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Etnisk rensing av litteratur
Av Jan Schibbye Hervig - 19. mai 2019 | 07:02
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Halfdan Rasmussen til venstre med Torkhild Bjørnvig, Piet Hein og Frank Jäger på norgesbesøk i 1951. Foto: NTB / Scanpix
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Ønsker du å bidra til å holde Resett
gående? Du kan bidra på følgende
måter: Tegn medlemskap | Støtt oss
med et enkeltbeløp
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Sensuraktivistene er nådeløse, ikke minst i Danmark.
15. mai våknet det danske folket til nyheten om at deres folkekjære dikter Halfdan
Rasmussens etterlatte barnedikt har hatt besøk av sensuren i en ny bok med de klassiske
diktene, illustrert av den kjente tegneren Ib Spang Olsen.

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
I det omfangsrike tobindsverket med Halfdan Rasmussens barnerim har dansk

epost-adresse
Subscribe

Gyldendal fjernet 8 rim som inneholder ordene neger, negerdukke og hottentot. Halfdan
Rasmussens datter, Iben Nagel Rasmussen kommenterer:
– Nå vil man tro at min far var rasist.

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående?
Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp
Hun har sammen med tegnerens barn protestert og argumentert mot en slik drastisk
beslutning fra forlagets side, men til ingen nytte. Hvor skumle og skadelige disse
diktene er, kan man jo vurdere selv med disse eksemplene:

Lille negerdukke
sover i min seng
sammen med en dejlig
gul kineserdreng.
Vi er een familie.
Børn af samme jord.
Sov, min sorte søster !
Sov, min gule bror!
Les også: Ny svensk barnebok promoterer transseksualisme
Akkurat som Lindgren og Egner
Vi kjenner til det samme overgrepet når det gjelder Astrid Lindgrens diktning. Den
litterære ma aen gikk også løs på vår egen geniale dikter, Thorbjørn Egner.
Halfdan Rasmussen (1915-2002) var en dansk dikter og forfatter som med sine
fornøyelige og underfundige barnerim fra 1950-tallet ble en av Danmarks mest
folkekjære diktere.
Han utga over 80 bøker, både muntre regler for barn og samfunnsengasjerte
diktsamlinger for voksne. Hans diktning er også brukt i mange lærebøker og visebøker.
Bokbrenning
Man kan bare tenke seg hva som nå kommer til å skje med lærebøker der dikt av Halfdan
Rasmussen inngår. Bokbrenning! som med Astrid Lindgrens bøker. 1930-tallet er ikke
langt unna og politiske aktivister kopierer uten skam nazistenes metoder.
Administrerende direktør Morten Hesseldahl i dansk Gyldendal har en pussig
forklaring:
– De diktene som er tatt ut, var laget med en bestemt intensjon den gangen, og den
intensjonen avleses annerledes i dag. Det er helt urettferdig hvis de skal beskyldes for å
være rasister.
Forlaget skriver i forordet til Abrakadabra og andre børnerim noe liknende:
– De 8 rimene kan oppfattes som rasistisk nedsettende, hvilket ikke var Halfdan
Rasmussens intensjon.
En utrolig freidig måte å vri seg unna ansvar og uten å ta en o entlig diskusjon om
denne formen for sensur: Det er til det beste for forfatteren! Slik at han ikke blir
misforstått.
Som en slags trøst fortsetter direktøren:
– Det er fullstendig utenkelig at Gyldendal skulle begynne å redigere ord og uttrykk i
bøker til voksne.
Les også: Svenskene med nytt hjelpemiddel mot netthat
Men barnelitteratur kan sensureres!
At en erfaren forlegger kan ta seg en slik frihet er skremmende. I mange år var
barnelitteratur og voksenlitteratur likestilt, nå er diskriminering helt greit, det får ingen
konsekvenser fordi det er innenfor det politisk korrekte.
Under andre verdenskrig var Halfdan Rasmussen aktiv med sin «motstandsdiktning»,
og utga illegalt Der brænder en Ild i 1944. Senere kom samlingen Digte under

Besættelsen hvor man kan fornemme en inn ytelse av Arnulf Øverland.
Nazistene slettet uønskede tekster og brant bøker, venstreekstremister i 2019 har
samme redsel for ytringsfriheten, og nner stadig på nye påskudd for å sensurere og
kneble det frie ord.

Google har blokkert alle annonser på Resett
Vi trenger din hjelp for å overleve
Støtt oss ved å tegne medlemskap her
Betal til kontonummer 1503.94.12826 eller
SMS: Støtt oss med et fast beløp på 59 kr pr måned ved å sende “Resett fast” til 2474
SMS: Støtt oss med et enkeltbeløp på 200 kr ved å sende “Resett” til 2474

Du kan støtte Resett på Vipps nummer 124526

Andre måter å donere på nner du på Støtt oss siden.
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Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for
kommentarfeltet. Disse nner du her.

Astrid Lindgren
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Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Sverre Høegh Krohn • for 14 timer siden

Kulturmarxistene bruker skam for å undertrykke oss. Slik kirken gjorde før. Kulturmarxistene
bryr seg ikke om de mørkhudede. De bare later som. De prøver å gi de hvite skamfølelse. Slik
kan de kue oss.
35 △

▽ • Svar • Del ›
Genseric Grensemark > Sverre Høegh Krohn • for 11 timer siden

Dette er ikke en praksis eller mentalitet som hefter ved en bestemt ideologi. Som tilfellet
Rotevatn klart viste går også såkalte liberalister inn for sensur mot "meningsavvikere" - i
demokratiets etter hvert frynsete navn! Fenomenet med boksensur i vår tid og del av
verden har sin opprinnelse i USA, der minoritetsorganisasjoner har gått sterkt inn for
dette i mange tiår.
19 △

▽ • Svar • Del ›

Gulosten > Sverre Høegh Krohn • for 13 timer siden

Deriblant gjennom bruken av ordet rasisme som ingen klarer å definere men som kun
brukes mot hvite.
18 △

▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn > Gulosten • for 13 timer siden

Jepp! Glimrende eksempel. Rasisme er 100% lureri. For skulle ordet ha noen
mening så måtte det være klart definert og brukt. Men det defineres ikke og det
brukes selektivt og vikarierende. Så det er bare for å dytte skam og usikkerhet på
oss. Ikke for noe annet. Vi skal kues. Men det skal ikke de andre. De skal
styrkes.
15 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Charis • for 14 timer siden

Da får de vel bakoversveis av dette klippet fra den danske barne- og familie-filmen "Far til fire
og ulveungerne" fra 1958. Jenta som synger er faktisk vår egen Grethe Kausland. :-)

▶

19 △

▽ • Svar • Del ›

GG74man • for 12 timer siden

Jeg har et konversasjonsleksikon fra 1948 hvor hvor fenomenet Neger er forklart. På slutten av
beskrivelsen står det " Intellektuelt lavtstående".
I den digitaliserte versjonen er dette fjernet,ikke overraskende. De har også tatt seg bryet med å
øke avstanden bitte litte granne mellom ordene før slik at det ikke blir en tom plass hvor dette
sto.
Er ikke dette forfalskning av åndsverk og forvrenging av historie?
17 △

▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > GG74man • for 12 timer siden

Historiefaget har blitt 100% følelsesbasert, og ikke faktabasert
6△

▽ • Svar • Del ›

jakoline33 > GG74man • for 11 timer siden

Det sies at den som gifter seg med tidsånden ,vil bli tidlig enke.
Dette vises jo tydelig i ditt eksemple. Nemlig at for kun knapt en generasjon siden var
det du skriver ,helt «siste skrik» i moderne faktakunskap.
Desom virkelig tror vi idag har nådd «endepunkter» for slik «faktakunskap» ,burdte
sjekke slik historie.
For all historie er også mytepolitikk. De som har makten over historien ,har den totale
makt til enhver tid.
Nettopp derfor har alle herskete frykter «alternative meninger og ytringer». Som du
skriver ,så har man tidligere hatt det innen kirken ,men tro ikke at dette kun handler om
«religion». Også sekulær «fakta» ønsker styre på sammr vis.
Sekulær politikk er ofte også en type «religion». Nazismen og kommunismen blir derfor
av ofte omtalt som «politiske religioner» . Sekulære/ateistiske ideologier som tar
tradisjonelle religiones form.
Der man f.eks innen klimadebatten har brukt en «helveteslære» som har fått selv små
barn til å gå i moderne «barnekorstog» av frykt for jordensundergang ,med en
les mer

4△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
vibelator • for 13 timer siden

Hvor lenge til skal vi finne oss i galskapen ? I Norske skolebøker står nå denne setningen : Det
finnes ikke raser, bare rasister !
10 △

▽ • Svar • Del ›
Steve Johnson > vibelator • for 11 timer siden

Men hvordan kan vi ha rasisme når det ikke finnes raser?
Logikk er fjernet. 2+2=5.
Mennesket er en art delt inn i raser. Folk må jo se forskjell på asiater, negre og
Europeere?!
Eller..?
Welcome to Clown World where nothing makes sense.
*honk honk*
7△

▽ • Svar • Del ›
Antabus > Steve Johnson • for 9 timer siden

I Orwells '1984' har myndighetene innført noe som kalles 'doublethink' som gjør
at 2+2=5 er helt korrekt.
https://en.wikipedia.org/wi...
1△

▽ • Svar • Del ›

Gulosten • for 13 timer siden

Autoritære og totalitære regimer er kjennetegnet ved sensur og fravær av ytrings-, forsamlingog organisasjonsfrihet.
Selv er parti som Venstre er for det totalitære samfunn.
AP/SV/Rødt har sine røtter fra sovjetkommunismens spede barndom med hyllest til Lenin og
Stalin, hva forventer man annet?
Høyre gikk bort fra å være konservative på 90-tallet da Petersen, Foss og Kaci kuppet partiet
og deretter satte Erna i posisjon, en person som hadde mer til felles med SV enn gamle Høyre.
15 △

▽ • Svar • Del ›

Jon H • for 12 timer siden

Absurd politisk korrekthet, på alle mulige samfunnsområder, vil slik det stadig mer ser ut føre til
vår vestlige kulturs (og sivilisasjons?) undergang. Med de totalt absurde krav til politisk
korrekthet følger også berøringsvegring i forhold til et utall fundamentalt viktige
samfunnsspørsmål, som fremmedkulturell innvandring og de ulike massive konsekvenser dette
medfører. Problemene som utløses i forhold til stadig økende krav til politisk korrekthet
manifesteres i alt fra endringer av tekster i historiske litterære verk til radikale og
samfunnsomveltende endringer i større målestokk. Denne galskapen kan ikke få fortsette.
7△

▽ • Svar • Del ›

it57 • for 13 timer siden

Det neste blir vel at flokken av venstrevridde meningstyranner nå forlanger at den brasilianske
regjering skal og må skifte navn på Rio Negro, (en av sideelvene til Amazonas), slik at
kartverket ikke fremstår som diskriminerende og/eller fornærmende mot noen…
9△

▽ • Svar • Del ›

Hans Olsen • for 14 timer siden

NAZI = nationalSOZIALISMUS = SOSIALISME = likhet = ensretting (2019) = diktatur.
SOSIALISTER - NAZI
Sosialister slapp inn datidens multikultur, nazismen, 9 apr. 1940. Norges største katastrofe. Nå
er de gang på nytt. Også denne gang uten å forstå noe som helst.
9△

▽ • Svar • Del ›

Runo • for 10 timer siden

De som driver med denne sensuren kan med rette kalles nazister eller kommunister om man vil
Nazisme og kommunisme er bare grener på det samme treet
3△

▽ • Svar • Del ›

Norge4Nordmenn • for 11 timer siden

Historisk sett når slik forandring av kultur historien til et folk forandres som vises til her, da er det
ikke lenge før folk som motsier denslags forandring er demonisert og etter det satt i
konsentrasjons leiere for om-utdanning eller utrydding. Sosialisme er kommunisme, og det vi
ser nå er opptrapping av tiltak til motstandere. Det kommer bare til å bli verre står vi ikke opp og
sier "stopp nå" til myndigheter, folkevalgte og regjering.
3△

▽ • Svar • Del ›

wotan • for 9 timer siden

Selv skulle jeg gjerne sett bøkene til Øvre Richter Frich i nytt opptrykk. Jeg tenker da på bøkene
om Doktor Jonas Fjeld, den blonde nordiske kæmpe! Det kommer jeg aldri til å oppleve for
bøkene er i vår tid absolutt politisk ukorrekte.
Det er en skam, selvsagt, men viser hvor skjør ytringsfrihetens kår er i det sosialdemokratiske
arbeiderparadiset vi lever i.
2△

▽ • Svar • Del ›

Sølvrev1 • for 9 timer siden

Noe må bort skal man få plass til å propagandere for kjønnsskifte ...
2△

▽ • Svar • Del ›

Kjell Erik Midtgård • for 10 timer siden

Nazismen var venstreekstrem, og de venstreekstreme oppfører seg likeens i dag. Vold, vold,
vold.
2△

▽ • Svar • Del ›

Mellom Barkenog Veden • for 11 timer siden

Ord, slik som "neger" og "hottentott", vokste jeg opp med, og var (og ER) en del av mitt språk.
Jeg har en litt merkelig (Østlands-) dialekt, men vil påstå at dialekten er en viktig del av min
kultur.
Jeg kommer IKKE til å fornekte min dialekt (som er forankret i min kultur). Og hvis noen fra "The
Establishment" ikke er enig, og vil trekke meg for retten fordi jeg både skriver og sier "neger", så
får de heller gjøre nettopp det.
De får gjøre det som ser ut til å gi dem den største nytelse, nemlig korsfeste andre for deres
demokratiske meninger/rettigheter.
2△

▽ • Svar • Del ›

Knut Rasmussen • for 12 timer siden

På grunn av lover som handler om diskriminering og likestillng så er ytringsrommet blitt snevret
inn.
Å fronte tradisjonell kristendom som vi har hatt i landet i 1000 år er blitt en risikosport.
Sannheter og virkeligheter er dynamisk i det sekulære samfunn., relativisme.
I det vestlige samfunn foregår en omskriving av historien, revisjonisme.
Omkvedet er avkolonialisering.
De progressive mener at vi må oppdatere fortellingene slik at de er i overensstemmelse med
den beste kunnskap vi har nå, for å sitere en kjent terrorekspert.
Så sannheten er under stadig revisjon, relativisme.
Men først må de ha en revisjon av definisjonene. Kjærlighet og ekteskap har fått en ny
betydning.
I Korintererne skriver Paulus at størst av de tre ( tro, håp og kjærlighet) er kjærligheten fra Gud.
Derav får vi det største budet: Fordi Gud elsket oss først er vi skyldig til å elske vår neste.
Dette er nå utlagt til å gjelde all slags kjærlighet slik:
Vi skal dyrke oss selv så lenge kjærligheten varer. Da kan vi skilles og finne en annen
kjærlighet med en annen legning.
Ekteskap som skulle være en ekte pakt mellom kvinne, mann og Gud er gjort om til en
samfunnskontrakt som ikke har noe med Gud å gjøre.
les mer

2△

▽ • Svar • Del ›

Fleming Dahl • for 5 timer siden

Meget skremmende utvikling generelt og spesielt i Sverige, Norge og Danmark, som i Eurabia
forøvrig. Imidlertid tror jeg at det er kjørt i Sverige og Norge ligger bare noen få år etter
utviklingen i vårt naboland.
1△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 6 timer siden

Vi trenger borgerkriger.
1△

▽ • Svar • Del ›

Løvehjerte • for 11 timer siden

Nysnakk

△ ▽ • Svar • Del ›
Limbeck • for 14 timer siden

En typisk resettartikkel.

△ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn > Limbeck • for 14 timer siden

Ja. Resett har mye å være stolte av.
18 △

▽ • Svar • Del ›

Tor Anders Engen > Limbeck • for 14 timer siden

Ordet neger betyr sort. Land som Niger og elven Niger har samme opphav som "nigger".
Skal man også radere alt referanse til dette land og elv i Afrika? Fordi gale fra
venstresiden mener at ordet er "belastende"?
17 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
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Titusener demonstrerer mot
høyrenasjonalisme i Europa
20 kommentarer • for 2 timer siden

Ole — Man kan lure på hvilken planet disse

Avatarfolka befinner seg på. Vi får håpe de får føle
berikelsen på kroppen.

Per-Willy Amundsen reagerer på Resetts
tall: – Tvingende nødvendig å få frem et …
47 kommentarer • for 2 timer siden

Tom pung — Kanskje Erna er mere opptatt av å
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Saudi-Arabia klar til å forsvare seg mot Iran
14 kommentarer • for 8 timer siden

Kawa84 — https://www.nrk.no/urix/isr...Er det

Avatarderfor man ikke slipper inn i Saudi Barbaria
hvis du har Israelsk stempel i passet også …

Podkast (7): Mumler Gåsegg snakker!
2 kommentarer • for 2 timer siden

Sigoynermollen — Mumler Gåsegg mumler -

Avatarfor abonnenter.Litt dumt om man vil ha flere
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