
 
 

 

 

 

Indblik: 90'ernes topnazist 

står frem 
Han gik forrest, da danske nynazister marcherede i 90’erne. Nu 

vil han benådes og tilbage i det gode selskab. Men prisen det 

koster, vil han ikke betale. Nazisten i Henrik vil ikke dø 
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Foto: Henrik Asferg Kristensen er ateist. Men skulle 

han vælge religion, skulle det være asetroen og de 

guder, som vikingerne tilbad. Vikingerne er et godt 

billede på den danskhed, som Henrik er stolt af. 

 

90'ernes topnazist 

står frem 

 

Han gik forrest, da danske 

nynazister marcherede i 90’erne. 

Nu vil han benådes og tilbage i 

det gode selskab. Men prisen det 

koster, vil han ikke betale. 

Nazisten i Henrik vil ikke dø 

 

Af Charlotte Nielsen, Foto Andreas 

Beck 

De mange kunder lagde ikke mærke 

til, at tre cyklister rullede op foran 

købmandsbutikken på Hedegårds Alle 

1 i Glostrup. Butikken havde været 

Ejners siden 1931. Den havde alt fra 

tændstikker til spegesild i kælderen.  

 

Og lige præcis tændstikker var det, 

den ene af mændene på cykel spurgte 

efter. Ejner beklagede og sagde, at 

dem havde han kun til faste kunder, 

men han tilbød at tænde cigaretten. Så 

mærkede han skuddene fra to til tre 

pistoler brage løs mod sig. Men som 

gammel erfaren soldat affyrede han et 

dødbringende skud, der ramte en af 

mændene lige i panden. Død på stedet. 

De øvrige tog flugten og efterlod tre 

pistoler og en cykel på gerningsstedet. 

Det var lørdag den 7. april 1945 og 

BOPA’s likvideringsforsøg på Ejner 

Jørgensen var mislykkedes. 

Han sidder bøjet over et af de utallige 

mørkegrønne ringbind. Spækket med 

notater, udklip, stamtræer, kopier af 

pas og gamle sorthvid fotos af mænd, 

der aldrig smiler. Halvdelen af stuen i 

det nyrenoverede hus er inddraget til 

et tætpakket kontor, hvor sirligt 

ordnede bogrygge fra gulv til loft 

afskærmer ham fra omverdenen. 

 

Hans ansigt er furet. Han har smidt 

arbejdsbukserne, men har beholdt den 

grønne t-shirt på, som han har haft 

indenunder sin Kansas-jakke. Den 

skingre melodi fra et børneprogram i 

fjernsynet rører ham ikke. Hans fingre 

bladrer hjemmevant igennem 
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ringbindene, der hver og et gemmer på 

hans drøm. Til marts søger pedellen 

og familiefaderen til fem ind på 

universitetet på kvote 2. Han drømmer 

om at blive historiker, drømmer om at 

skrive bøger og om at blive taget 

alvorligt. Likvideringsforsøget på 

Ejner Jørgensen i købmandsbutikken 

den 7. april 1945 er første afsnit i den 

bog, han håber at udkomme med. 

 

Nynazisterne  

 

Men han har et problem. Han gik i 

spidsen for de danske nynazister, da 

de i halvfemserne marcherede med 

røde armbind, nypudsede sorte støvler 

og strakte, heilende arme gennem 

landet.  

 

Han var næstformand og Jonni 

Hansens højre hånd, og han solgte 

dødslister for tyske nynazister for 10 

D-mark.  

 

Nu er han er 44 år og marcherer ikke 

længere. Han fortryder dog íngenting. 

Han har gjort sin pligt ved at føre ’den 

hvide race’ videre med fem ’racerene 

børn’. Det eneste, der nager ham i dag, 

det er, om han vil blive taget alvorligt 

som den historiker, han så brændende 

ønsker at være. 

 

I dag har de fleste danske nynazister 

gemt uniformen væk. Tilbage er der 

meget små grupper, der sjældent 

kommer i medierne.  

 

Foto: Her ses Henrik Asferg Kristensen forrest under 

en nazi-demonstration i Roskilde 1997. Nynazisterne 

røg senere i flint med en gruppe antiracister, og 

demonstrationen endte i vold, blod og 

politianholdelser. 

 

Men i halvfemserne var Henrik Asferg 

Kristensen med fremme i allerforreste 

række, da bevægelsen havde det, som 

man kan betegne som en slags 

storhedstid. Henrik var en af de mest 

radikale, og han opererede i London 

og boede bag plankeværket i 

nynazisternes hovedkvarter i Greve. I 

dag lever han en provinstilværelse i et 

hjørne af Jylland, hvor han vil skrive 

om gamle danske nazister, og om hvor 

de blev af. Fortrød de? Henrik 

fortryder ikke, og selv om han gerne 

vil ’lukkes ind i varmen’, har han ikke i 
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sinde at komme om på den anden side 

af plankeværket. Han holder stadig 

armen højt. Nu vil han bare bruge den 

til at skrive. 

 

Hagekorset 

 

- Det kan godt være, at vi kan kalde os 

alle sammen for mennesker, men vi er 

forskellige. Jeg er ikke racist, for jeg 

hader ikke fremmede. De har jo ikke 

selv valgt at være, som de er. Men de 

er en racebiologisk forhindring. Og de 

bør ikke være her. 

 

Henrik Asferg Kristensen taler med 

rolig, kontrolleret randrusiansk 

accent. Han understreger sine pointer 

med det uundgåelige ’ikke?’, sådan 

som man gør det i Kronjylland. Han 

ved, hvor han kommer fra. I 1986 blev 

han leder for danske nynazister i 

Randers. Og senere blev han 

næstformand i hele DNSB, Dansk 

Nationalsocialistisk Bevægelse, også 

kaldet ’nynazister’ i folkemunde. Det 

var dengang i halvfemserne, han 

sammen med Jonni Hansen pustede 

støvet af DNSB og gav foreningen liv i 

danske og udenlandske medier. 

 

Dengang stod der en smedejernsgrill 

formet som et gigantisk hagekors 

foran huset i Greve. Den er rustet væk 

for længst, siger han. I dag står der en 

rusten olietønde til at brænde affald af 

i foran hans hus i Mammen. 

 

Men for naboerne i Mammen, den lille 

by syv kilometer nord for Bjerringbro i 

Midtjylland, vil det nok altid ligne et 

hagekors. Da Henrik og kæresten 

Tania købte deres hus i byen i 2007, 

var deres store drøm at bestyre 

købmandsbutikken, som ligger over 

for kirken. Da beboerne i byen 

googlede Henriks navn, fik de et nej. 

 

- Det var vist noget med, at der var så 

mange modstandsfolk i Mammen, at 

de ikke ville handle med mig. Jeg have 

jo ikke tænkt mig at markedsføre 

butikken med min politiske 

overbevisning, siger han. 

 

Men han vidste det næsten godt. Der 

bor 320 mennesker i Mammen, og 

ligegyldigt hvilken vej man svinger 

nedad, fører den ud af byen. Ud over 

markerne, der nu står kronragede 

efter endt høstsæson.  

 

 
Foto: - Man bliver udstødt, siger Henrik om 

provinslivet i Mammen. Selv om han ligner en ganske 

almindelig familiefar, er det billederne, hvor han er 

fotograferet foran hagekors, naboerne ser. 
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Nå ja, hvis vejen da ikke fører en til 

byens stolte, røde murstenspalæ, 

mejeriet, der producerer den 

Mammen Ost, som man køber i 

butikkerne. Nu har Henrik og Tanja 

sat deres hus til salg. 

 

- Man bliver udstødt. Det er jeg blevet 

ufatteligt mange steder. Det er 

generelt svært at snakke med folk, for 

du bliver aldrig stueren igen, når du én 

gang har pisset i altervinen. Når du 

først er blevet fotograferet med et 

hagekors i baggrunden, så er der ingen 

vej tilbage, siger han. 

 

Socialdemokratisk hjem 

 

Henrik Asferg Kristensen, 

familiefaderen, pedellen, 

amatørhistorikeren og nynazisten er 

født i 1967 og opvokset i en gul 

boligblok på Sct. Peters Gade i 

nordbyen i Randers. Hans far kørte 

lastbil, og hans mor gjorde rent. Et 

simpelt socialdemokratisk hjem, hvor 

han blev slæbt med til juletræsfester 

med Anker Jørgensen i fagforeningen. 

I dag bliver de gule boligblokke kaldt 

’Hotel Burka’, fortæller han, men han 

havde det nu meget godt, og der var 

mange legekammerater. 

 

- Mine venner var sjovt nok fra et 

højere samfundslag, end jeg var. Jeg 

legede med en godsejersøn og en 

bankdirektørsøn. Det er sjovt, at jeg 

tiltrak sådan nogle som dem.  
 

Foto: Man skal se godt efter, hvis man skal 

gennemskue, at der bor en nynazist i huset i 

Mammen. Men bogryggene i den imponerende 

samling afslører, at pasionen for 2. Verdenskrig er 

ekstrem. 

 

Jeg har tænkt over bagefter, hvad det 

var, der tiltrak dem. Jeg har været en 

god legekammerat for dem, ligefrem, 

underholdende. Og måske også lidt 

dumdristig, siger han. 

 

Indvandrerne 

 

Efter 10. klasse tog Henrik Asferg 

Kristensen sin handelseksamen og 

aftjente sin værnepligt. Men det 

borgerlige ungdomsoprør, som 

tidligere statsminister Poul Schlütter 

med Konservativ Ungdom stod i 

spidsen for i firserne, interesserede 

ham ikke. Så mange penge ville han 

som arbejdersøn alligevel aldrig 

komme til at tjene. Samtidig var der 

begyndt at komme flere indvandrere 

til landet. 
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- Jeg havde læst Hilters bog ’Mein 

Kampf’. Og så søgte jeg information 

hos DNSB, som jeg i mellemtiden 

fandt ud af eksisterede. Jeg havde også 

søgt hos alle mulige andre politiske 

organisationer, men når jeg 

sammenlignede, havde DNSB virkelig 

styr på det. Det blev jeg meget 

tiltrukket af, siger han. 

 

Men der findes vel en mellemvej 

mellem KU og nynazisme. Hvorfor 

skulle det være så ekstremt? 

 

 
Foto: Henrik Asferg Kristensen 

 

- I min verden er det ikke værre, end 

at være konservativ eller radikal. Det 

kan jo også gøre ondt på en kristen at 

tænke på, hvor mange heksebål de har 

tændt. Eller hvor mange Stalin har 

slået ihjel. Jeg prøver bare at sige, at 

en politik jo godt kan være god nok, 

selv om den har kostet X antal 

mennesker livet, siger han. 

 

I 1985 blev han optaget. Medlem 

B267, Henrik Asferg Kristensen, fik 

hurtigt en central rolle i bevægelsen.  

Året efter blev han leder af 

nynazisterne i Randers og på 

landsplan blev han den kontroversielle 

og voldsdømte leder Jonni Hansens 

højre hånd. Han blev senere også leder 

af nynazisternes pressetjeneste og stod 

for at udgive propagandamateriale i 

1992. 

 

I 1993 blev Henrik Asferg Kristensens 

ansigt for alvor kendt, da det kom 

frem, at der fra en postboks, som 

Henrik rådede over i Randers, blev 

distribueret en såkaldt dødsliste med 

personlige oplysninger på mere end 

400 tyske statsborgere. Mennesker, 

som de tyske nynazister ville slå ihjel, 

og som blev beskrevet som fjender, der 

‘endegyldigt skal knuses’, og som 

kunne forvente ‘søvnløse nætter’. 

 

Listen, der kostede 10 D-mark, ligger i 

dag i et mørkegrønt ringbind på 

hjemmekontoret i Mammen. Henriks 

grove pegefinger kører anvisende ned 

over en række tal skrevet på 

skrivemaskine. Det er 

nummerpladerne på deres biler, 

forklarer han. Men en dødsliste vil han 

nu ikke kalde det. Det er nærmere en 

oplysningsliste. Og han blev jo heller 

aldrig dømt. 

 

Men billedet af den unge Henrik 

Asferg Kristensen brændte sig fast. 

Fotograferet foran et hagekors og 

bragt ved siden af historien om 

dødslisten i landets aviser. Og i 1995 

blev den unge mand med stålbrillerne 
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fyret fra sit job som 

pædagogmedhjælper i en 

skolefritidsordning Kastanjen i 

Karlslunde. Rygterne om, at han 

boede i nynazisternes hovedkvarter i 

Greve, havde spredt sig, og hvem ville 

lægge unger til en person, hvis mål var 

at opdrage til at se ned på 

legekammerater med anden etnisk 

baggrund end den ariske? 

 

 
Foto: Henrik er far til fem, hvoraf kun den yngste 

datter på 20 måneder bor hos ham. Hvis hans børn 

kommer hjem med en kæreste, der ikke er hvid, er de 

ikke længere velkomne i familien. 

 

I strid med grundloven 

 

Det var i strid med Grundloven at fyre 

Henrik med den begrundelse, at han 

var nynazist. Men ledelsen blev enige 

om, at der var samarbejdsproblemer. 

Og så gik man ellers rundt om tilfældet 

Henrik som en lunken lort, ingen 

havde lyst til at røre ved, som 

fagbladet Job og Børn dengang skrev. 

 

Siden har han mistet mange job på 

den konto.  

 

I dag arbejder han som pedel i en 

boligforening med en stor andel af 

indvandrere, men det ‘går fint’, som 

han siger. Og han har i øvrigt sagt op. 

Nu satser han alle pengene på 

historiker-drømmen. 

 

Samme år som fyringen begyndte 

nynazisterne at marchere i gaderne. 

Henrik Asferg Kristensen arrangerede, 

inviterede sympatisørere fra udlandet 

og gik forrest i demonstrationerne, der 

ofte endte voldeligt og blodigt. 

Nynazisterne var genopstået. Som 

kamporganisation, om man vil. 

 

Men i 1997 stoppede det brat. Henrik 

Asferg Kristensen blev smidt ud DNSB 

på ‘røv og albuer’. Rygterne vil, at han 

var for radikal. Selv siger han, at 

ledelsen ikke kunne tåle kritik. 

 

Nu sidder han i Mammen og bladrer i 

ringbindene. Han er siden blevet far til 

fem, for ’man har pligt til at føre den 

ariske race videre’. Om aftenen læser 

han bl.a. tysk på VUC. Men den bog, 

han gerne vil udgive, volder 

problemer. Den omhandler en fortid, 

som ingen vil rippe op i, og i hans jagt 

på 75 danske sysselledere, der hjalp 

tyskerne under krigen, bliver han 

mødt med en lukket dør hos deres 

familier. 

 

- Jeg er jo interesseret i at finde ud af, 

om de kunne få noget arbejde 

bagefter, og om de kunne opretholde 

et liv. Det er jeg jo bekymret for selv. 
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Også om jeg kan få lov at skrive sådan 

en bog, uden at folk siger, at den ikke 

er objektiv. Jeg ved, hvor svært det er 

at komme igennem og opføre sig 

normalt. For det bliver ikke betragtet 

som normalt, det man tror på. Det 

bliver lagt for had, siger han. 

 

Men er du ikke tvunget til at gøre op 

med din fortid, hvis du skal tages 

alvorligt nu? 

 

- Nej. Det er bare en politik som alt 

andet, og jeg tror, at de fleste politiske 

retninger har mord på samvittigheden. 

Jeg ser nationalsocialisme som en 

naturlov, og jeg er ikke flov. Jeg gjorde 

jo alt i den bedste mening. Og jeg har 

også snakket med min familie 

undervejs, så jeg har ikke forsøgt at 

putte det ind i et skab. Der er ikke 

noget at være flov over, siger han. 

 

Der er intet plankeværk rundt om 

huset i Mammen. Heller intet 

hagekors, og når naboerne skuler ind i 

haven, ser de en midaldrende 

familiefar, der slår græsset under 

æbletræet.  

 

Men når familiefaderen kigger ud, står 

plankeværket der stadig. 

 

- Det er det her eksperiment, hvor vi 

skal blive til en multikulturel 

umiskendelig masse. Det er der, jeg 

står af. Hvis mine børn kommer hjem 

til med en, der ikke er hvid, er de ikke 

velkomne i familien. Det er stadigvæk 

mit barn, men der er jo nok langt til at 

kalde dem familie igen. Desværre, 

siger han. 
 

Foto: Henrik Asferg Kristensen er familiefar og lever 

en almindelig tilværelse i Mammen nord for 

Bjerringbro. Men naboerne var ikke sene til at vende 

ham ryggen, da de googlede hans navn.  

 

 

 
Foto: De danske sysselledere 

 

Henriks bog 

 

Henrik Asferg Kristensen arbejder 

sammen med Sverri Müller 

Johannesen på en bog om danske 

sysselledere. 

 

Bogen skal hedde ’75 nazister eller 

ganske almindelige mennesker’ 
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 De to forfattere vil beskrive 

personerne bag disse 75 sysselledere, 

der hjalp tyskerne under krigen. 

 

Den sidste sysselleder døde for fem år 

siden, og forfatterne søger derfor 

information gennem familierne. 

 

Har du information om en af de 75 

sysselledere, kan du henvende dig på 

sysselbog@jubii.dk. 

 

De danske nazister 
 

 
Foto: Yderst til venstre - Frits Clausen 

 

1930 - 1945 
Danmarks Nationalsocialistiske 

Arbejder Parti blev grundlagt den 16. 

november 1930 af Ritmester Cay 

Lembcke. 26. juli 1993 blev den 

alkoholiserede læge Frits Clausen ny 

fører ved et kup. Ved valget i 1935 fik 

DNSAP knap 1% procent af 

stemmerne. I 1939 fik de knap 2%, 

hvilket gav 3 mandater. I 1943 fik 

partiet 2,15% af stemmerne, hvorefter 

partiet næsten gik i opløsning. 

 

1952-1990 
Veteran fra Frikorps Danmark, Sven 

Vladimir Salicath, førte DNSAP 

videre efter Anden Verdenskrig. Han 

udgav i perioden 1952-1972 

nazisternes gamle avis, Fædrelandet. 

Under en retssag i 1960'erne, hvor 

Sven Vladimir Salicath blev dømt for 

antisemitisme, kom det frem, at bladet 

havde 40 læsere. I 1970erne overtog 

VUC-læreren Povl Heinrich Riis-

Knudsen partiet, der senere tog 

navneforandring til Danmarks 

Nationalsocialistiske Bevægelse. Han 

blev smidt ud i 1992 efter at have 

indledt et forhold til en VUC-Kursist, 

en palæstinensisk, kristen kvinde. 
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Foto: Jonni Hansen 

 

1990-2012 
1. september 1991 stiftede Jonni 

Hansen den nuværende organisation 

med navnet Danmarks 

Nationalsocialistiske Bevægelse 

(DNSB) som en arvtager til DNSAP. 

Jonni Hansen har oplyst, at partiet 

havde 'et par hundrede medlemmer', 

men det er aldrig bekræftet. I perioden 

arrangerede DNSB demonstrationer, 

udsendte radio og stillede op til 

kommunalvalg i Greve, dog uden at 

komme ind. 19. oktober 2012 trak 

Jonni Hnasen sig som formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Esben Kristensen 

 

Nazi-Danmark i dag 
Esben Kristensen er i dag leder af 

DNSB. Han har været i partiet i mere 

end 20 år og fungeret som højrehånd 

for Jonni Hansen. I 2011 meldte 

nazisten Daniel Carlsen sig ud og 

dannede et nyt parti med navnet 

Danskernes Parti, der lægger afstand 

til nazismen. Udmeldingen skete som 

en protest mod Esben Kristensens 

manglende engagement og 

tilstedeværelse. 


