorer på den ekstreme højrefløj 

Når man i undersøgelser har set på, hvad det er, der virker tiltrækkende ved de højreekstreme 

miljøer, viser der sig en stor variation for de søgende individer, men samtidig er der nogle tvær-

gående tendenser eller fællestræk.  

Fra tyske undersøgelser blandt afhoppere fra nazistiske miljøer fremtræder eksempelvis særligt 

tre elementer som tiltrækningsfaktorer for personernes radikalisering og drift i retning af det 

ekstremistiske miljø (Koehler, 2017): 

• Det stærke sociale sammenhold. Individer, der ellers føler sig ekskluderet, overset og 

marginaliseret, kan her finde sig en plads, og barren for optagelse er ikke voldsomt høj. 

• Stærke fortællinger om det gode mod det onde og om selvopofrelse for sagen. Mod-

standsidentiteten har stor betydning. 
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• Spænding og action. Der er militant modstand fra den yderste venstrefløj ved marcher 

og demonstrationer, der kan føre til voldelige sammenstød. Der er derudover en stor 

sikkerhedsbevidsthed i forhold til såvel staten som de politiske modstandere, og visse 

grupper har meget grundige procedurer for at optage nye medlemmer for at sikre sig, at 

de ikke er spioner for staten eller politiske modstandere. Dette kan for nogle skabe en 

ekstra dimension af spænding. 

Individer, der er mest tiltrukket af action-elementet, kan også være voldsparate, før de træder i 

den ekstremistiske gruppe. Det kan karakteriseres som en politisering af voldsanvendelse 

(Hemmingsen, Crone og Witt, 2015; Gemmerli, 2014). 

Andre undersøgelser peger på betydningen af individuelle oplevelser af sammenstød med unge 

af anden etnisk baggrund som en faktor i engagementet i ekstreme højrefløjsgrupperinger 

(Lyng, 2010). Sådanne oplevelser kan medvirke til, at individer begynder at se faste årsagssam-

menhænge mellem komplekse fænomener som globalisering, indvandring og flygtninge-

strømme og så lokale problematikker og konkrete voldsepisoder. 

Den store fortælling om, hvad der sker på makroniveau, har ændret sig gennem de senere år. 

Terrorangrebet på World Trade Center 11. september 2001, de efterfølgende krige i Irak og 

Afghanistan samt det store fokus på islamistisk terrorisme har været afgørende. Disse begiven-

heder har påvirket fjendebillederne og ideologierne på den ekstreme højrefløj, hvilket meget 

iøjnefaldende har ført til en ændret magtbalance væk fra grupperingerne, der bekender sig til 

en mere traditionel nationalsocialisme og over til dem, der har et mere antimuslimsk fokus.  

Helt ned på individniveau har denne opfattede konflikt mellem islam og Vesten virket som en 

mobiliserende faktor, hvor man har kunnet læse selv små sammenstød ind i en større, global 

kamp. Hvor 1990’ernes ekstreme højrefløj grundlæggende var en protestbevægelse imod ind-

vandring og flygtninge, er nutidens ekstreme højrefløj i højere grad en reaktion imod islam som 

religion og kultur. Fordi den ekstreme højrefløj i dag er mere fokuseret på kultur end på race, 

kan den rekruttere blandt et bredere politisk segment af sympatisører. Dette gør yderligere, at 

disse personer ikke nødvendigvis opfatter sig selv som racister eller højreekstremister i en tra-

ditionel forstand, men derimod som eksempelvis værende antimuslimske eller nationalistiske. 
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Set udefra gør det også, at skillelinjen mellem politiske aktivister og deciderede ekstremister 

bliver mere uklar.  

Alt afhængigt af den ideologiske orientering kan fjendebillederne blandt andet rette sig mod 

idéen om en muslimsk konspiration, hvor alle muslimer målrettet arbejder på at undergrave det 

danske folk, kristendommen og den danske nations overlevelse. Disse konspirationsteorier har 

samme grundtema som de antisemitiske konspirationsteorier hos nationalsocialisterne, det er 

blot en anden gruppe, der er i søgelyset. Ét fællestræk, der går igen blandt de højreekstremisti-

ske grupper, er et fjendebillede af en fordækt elite af politikere og andre offentlige menings-

dannere, som angiveligt bevidst ønsker at fremme indvandring og et flerkulturelt samfund med 

det formål at undergrave og ødelægge nationalstaten.  

Sideløbende med ændringen af fjendebilledet i en mere antimuslimsk retning er der både sket 

en sproglig forråelse og en teknologisk udvikling, hvor særligt sociale medier har givet mulig-

hed for en intensiveret modstands- og overlevelsesretorik. Således bliver der hyppigt opfordret 

til vold og modstandskamp imod jøder, muslimer og de angiveligt landsforræderiske eliter, hvor 

udgangspunktet er idéen om, at Danmark allerede er besat af en fremmed magt og snart vil blive 

indlemmet i et globalt kalifat. De ekstreme ytringer bliver dog typisk ikke omsat til konkret 

handling, men ytringerne kan i sig selv have en skadelig effekt ved at normalisere og legitimere 

en rabiat retorik og ekstreme udsagn. Den digitale dimension af den moderne højreekstremisne 

bliver behandlet yderligere i afsnit 3.4. 

 

3.3. Rekrutteringen til den ekstreme højrefløj 

En hovedkomponent i rekrutteringen til højreekstreme grupper er fjendebilleder af, hvem mod-

standerne er. Disse fjendebilleder er mangeartede, men med ekstrem nationalisme som ideolo-

gisk fællesnævner. Generelt er det højreekstreme verdensbillede præget af en sort-hvid opfat-

telse af det hvide, danske folks racemæssige og/eller kulturelle overlegenhed over for andre 

nationer, etniske grupper og religioner. Komplekse sociale, økonomiske og politiske forandrin-

ger er af den ekstreme højrefløj konsekvent blevet forvandlet til en fortælling om masseindvan-

dring, flygtningestrømme og en deraf følgende trussel mod de nationale værdier og den kristne 

civilisation. Centralt står idéen om et nulsumsspil og en kamp om knappe, afmålte ressourcer, 

hvor globalisering er en trussel, og nationen skal beskyttes imod udefrakommende fjender. 
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De højreekstreme grupper anvender fortsat traditionelle strategier i hvervningen, der baserer 

sig på personlige relationer og adgang til særlige sociale rum, eksempelvis fodboldsstadions og 

andre områder og steder, hvor primært yngre mennesker kan hverves. Den mest ”normale” vej 

ind i højreekstremistiske grupper er dog fortsat, at nye medlemmer kommer fra konkurrerende 

grupperinger af forskellig art, og i det omfang nye kommer til, tyder meget på, at de hverves 

via enten hooligangrupper fra de danske fodboldstadions eller består af yngre og utilfredse med-

lemmer fra mere moderate partier og foreninger på højrefløjen. 

Siden årtusindskiftet har de højreekstreme miljøers udvikling primært fundet sted andre steder 

end i København, for eksempel i Aarhus og en række provinsbyer som Viborg, Skive og Hor-

sens, dog med undtagelse af DNF, der også er aktive i oplandet til København. Modsat forholder 

det sig for den ekstreme venstrefløj, som særligt er aktiv i København. Denne geografiske magt-

deling og polarisering bliver ikke kun befordret af interne politiske og strategiske valg, men 

også af sociale dynamikker. Den eksisterende forskning i højreekstremisme peger generelt på, 

at rekrutteringsgrundlaget primært findes blandt unge fra underklassen eller den lavere middel-

klasse. Dermed spiller sociale og økonomiske problemer i særligt socialt udsatte områder også 

en rolle – både i form af ghettoer og sociale boligbyggerier i mindre byer.  

Det er ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at der blandt højreekstreme elementer også er res-

sourcestærke borgere, der hverken er udsatte eller marginaliserede – og som også skal tænkes 

ind i forhold til håndteringen af den samfundsmæssige problematik, som højreekstremisme ud-

gør. Den ekstreme højrefløj bliver ikke udelukkende tegnet af ressourcesvage individer, da be-

vægelsen ofte bliver styret af en ledende kerne af såkaldte ressourcestærke aktivister, der be-

vidst søger at udnytte sociale, etniske eller religiøse konflikter til at hverve og radikalisere unge 

fra en ressourcesvag baggrund. I en antiradikaliseringssammenhæng er dette en vigtig pointe 

for fagpersoner, der arbejder med udsatte unge.  

I Tyskland har de højreekstreme, særligt i kredse omkring det nynazistiske parti NPD, igennem 

en årrække målrettet deres hvervning mod provinsen med særligt fokus på de østtyske byer, 

hvor der er markante sociale problemer og utilfredshed. Meget tyder på, at dele af den danske 

ekstreme højrefløj satser på en lignende strategi, hvor særligt jyske og fynske byer er i kikker-

ten. Det er dog uklart, hvorvidt der er tale om en bevidst strategi, eller om det snarere skyldes 

andre faktorer, for eksempel de ledende højreekstremisters bopæl.  
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En yderligere væsentlig rekrutteringsplatform, der skal nævnes, er de kriminelle miljøer. I den 

forbindelse taler man om et såkaldt cross over-fænomen, hvor medlemmer kan sive frem og 

tilbage mellem kriminelle og ekstremistiske grupper (se yderligere i afsnit 4.2.). Fænomenet er 

ikke isoleret til højrefløjen, og det findes også på venstrefløjen og blandt islamister. På højre-

fløjen er der et beslægtet værdisæt i forhold til vold og maskulinitet mellem højrefløjsekstremi-

ster og rockermiljøet. Det er i denne kontekst, at man kan tolke Hells Angels’ oprettelse af 

ungdomsafdelingen AK81 i 00’erne og det såkaldte Sjakalmanifest, der forsøgte at appellere til 

unge i højreekstreme kredse. Man skal imidlertid være opmærksom på, at der ikke er meget 

validt materiale, der understøtter cross over-fænomenet som en udbredt tendens (Christensen 

og Mørck, 2017). Snarere skal det nok ses som en drypvis trafik – særligt af højreekstremister, 

der tiltrækkes af rocker-bandemiljøet, der i langt højere grad kan tilbyde deres medlemmer en 

økonomisk gulerod. 

 

3.4. Den digitale dimension: Den ekstreme højrefløj på internettet 

Inden for de seneste årtier har de digitale platforme vundet frem som alverdens ekstremisters 

nye kampplads, og denne tendens vil sandsynligvis fortsætte i takt med udviklingen af de digi-

tale teknologier. Modsat traditionel aktivisme og mobilisering på gadeplan og i forenings- og 

partiregi tilbyder de digitale medier adgang til et globalt publikum, ligesom det ofte er en rela-

tivt omkostningsfri form for aktivisme, både hvad angår økonomiske ressourcer og juridiske 

konsekvenser.  

Som gennemgået ovenfor er der markante internationale strømninger, der har påvirket den eks-

treme højrefløj i Danmark. Denne tendens gør sig selvsagt også gældende online, hvor danske 

ekstremister kan forsøge at påvirke begivenheder i udlandet og vice versa. Et eksempel på 

denne internationalisering er Donald Trumps valgsejr i det amerikanske præsidentvalg, hvor 

forummet ”The_Donald” på hjemmesiden Reddit efterfølgende er blevet tillagt en enorm be-

tydning. På forummet, som kunne og kan mobilisere tusindvis af ”onlinekrigere” til fordel for 

Trump, skulle en af moderatorerne under valgkampen, Viking83, angiveligt have været dansk. 

I det hele taget er det hævet over enhver tvivl, at danske brugere deltager aktivt på ekstremisti-

ske online-fora. Som led i en afstemning på en af internettets ældste højreekstreme hjemmesi-

der, stormfront.org, om hvor brugerne kom fra, angav 128 brugere eksempelvis at komme fra 

Danmark. 
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At højreekstremister kan boltre sig i deres ekkokamre på internettet, er én ting. Noget andet er, 

når de ekstreme online-aktiviteter overskrider de virtuelle grænser og får konsekvenser i den 

virkelige verden. Hjemmesiden stormfront.org blev for eksempel lukket i en periode i 2017, 

netop fordi brugere på siden kunne knyttes til mere end 100 ideologisk motiverede drab (Bei-

rich, 2014). 

Som allerede nævnt er der sideløbende med den teknologiske udvikling sket en forråelse af 

sprogbrugen på nettet, hvilket i særlig grad kommer til udtryk i fremmedfjendske og antimus-

limske ytringer. Denne tendens, eller radikalisering om man vil, har også i Danmark fundet vej 

ind i fora og sammenhænge, der ikke tidligere kunne betegnes som ekstreme, hvilket gør situ-

ationen kompliceret. Med internettets fremkomst og vækst er der opstået et krydsfelt mellem 

den virtuelle og den virkelige verden, hvor det kan være vanskeligt at kende forskel på sandt og 

falsk, og hvor tonen nogle gange bliver ekstremt hård. Der er mange eksempler på, at denne 

brydning er forsøgt udnyttet på de sociale medier af agitatorer med højreekstremistiske budska-

ber. Et eksempel er en historie fra efteråret 2015 om en gravid kvinde, der tilsyneladende blev 

sparket i maven af en flygtning ombord på færgen mellem Rødby og Putgarden. Opslaget, hvori 

historien fremgik, blev delt i stort omfang på Facebook. Ingen medier tog dog historien op, da 

politiet ikke kunne genkende episoden. De kunne derimod fortælle, at en dansk-amerikansk 

turist havde slået og sparket en gravid kvinde på bildækket efter en uoverensstemmelse mellem 

de to på baggrund af en påkørsel af en personvogn. Disse forsøg på at manipulere og fremtvinge 

sammenstød og mistro mellem befolkningsgrupper er mange, og det må konstateres, at en væ-

sentlig del af de højreekstremes aktivistiske energi bliver lagt i dette arbejde. 

I den forbindelse skal det nævnes, at den hårde tone i den offentlige debat nogle gang bliver 

udlagt som en slags ventil, hvor individer kan komme af med frustration og vrede, som de 

måske ellers ville brænde inde med og måske handle på. Forskningsmæssigt er det dog ikke 

muligt at konkludere, at den hårde debat om flygtninge og muslimer har denne ”ventilfunktion” 

og kan være med til at forklare det aktuelle fravær af grov højreekstremistisk vold og terror i 

Danmark. Omvendt er det heller ikke til entydigt at sige, om den hårde debattone har virket 

som brænde på bålet – altså at det hårde, normaliserede sprogbrug har været med til at radika-

lisere unge mennesker og tiltrække dem til de højreekstreme grupper. Forskningsmæssigt ved 

vi i det hele taget for lidt om disse dynamikker, ligesom der mangler evidensbaseret viden om 

de moderate antimuslimske grupper og individers samarbejde, forhold og relationer til de eks-

tremistiske miljøer. 
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Fremkomsten af sociale medier har dog med sikkerhed haft stor betydning for de danske hjem-

mesider, der hidtil har fungeret som informationsplatforme for højreekstreme grupper og indi-

vider. Mange af disse hjemmesider findes ikke længere, og de hjemmesider, der har overlevet 

fremkomsten af sociale medier, har ikke nogen væsentlig aktivitet. Brugerne lader til at være 

flyttet over på sociale medier som Facebook og russiske VK (indtil 2015 VKontakte), der har 

markant lempeligere regler for stødende indhold end netop Facebook.
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4. Højreekstremisternes venner og fjender 

 

4.1. Kampen imod de venstreekstreme 

Som tidligere nævnt er der et ideologisk fjendskab, der ofte er meget personfikseret, mellem de 

politiske yderfløje. Ekstremister på begge fløje er kendte ansigter hos fjenden – ikke blot som 

stereotype billeder på en politisk modstander, men som en dokumenteret fjende, der er et legi-

timt mål for voldshandlinger ud fra en ”os-og-dem” tankegang. 

I en dansk kontekst er det derfor mindst lige så ofte højrefløjen, der er mål for politisk motiveret 

vold, trusler, chikane og hærværk. Aktive personer på højrefløjen får såkaldte "hjemmebesøg" 

af venstreekstremister, der udøver hærværk på bil og bolig, skriver trusler med graffiti eller 

passer personerne op ved deres hjem. I andre tilfælde har der været hængt plakater op med 

personernes billede, navn, adresse og arbejdsplads i de områder, hvor de færdes. Det er en me-

tode, som de såkaldte antifascister har benyttet sig af i over 20 år, og som har til formål at 

skræmme deres meningsmodstandere væk fra offentligheden (se f.eks. Søgaard; www.friedan-

skere.net).  

Tendensen til polarisering og konfrontation mellem personer og grupperinger fra henholdsvis 

det højre- og det venstreekstremistiske miljø i Danmark er ifølge PET’s Center for Terrorana-

lyse vurdering fortsat til stede (PET, 2018, s. 9). Der er set en optrapning i konfrontationerne 

mellem fløjene i 2010'erne, og både venstre- og højreekstremister har i stigende grad haft fokus 

på systematisk at gennemføre voldelige aktioner rettet mod hinandens arrangementer såsom 

møder, demonstrationer og koncerter. Der er også eksempler på, at disse direkte konfrontationer 

foregår i tæt samarbejde med ligesindede i udlandet, især i Tyskland og Sverige (PET, 2018, s. 

8; Aarhus Stiftstidende).  

PET har ligeledes konstateret, at højre- og venstreekstremister også gennemfører målrettede 

aktioner, der har karakter af privat efterretningsvirksomhed for at afdække og eksponere poli-

tiske modstandere og deres aktiviteter. I februar 2010 foretog PET således i samarbejde med en 

række politikredse anholdelser og ransagninger hos individer i det venstreekstremistiske miljø 

som del i en efterforskning om voldelig politisk ekstremisme (PET, 2010). Under ransagnin-

gerne blev der beslaglagt en computer med detaljerede, følsomme oplysninger om personer 

http://www.friedanskere.net/
http://www.friedanskere.net/
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med tilknytning til den politiske højrefløj, herunder politiske partier og organisationer samt 

flere politikere. Oplysningerne, der formentlig var tilvejebragt blandt andet gennem hacking, 

omfattede desuden oplysninger om voldelige overfald på nogle af de personer, som var regi-

streret i databaserne. Den konkrete sag var efter PET’s opfattelse udtryk for den målrettede 

optrapning af konfrontationerne mellem fløjene. Sagen repræsenterer samtidig det hidtil alvor-

ligste eksempel på, at moderne IT-teknologi og efterretningsmetoder anvendes i forbindelse 

med disse konfrontationer. 

4.2. Andre alliancer: Cross over til bander og hooliganmiljøet 

I de højreekstreme miljøer i Danmark er der af og til dukket individer op, der har domme for 

grov, organiseret kriminalitet på straffeattesten. Det omfatter alt fra trusler, vold og våbenbe-

siddelse til økonomisk kriminalitet og seksualforbrydelser. Fænomenet omtales ofte som cross 

over. Altså at man krydser frem og tilbage mellem organiseret kriminalitet og voldelig ekstre-

misme. På den ekstreme højrefløj er der eksempler på, hvordan personer er gået fra skinhead-

miljøer ind i organiseret kriminalitet, og at organiserede kriminelle og hooligans er gået ind i 

politiske foreninger med højreekstremistiske ideologier.  

Fælles for de højreekstreme miljøer og bande- og hooliganmiljøerne er, at der er mulighed for 

spænding og adrenalin gennem vold, kriminalitet og oplevelsen af at have voldelige modstan-

dere, som man vil sætte alt ind på at bekæmpe. Således er der et konstaterbart overlap mellem 

personer affilieret med højreekstreme grupper og hooligangrupper og rockerklubbernes støtte-

grupper. Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at der ikke er noget, der tyder på, at der 

ligger en decideret strategi bag disse alliancer. Der er snarere tale om en ”organisk” udveksling 

af medlemmer på baggrund af sammenlignelige værdisæt og interesser. Samtidigt understreger 

nyere forskning, at der ikke er findes validt materiale, der understøtter cross over-fænomenet 

som en udbredt tendens (Lerche og Christensen, 2017). 

En af de mest omtalte grupper i cross over-sammenhæng er de højreekstreme hooligans i White 

Pride, der begyndte som en fanfraktion for fodboldklubben AGF. Medlemmer af White Pride 

er blandt andet blevet dømt for narkotikasalg, vold og hærværk, ligesom enkelte medlemmer 

også har været involveret i organiseret kriminalitet.  

Et ledende medlem af White Pride og Dansk Front, skrev d. 18.9.2002 på Dansk Fronts debat-

forum: "Samtidig er slagsmål en udmærket måde at hærde ungdommen på. Alt for mange dan-

ske mænd ligner og opfører sig rent ud sagt som en flok bøssekarle. Pga. deres opvækst blandt 
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kællinger og venstresnoede mandlige pædagoger har de mistet enhver lyst til kamp. Fodbold-

arenaerne er glimrende steder at rekruttere folk til kampen mod det multietniske samfund. Det 

har jeg selv haft stor succes med. "Hooligans" er folk, der tør kæmpe for det, de elsker. Det er 

netop det, vi mangler på den nationale fløj..." (FCK mod AGF/WP. WP kaldes "nazisvin" af 

FCK/CC)2. 

Det, som kendetegner hooligans, er en fanatisk støtte til et sportshold, og at de er parate til at 

slås med andre holds fans. Tidligere mødte hooligangrupperne hinanden mere eller mindre til-

fældigt i forbindelse med fodboldkampe mellem deres hold. Politiets store indsats har imidlertid 

gennem flere år formået at holde grupperne adskilt, og stort set alle slagsmål mellem grupperne 

er nu aftalt sådan, at det ligger fast, hvor og hvornår man mødes og kan slås. Sammenstødene 

er typisk organiseret efter antal og alder. Der er gjort en enorm indsats fra klubbernes side for 

at dæmme op for såvel vold og hærværk som for racistiske og homofobiske undertoner.  

Det danske hooliganmiljø har, som det også ses i udlandet, altid haft elementer af fascisme og 

nationalisme i sig, og der har været eksempler på enkelte grupper og mennesker, som har luftet 

deres nazistiske holdninger på stadion. Blandingen af voldelig opførsel, kærlighed til klubben 

og fædrelandet gør også hooliganmiljøet til et oplagt sted at finde nye folk til de højreekstreme 

grupper. I Danmarks nabolande er dette i større omfang kommet til udtryk. I England har Eng-

lish Defence League (EDL) eksempelvis haft stor succes med at gennemføre antimuslimske 

demonstrationer i umiddelbar relation til store fodboldkampe. I Tyskland findes HoGeSa (Hoo-

ligans Gegen Salafisten) som har forsøgt sig med lignende events. I Polen er der på uafhængig-

hedsdagen optog med deltagelse af et stort antal højreekstreme og hooligans. Demonstratio-

nerne i Polen er ofte endt i voldsomme gadekampe, og udvalgte mål er blevet angrebet og van-

daliseret. I Sverige og Tyskland er den kriminelle-højreekstreme forbindelse særligt stærkt. Der 

er tale om våbenhandel, narkohandel, økonomisk kriminalitet og grov vold – tag tyske NSU 

(nævnt i afsnit 2.5.) som eksempel. Situationen i Danmark er indtil videre en noget anden end 

i vores nabolande, og overordnet må det konstateres, at den ekstreme højrefløj herhjemme – 

med og uden overlap til organiseret kriminalitet – relativt set er meget lille og begrænset.

                                                 
2  https://www.youtube.com/watch?v=NIRX5yTngCg  

https://politiken.dk/indland/art4810657/Hells-Angells-rekrutterer-blandt-FCK-fans  

https://www.youtube.com/watch?v=NIRX5yTngCg
https://politiken.dk/indland/art4810657/Hells-Angells-rekrutterer-blandt-FCK-fans
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5. Konklusion og anbefalinger 

til den forebyggende indsats 

 

Selv om højreekstremismen på et overordnet samfundsniveau ikke truer demokratiet i Danmark 

i dag, er der på en række andre niveauer gode grunde til at forebygge dens udvikling, både hos 

enkeltindivider og mere bredt som fænomen.  

På det individuelle niveau er risikoadfærd forbundet med mange negative konsekvenser. Tidli-

gere nynazister som Thomas Vestergaard, Thomas Runge, Arno Michaelis og Christian Piccio-

lini har fortalt om konsekvenserne af deres engagement – om de mareridt og den anger, som de 

deler, om den dårlige samvittighed over alle dem, de har gjort fortræd og om den lange, hårde 

vej tilbage fra hadet (Bjerregaard, 2016; Seeberg, 2009; Picciolini, 2017; The Forgiveness Pro-

ject, 2011). 

På den måde hjælper den gode forebyggelse både udøverne af og ofrene for den ekstreme ad-

færd eller hadforbrydelse. I yderste tilfælde kan højreekstremismen medføre terror, hvilket af 

indlysende årsager skal forebygges. I første omgang er det imidlertid i højere grad et trivsels-

spørgsmål at hjælpe folk væk fra destruktiv og voldelig højreekstremisme. Uanset om man er 

professionel aktør, pårørende eller repræsenterer civilsamfundet, er det vigtigt at holde sig for 

øje, at der ikke er to individer, der er ens. Der findes således heller ikke to radikaliseringspro-

cesser, der er ens, og det er ikke sikkert, at en bestemt tilgang til forebyggelse, der virkede på 

én person, vil virke på en anden. Tilgangen til radikaliseringstruede individer skal vurderes fra 

situation til situation afhængigt af personen. 

Forebyggelse er forebyggelse – og det er de samme redskaber, der anvendes bredt i forebyg-

gelse af vold og kriminel adfærd. Ofte er de grundlæggende risikofaktorer også de samme på 

tværs af ekstremismeformerne selv om følelsen af eksklusion eller diskrimination har forskel-

lige udtryk. 
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5.1. Værktøjer til professionelle 

Ud over at trække på de kompetencer man allerede har som fagperson, findes der i Danmark et 

udviklet beredskab, som er værd at orientere sig i. Det er den såkaldte Danske Model, hvor der 

i kommunerne er ressourcepersoner, og hvor der i hver politikreds findes tovholdere, der er 

klædt på til at håndtere ekstremismespørgsmål. Man kan finde yderligere information om Den 

Danske Model og forebyggelse på hjemmesiden www.stopekstremisme.dk 

Hvis man eksempelvis oplever, at en ung begynder at søge mod et fællesskab, der har en vol-

delig, ekstremistisk retorik og adfærd, så er det vigtigt, at man går i dialog med den unge om 

den udvikling for at finde ud af, hvad der er på spil. Den tiltrækning af negative fællesskaber, 

som den radikaliseringstruede oplever, går igen inden for næsten alle typer radikalisering, hvor-

for den ikke-dømmende og dialogbaserede tilgang er central – se de oplistede punkter i afsnit 

5.2. Et mål med dialogen er at finde ud af, hvilke årsager der ligger bag radikaliseringen. Er det 

et led i en søgen efter identitet, er det mangel på sociale tilhørsforhold, er der sket noget, der 

har påvirket den unge? Kort sagt, hvilke grobundsfaktorer er til stede?  

Et fællestræk hos langt de fleste højreekstreme er, at de selv træder ud af fællesskaberne igen 

efter et stykke tid. De professionelle indsatser, der har haft positiv effekt3, er dialogbaserede 

indsatser med én-til-én interaktion, som set i de svenske og tyske exit-programmer. Mentorind-

satserne i Exit Sweden og Exit Deutschland er begge drevet af NGO’er (se www.exit-deut-

schland.de og www.fryshuset.se), hvor de danske mentorindsatser på ekstremismeområdet va-

retages af myndighederne. Indsatserne sigter mod at hjælpe med at øge beskyttelsesfaktorer og 

minimere risikofaktorer på individuelt niveau (se Veldhuis og Staun, 2009 for yderligere). Det 

er så at sige de almindelige, socialfaglige indsatser, der skal bringes i spil – og helst i et tæt 

samspil med familie og pårørende. 

 

                                                 
3  Effekt i denne sammenhæng er svært at måle, når der er et ønske fra individet om hjælp til at træde ud 

af miljøet. Derfor er succesraten (en lav grad af tilbagefald) meget høj for de nævnte indsatser, hvilket 
lige så godt kan skyldes individernes velvillighed og ønske om succes.  

http://www.stopekstremisme.dk/
http://www.exit-deutschland.de/
http://www.exit-deutschland.de/
http://www.fryshuset.se/
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5.2. Værktøjer til forældre og pårørende 

Det kan være en barsk oplevelse at se sit barn, sin søster eller bror eller sit barnebarn blive 

forført af en voldelig ekstremistisk ideologi. Det kan føre til uvenskab, splittelse og måske li-

gefrem had. I modsætning til de professionelle er man som pårørende følelsesmæssigt involve-

ret og dermed mere disponeret for at handle irrationelt over for mødet med en radikaliserings-

proces hos ens nærmeste. Selvbebrejdelse, anger og en oplevelse af skam er ikke unormalt hos 

familier, hvis børn indgår i ekstremistiske miljøer. Som familie er man imidlertid i en unik 

position til at gøre en positiv forskel for individer, der har bevæget sig ud på et overdrev. Rum-

melighed, opmærksomhed og familiært engagement kan underminere de mekanismer, som eks-

tremistgrupperne lukrerer på.  

Det er dog ikke alle forældre, der deler myndighedernes bekymring for de unges radikalisering, 

ligesom der er forældre, der ikke har ressourcerne til selv aktivt at gøre en indsats (CERTA, 

2016, s. 48-49 og s. 60). Nedenstående forslag relaterer sig i høj grad til de familier, der har et 

ønske om at hjælpe deres unge ud af en radikaliseringsproces, men møder man familier, der 

ikke har den interesse, så skal der andre midler i brug. 

Forstå uden at billige – når man som pårørende lægger øre til alskens hadefuld tale om seksu-

elle, politiske, religiøse og etniske grupper, er det vigtigt at forsøge at forstå, hvad den anden 

siger og de bagvedliggende overvejelser for udsagnet uden at give sig til at skændes og sige, at 

det er forkert – også selv om man er lodret uenig og tilmed provokeret. At man spørger ind til 

nogle af de radikale udsagn, man hører, betyder ikke, at man er enig i, hvad der bliver sagt. Man 

åbner i stedet for, at dialogen kan ske, samtidig med at man sikrer, at man ikke skubber sin 

pårørende fra sig. 

Flyt fokus – overdreven optagethed af bestemte emner er en stor del af ekstreme gruppers sam-

menhængskraft. Som pårørende kan man være med til at kanalisere den energi, der bliver lagt 

i disse emner, over i mere konstruktive og positive aktiviteter. Det er vigtigt at forstå, at der bag 

ekstremismen ofte kan ligge et ønske om et bedre samfund med bedre forhold – særligt for de 

svageste. Det vil derfor give mening at bruge kræfter på at hjælpe andre enten i det nære (ældre 

familiemedlemmer, naboer m.m.) eller i samfundet (hjemløse, gennem kirken m.m.). Ledig-

gang er roden til megen dårligdom, og en sidegevinst her er, at den unge også kommer til at 

indgå nye relationer, som kan være med til at gøre personen mindre afhængige af det ekstremi-

stiske miljø, man ellers frekventerer. 
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Så et frø – de mest gængse narrativer på yderfløjene tåler sjældent dybdegående granskning og 

eftertanke. Derfor kan man som pårørende bruge sin relation til at så et frø, der kan spire og slå 

revner i den tynde fernis. Det vil i praksis sige, at man lytter til de ekstremistiske synspunkter 

og spørger ind til dem på en ikke-dømmende og oprigtigt undrende måde. Ekstreme verdens-

billeder er gennemsyrede af absolutte sandheder såsom, at ”alle indvandrere er kriminelle”, 

”den hvide race er overlegen”, og ”alle politikere er svindlere”. Det er udsagn, som man kan 

udfordre og relativere. Det kan gøre med spørgsmål som dette: ”Du må lige hjælpe mig her, så 

jeg forstår dig ret; den hvide race er overlegen? Hvordan det?” På den måde bliver der spurgt 

ind til noget, der skal forklares dybere end det enkeltstående udsagn eller slogan gør i sig selv. 

Derved kommer argumentationen til at skulle sammenstykkes af flere elementer fra hukom-

melse og viden, hvorved paradokser træder frem og kan være med til at ”ødelægge” det abso-

lutte udsagn. 

Søg hjælp – der er, som nævnt i afsnittet ovenfor, hjælp at hente. Alle kommuner har mulighed 

for at tilbyde rådgivning, mentor eller familiecoach. Det kan være svært at stå med udfordringen 

alene, og derfor kan det være en stor hjælp at have en person at tale med, der kan guide en til at 

have den mest hensigtsmæssige indstilling til de udfordringer, man står over for. 

 

5.3. Værktøjer til lokalsamfund/civilsamfund 
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Aktører i civilsamfundet har en stor rolle at spille i særligt den opbyggende forebyggelse gen-

nem aktiviteter af inddragende karakter, mens myndighederne er de mest aktive i de andre fo-

rebyggelsessfærer i en dansk kontekst. 

De lokale foreninger og organisationer kan tilbyde de unge interessefællesskaber, der danner 

rammen om sammenhold, mening og indhold i en ung persons liv, og som derfor kan have en 

positiv indflydelse og modvirke ekstremismens tiltrækningskraft. De lokale foreninger og or-

ganisationer står også nogle gange i den situation, at de observerer bekymrende adfærd, og det 

giver en mulighed for at handle og række ud i første omgang til den unge selv, men også til 

andre relevante aktører omkring den unge med afsæt i den unges behov.  

Personer i foreninger kan – ligesom pårørende – have et unikt tillidsforhold til den unge, der 

udviser tegn på radikalisering. På den måde kan den samme dialogbaserede tilgang, som er 

beskrevet i afsnit 5.2. også bruges i disse tilfælde. Det er dog en forudsætning, at den unge får 

en succesoplevelse ved at komme i foreningslivet. Dette kræver igen, at foreningslivet har de 

ressourcer og kompetencer, der skal til for at imødekomme også de unge, der kommer med for 

eksempel sociale udfordringer. 

På hjemmesiden stærkefællesskaber.dk kan man finde værktøjer, der specifikt hjælper med at 

afklare, hvilke kompetencer man i en given forening selv ligger inde med, hvor man ellers i 

lokalmiljøet kan finde hjælp, og hvordan man via inklusion kan bidrage til den lokale mod-

standskraft.

http://www.st%C3%A6rkef%C3%A6llesskaber.dk/
https://st%C3%A6rkef%C3%A6llesskaber.dk/foreninger/kom-igang/
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Bilag: Den begrænsede nyere forskning 

i dansk højreekstremisme 

Det følgende afsnit er en kort introduktion til den eksisterende danske forskning i den danske 

højreekstremisme. Afsnittet er ligeledes tænkt som historisk gennemgang af forskningsfeltets 

udvikling igennem de sidste to årtier. 

I 1999 kom et af de første forskningsbaserede forsøg på en historisk og sociologisk analyse af 

den ekstreme danske højrefløj i form af ph.d.-afhandlingen og bogen Nynazismen og dens mod-

standere i Danmark skrevet af sociolog René Karpantschof. Bogen er vigtig som et forsknings-

mæssigt fikspunkt, selv om undersøgelsen imidlertid metodisk og teoretisk er præget af forfat-

terens eget politiske ophav og virke i de såkaldte antifascistiske grupperinger, der bekæmpede 

og sloges med nynazister i gaderne i 1980’erne og 1990’erne. Denne sammenblanding af per-

sonlig indignation og forskningsmæssig interesse er kendetegnende for litteraturen efter murens 

fald, hvor forskningen havde et aktivistisk udgangspunkt, der var bundet op på et ønske om at 

indhente konkret viden og data om modstanderne. 

Med Anders Breiviks terrorangreb i 2011 skete der et afgørende skifte i forhold til både den 

sikkerhedsmæssige og den forskningsmæssige opmærksomhed og interesse i højreekstremis-

men i de nordiske lande. Angrebet bidrog til en erkendelse af, at terrortruslen ikke alene kom 

fra den militante islamisme, som man siden 11. september 2001 havde fokuseret intenst på, men 

at også den ”gammeldags”, politiske ekstremisme krævede øget opmærksomhed. Dette resul-

terede i, at den statslige prioritering og professionalisering af den forebyggende indsats mod 

islamistisk radikalisering og ekstremisme blev suppleret med et fokus på højre- og venstreeks-

tremisme. Bevillingerne blev blandt andet øremærket til et forskningsbaseret fokus på de høj-

reekstreme miljøer, hvilket i de efterfølgende år materialiseredes i en række konkrete forsk-

ningsprojekter, kortlægninger og undersøgelser, der stort set alle havde ophav i det øgede stats-

lige fokus på at forebygge og imødegå højreekstremismen. Forskningsprojekterne blev foran-

kret i allerede eksisterende forskningsinstitutioner som Dansk Institut for Internationale Studier 

(DIIS) og Socialforskningsinstituttet (SFI, siden 2017 kaldet VIVE). Hertil kom den forskning 

og det analysearbejde, der blev foretaget i regi af efterretningstjenesterne og af øvrige aktører 

som de ansvarlige ministerier. Endelig satte også kommuner med særligt aktive højre- og ven-

streekstreme miljøer og konflikter, såsom København og Aarhus, ekstra fokus på området. 
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En vigtig pointe i forhold til at undersøge ekstreme politiske miljøer – i modsætning til islami-

stiske miljøer – er, at man i miljøerne aktivt forsøger at påvirke og direkte obstruere forskningen, 

hvilket er en tendens, der var tydelig længe før Breivik trådte ind på scenen. Et eksempel på 

dette er sociolog Jeppe Lyngs rapport Højreradikale bevægelser i København. En rapport om 

radikalisering og racisme, som blev offentliggjort i 2010. Rapporten var finansieret af Køben-

havns Kommune, der i samme periode havde oprettet antiradikaliseringsenheden VINK. Det 

empiriske grundlag for rapporten var baseret på et feltarbejde i det højreekstreme miljø, hvilket 

var det første af sin slags herhjemme. Det var imidlertid også undersøgelsens akilleshæl, da 

konklusionerne ifølge en række kritikere var baseret på de interviewede ekstremisters selvop-

fattelse snarere end objektive fakta om eksempelvis miljøernes størrelse og aktiviteter. Som en 

konsekvens heraf blev forfatteren kritiseret og tilmed truet fra både den ekstreme venstre- og 

højrefløj, hvilket blandt andet førte til, at Københavns Kommune trak rapporten tilbage. Ven-

strefløjsaktivister reagerede imidlertid ved at gøre rapporten tilgængelig online, hvor den fortsat 

kan findes. 

I 2012 fulgte historiker Chris Holmsted Larsens rapport Politisk ekstremisme i Danmark, der 

var tænkt som en foreløbig undersøgelse og kortlægning af både de venstre- og højreekstreme 

miljøer i Danmark. Forskningsprojektet var finansieret af det daværende Social- og Integrati-

onsministerium og var en konsekvens af hele den omfattende indsats, der samtidigt udmøntedes 

i efteruddannelse og opkvalificering af de faggrupper, der fremadrettet skulle varetage og ud-

vikle forskellige indsatsområder i forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme. Ligesom i 

Jeppe Lyngs tilfælde blev også denne rapport mål for voldsom kritik, og forfatteren blev udsat 

for chikane fra både de venstre- og højreekstreme miljøer, der ikke ønskede omtale eller kate-

gorisering. Kritikken bestod dog langt overvejende af politiske partsindlæg fra de ekstreme 

miljøer, der ikke rykkede ved konklusionerne (Larsen, 2012, s. 35-39). Modsat Lyngs feltar-

bejde havde Holmsted Larsen metodisk grebet det således an, at rapporten baserede sig på åbne 

kilder, der var indsamlet på sociale medier, hjemmesider m.m. Dette gav en større afstand til 

miljøerne, men prisen blev et mindre fokus på det individuelle perspektiv. 

Det første forsøg på en samlet kortlægning af de ekstreme miljøer i Danmark kom i 2014. So-

cial- og Integrationsministeriets udbud af denne store opgave var blevet vundet af Socialforsk-

ningsinstituttet (SFI), der overdrog den konkrete kortlægning til en udvalgt gruppe forskere. 

Belært af tidligere erfaringer valgte SFI at anonymisere forskerne, hvilket var et usædvanligt 

skridt, som dog blev vurderet at være nødvendigt som følge af de omtalte negative erfaringer 

med trusler og chikane. Det forhindrede dog ikke en række andre problemer, der blandt andet 
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kom til udtryk ved, at de undersøgte grupper nu var opmærksomme på den øgede statslige in-

teresse og derfor forsøgte at obstruere forskernes feltarbejder og kategorisering af grupperne. 

Resultatet blev en kortlægning, der blandt andet af forskere fra DIIS blev kritiseret for uklare 

definitioner, kriterier og metode samt et svagt datagrundlag (Hemmingsen & Gemmerli). 

I 2015 udgav TrygFonden en undersøgelse med titlen Modstandskraft mod radikalisering og 

voldelig ekstremisme. Et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer, 

der blev udarbejdet af den private virksomhed CERTA Intelligence & Security. Undersøgelsen 

rykkede hovedfokus fra de ekstremistiske miljøer til en mere langsigtet interesse i det forebyg-

gende perspektiv og de aktører, der indgår i det forebyggende arbejde. Det langsigtede mål var 

en styrkelse af lokalmiljøernes modstandskraft (resiliens) imod ekstremisme og radikalisering. 

En af konklusionerne var, at der findes meget begrænset empirisk baseret forskning på området, 

særligt når det gælder den politiske ekstremisme på højre- og venstrefløjen. 

De traditionelle forskningsaktører er fortsat centrale i den forskning og vidensopbygning, der 

understøtter de konkrete forebyggende indsatser. Et eksempel på dette er Tina Wilchen Chri-

stensens ph.d.-afhandling A question of participation. Disengagement from the extremist right: 

A case study from Sweden fra 2015, der analyserer de svenske erfaringer med exit-programmer 

i regi af Frysehuset. Disse erfaringer har haft afgørende betydning for implementeringen af 

tilsvarende danske exit-programmer, der er målrettet unge højreekstremister. I den forbindelse 

bør også nævnes Line Lerche Mørch og Tina Wilchens Christensens studie fra 2017 af cross 

over-fænomenet imellem banderne og de ekstremistiske miljøer, Bevægelser i og på tværs af 

ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet. En kritisk undersøgelse og diskussion af ”cross-

over”. Med udgangspunkt i den voldsomme debat om den såkaldte flygtningekrise i efteråret 

2015 og den ekstreme højrefløjs reaktion og mobilisering i kølvandet på denne analyserer Jakob 

Peter Witts DIIS-rapport Når udlændingedebatten bliver sikkerhedspolitisk fra 2016 de sikker-

hedspolitiske årsager og konsekvenser af disse miljøers virke. Som den sidste og seneste udgi-

velse bør nævnes webudgivelsen Ekstremistiske miljøer i Danmark, der er skrevet af Ann-So-

phie Hemmingsen og Chris Holmsted Larsen (2017) i regi af det nye Nationale Center for Fo-

rebyggelse af Ekstremisme. Den rapport er et forsøg på en konkretisering af den mangfoldige 

viden om begreber som ekstremisme og radikalisering, ligesom det er en kort introduktion til 

konkrete tankesæt, handlemåder og ideologier i ekstreme miljøer, herunder på den ekstreme 

højrefløj. 
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Konkluderende kan det siges, at udbuddet af litteratur på området i en dansk kontekst er meget 

begrænset, men at den forskning, der er, til gengæld har afstedkommet kraftige reaktioner i 

form af trusler og chikane fra miljøerne selv. Som tidligere nævnt adskiller både de venstre- og 

højreekstreme miljøer sig dermed fra de ekstreme islamistiske miljøer, der generelt ikke reage-

rer på forskningsmæssig interesse eller kategorisering som ”ekstremistiske”. 
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