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nr. Strafbar? Bestemmelsecomment_text
1 Nej Fuck noget svinderi hvad har de gang i børn skal skudt ikk tunge 

kysse der er 13 14 år hvad fande er det for noget det er da det er et 
overgreb for børn og så bliver der lavede en video føj den lærer burde 
fyres og så ledes skole bestyr

2 Nej Jamen Danskerne synes jo godt om DEM som har gjort det.

For de stemte jo på De Radi-gale, Cirkus Elbæk fra Ak-stativet
Enhedl. og Socialistisk Fjolseparti.

Danskerne synes RIGTIG GODT OM
Disse Kultur-berigere

De skal bare have ALT INCL. med fri bolig.

De har jo stemt på De Forkerte Partier ved
Folketingsvalget. 

Så nyd det.?
3 Nej Svenskerne er 20 år bagefter Danmark i migrantpolitikken, det har de 

storblødt på, så selvfølgelig er det for den svenske debattør 
deprimerende at måtte erkende )

4 Nej Tossernes vagtparade!
5 Nej Nå, hvad er det så det handler om, fru gravide plasticmor og 

solokirurg?
6 Nej De skal i fængsel, gerne i USA, resten af deres liv, de har ødelagt et 

land, umennesker.
7 Nej Vi skal gi al den hjælp der behøves, for at holde den horde væk fra 

Grækenland.
Det er unge kriminelle arabere som kun gir problemer

8 Nej Håber børnene tages fra dem og de smides ud
9 Nej Skyd nu det lort, hvis det er ulve.

Men husk at gøre det med en bedøvelse pil og kør dem på 
Christiansborg og luk dem ud, de elsker jo dem.

10 Nej Send hele den ræverød regering til gulaglejrene. Magten er steget 
dem til hovedet og de kan ikke styre det længere

11 Nej Fordi de har et dansk stastborger skab så de ikke danskere 
De er terroister

12 Nej Kraftitiot
13 Nej En forbandet hykler, der er en af de venstresnoede “politikere” der 

gjorde folkeskolen til et helvede, ved at fylde den op med 
Mellemøstens islamiske fætre og kusiner!

14 Nej Selvfølgelig! ! Socialdemokraterne er tilbage hvor de kom fra der hvor 
deres politik var at bestjæle befolkningen, smide pengene ud af 
vinduet, bruge dem på håbløs projekter i udlandet og alle verdens 
diktator vil igen for tildelt elefantorden .😉

Ironi kan forkomne
15 Nej Hvorfor forlænger de deres opholdstilladelse? 

Send dem tilbage til de land de kommer fra
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16 Nej Dagens Politiken Trump hade basker. Og når man kan klippe fra 
demokraternes organ NYT behøver man ikke selv at finde på...

17 Nej Hvis vi havde opført sådan på vores arbejdsplads var vi sat for døren. 
Det er jo en flok forkælede Engelske amatører. 
Ud med jer. 
Da i ikke kan finde ud af at samarbejde om noget så vigtigt. 
Vores tid er ikke til pjat. 
🙏👍😊

18 Nej Ingen nåde for lystmordere!
19 Nej Uopdragne unger som ikke respekterer et Nej og spærrer vejen
20 Nej Arme de mennesker der skal lægge under for den lille tosse og hans 

syge regler....
21 Nej Hun skal gå af NU....mage til landsforrædere og kriminal statsminister 

skal man da lede længe efter.....TAK FOR DENNE GANG

22 Nej Den Korrupte neoliberale 2 tungers Løkke er en af toppens øverste 
der bevidst har stået for at smadre hele velfærdsstaten fra første dag 
han trådte sin sti  ind i politik var han udsendt fra den sorte Korrupte 
lobby! Hvorfor? Alt over til dem! Han er totalt ligeglad med land samt 
folk! Det er de Korrupte helt nede fra til helt op til der samarbejder om 
det! 😡 Nej han er bestemt ikke arkitekt, han er en af de størst 
forbrydere fra undergrunden samt mafiaen der nogen sinde har 
eksisteret i Danmark! Danmark er ledet af mafia samt rockere der 
samarbejder! Danmark er i undtagelsestilstand!

23 Nej Er for Biden, klovnen Trump skal væk.
24 Nej Neger er ikke et skels din hvide so, perker er et skels ord
25 Nej Han er en tosse der provokere til ballade. Men det jo altid godt at 

havde nogle at forfølge ligesom i 30 'erne.vi glemmer at mange 
muslimer har løfte jobbene som ingen dansker gider lave, hvordan 
ville du ikke ha det hvis de brænde det af du holder af.

26 Nej Hun skal helt ud af politik den tumpe ,hun skader alt
27 Nej Luk vores grænser, og smid dem ud der er her, første gang de 

foretager kriminalitet
28 Nej Selvfølgelug,skal migranter og flygtninge hjem.
29 Nej Tør dine øjne, sindsforvirrede menneske... Tror dit stunthalløj, har 

ødelagt den fornuftige del af hjernen din... 🤯🤯🤯🤯
30 Nej Ja ja. Den kommende generation er noget vi kan være stolte af... 🤦 ♂

 Og nej, det er ikke kun målrettet amerikanere. De danske unge er sku 
lige så hjernedøde!

31 Nej Tomme trusler fra de radigale. Det kan Muhammed Østergaard ikke 
finde ud af.

32 Nej Smiler endnu et bevis for at nogle i den danske befolkning ikke er rask 
l HOVEDET

33 Nej liv før førlighed. hvis en religiøs ekstremist er utilfreds med at blive 
reddet kan de altid hævne ved at sutte på udstødningen hjemme i 
garagen

34 Nej DF er forhåbentlig blot en lille parantes efter valget, de er en flok 
hykleriske populister, der har skadet landet alt for meget.🤮🤮

35 Nej Send dem til Kina eller Rusland, nu må det fandeme være nok med at 
være serviceorgan for flygtninge.

Page 2



med_had_sample

36 Nej 700 gange... sgu da ærgerligt der kom en 17 tøs og troede hun var 
dagen helt, i min optik var hun en hjernedød 17 årig uden indsigt i den 
virkelige verden... det ender vel med hun bliver gift og får børn med en 
af de sataner og efterfølgende hyler om hjælp, fordi hun bliver 
underkuet....

37 Nej Møjunger 
Send dem medFulton  et halvt år!!
Uden adgang til net..

38 Nej Trygve Smidt dum en træstamme at få i hovedet
39 Nej Kan man overhovedet være mere tryg og i sikkerhed i den verden. ? 

hvad sker der alt det der sker rundt omkring verden. Være rigtig 
forsigtig med jeres børn. Håber han bliver fundet og straffet den 
psykopat

40 Nej Ud til rotterne med hende gemen tyv .
41 Nej Der må tale om helt andre tal, siden Kina lukker store byer ned, 

udsætter div. sportsarrangementer til næste år etc.

De lyver garanteret, de små røde lynkinesere.
42 Nej Lyder som noget en facsistisk diktator ville gøre. Manden er debil og 

det værste udskud der findes i den vestlige verden.
43 Nej Hvad med at EU sendte alle Tyrkere i Europa tilbage til Tyrkiet.
44 Nej God ide når nu hun viser at hun støtter en kriminalitetsforherligende 

ækel ungdomskultur, klam rapperho...
45 Nej Endnu mere kulturberigelse ... Det går jo bare fantastisk her i landet 

..👌😊👌
46 Nej Nej, nej lad de forræder blive hvor de er. De har tabt retten til at være 

blandt ordentlig mennesker
47 Nej Håber de er hårdt skadet
48 Nej Få den formand væk, han smadre venstre og er ved at lave alliancer 

med imam østergård fra de radigale, kort sagt, nu bliver venstre først 
smadret

49 Nej Ja det er det, for det er et sted hvor volds hyænerne finder et 
passende bytte. Gerne en teenager som er alene, så er det grov vold 
og røveri, helst 5 mod en, for hyæner er feje, og angriber i flok. Det 
affald må sendes hjem på opdragelse, og aldrig vise sig i Danmark 
mere..😡

50 Nej Hvor bliver man træt! Hvorfor finder de ikke bare et muslimsk land, der 
er sgu rigelig af dem!

51 Nej Vil gerne af med de klaphatte der sidder ved rorpinden nu.
Men er samtidigt yderst bekymret for at de Radigale, eller det 
Alternativt begavede parti skulle få noget at sige. 🤔

52 Nej Ja vi glade godtroende danskere smider eller giver penge til højre og 
venstre og resten stjæles af korrupte personer. 😡😡😡

53 Nej Polakker igen..😀👍
54 Nej Tænk vi bor i et land hvor nogle små aggressive kommunister og 

jihadister tror at de skal styre hvem der i demokratiet og kongeriget 
DK, må forsamle sig og hvem som ikke må.
Man skulle tro man enten boede i DDR eller i Saudi Arabien.
Politiet må tage sig sammen og sørge for at lave orden.

55 Nej Trist dag for Danmark og terrorisme der er kommet til landet, lad os 
være i fred 🇩🇰
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56 Nej Retur med dem 😠😠
57 Nej Det  er  kun  lystmorder  der  gør  sådan  noget.  Føj  for  den  lede.  

😡😡😡
58 Nej igen og igen tvinger den muslimske  kultur sig ind i danmark, stille bid 

for bid, ændres samfundet, tænker at der til sidst ikke er noget dansk 
tilbage.

Hvorfor er muslimer ikke blot tilfredse med vores samfund som det er, 
hvorfor er de kommet til et delvis kristen samfund.

De kan åbenlyst ikke nøjes med den danske kultur, men vil hele tiden 
forsøge at indfører deres egen kultur.

Det er skræmmende at et samfund som det danske på så kort tid kan 
ændres til en anden kultur.

Ramadan, eat fest på borgen, demonstrationer på slotspladsen hvor 
en vis del af kroppen vender mod himmelen. store optog hvor mænd 
og kvinder går med sorte flag , hvor mænd går forrest og kvinder 
bagerst iført burka/niqaib - stramme tørklæder, oksekød og 
kyllingekød bliver i dag halalslagtet, cafeterier - institutioner serveres 
der kun mad muslimer kan spise,  nu en ramadan sang der bliver 
optaget i den mest danske sangbog, vi dansker kan forestille os.

GUD ved hvor det stopper!
59 Nej Dollars, blomsterbørns børn, hænderne fulde👌👌👌
60 Nej Ja de er dovne samfundstabere
61 Nej hysteriske kvindemenneske.
62 Nej gudfader hvor er hun en snot lortekælling at høre på valg nu
63 Nej Ud med hun
64 Nej Hun er da stjernepsykopat...
65 Nej .. ja svin løs - dræb livet vandløbene og de indre farvande - Dansk 

landbrug har tabt sutten ... venlig hilsen fra en gammel bondedreng ...

66 Nej 3 USKYLDIGE børn der måtte lade livet for 1 hjernevasket teenagerS 
EGOISTISKE VALG 🥶 - 

Rystende og skræmmende !!! 

RIP 🍓🍓🍓
67 Nej Chaufføren burde selv miste hovedet ved selv samme ulykke. 

Sovende pikansjos 
68 Nej Forbandede psykopat!!!
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69 Nej Ingen har respekt for Politiet længere. Dem som kan stoppe dem 
sidder på Jobcentret men der er de ansatte nogle skærmte høns der 
bliver bange når en dansker der har knoklet i 30 år og finder ud af der 
ikke er hjælp at hente kun `stokkeslag` hæver stemmen.                  De 
burde jagte disse psykopater med aktivering og undersøgelse af deres 
økonomiske forhold. Men de vil naturligvis hellere indkalde en 
sædvanligvis fredelig dansker til samtale. Vi har ikke brug for vagter 
på Jobcentret men voksne ansatte der ved noget om `ret og 
rimelighed`.

70 Nej stop nu pernille ? selvmord på walstreeat  er både set og hørt  nå folk 
ikke kan tage mere ?og er da trist.  gør nu ikke dette til påskud for 
dette ? hvor langt kan du snart nå ned i lortet ? du ser dette som 
valgflæsk og alle der elsker dyr løber skrigenede væk fra dit parti jeg 
selv undertegnede ? indvandre politik  har du forstand på ? lad nu de 
profesionelle styre det andet   madam. Cuellea 

71 Nej En Muslimsk klovn formørket af deres middelalderlige religion. Mod 
sådan et skvat falder alle argumenter til jorden.

72 Nej F... Hendes Mor..Henter en syg fremmed mand hjem til hendes 
hus..idiot uden lige..håber hun trods er en voksen kvinde at hun må 
glemme alt det onde der har ramt hende sim barn..gamle stodder må 
han lide inde i fængsel tilhan dør eller hæng ham det endnu 
bedre.😡😡

73 Nej Hvis det er vores kære indvandrer der står bag så ud med dem.Vi kan 
desværre ikke sende vores egne ud da de heller ikke er for 
gode😡😡😡

74 Nej Sådan er de radigales gæster bare..
75 Nej Send dem hjem til jordhulen
76 Nej Hun er SÅ inkompetent :-(
77 Nej synes bare den søster skal pakke og tage sin skide bror og resten af 

sin familie under armen og skride ud af landet. 
stodderen er terrorist færdig bom alt der kommer ud af kæften på ham 
er løgn og latin han burde udleveres til retsforfølgelse i syrien.

78 Nej men når de kommer tilbage efter festen og bliver testede positiv er det 
ok at sende dem tilbage til sverige så kan de behandle dem. typisk 
muslimer de kan ikke indordne sig i regler i Danmark .

79 Nej Hun er komplet rablende syg i knolden det kvindemenneske. Det 
sætter tykt spørgsmål tegn ved kvinder i leder roller. Det går tydeligvis 
ikke så godt. Hendes baggrund er jo grotesk alarmerende af 
skandaler. Hvem helvede har ansat det vandvids menneske.

80 Nej Og søreme om ikke alle de borgerlige er der. Selv De Radigale er 
samlet med resten af dem. Så goden overskrift, og så godt 
bevismateriale i det. Ud til højre med det Lo..

81 Nej Tænk. Den ene dag er det en iman i Voldsmose der mener han kan 
lave sine egne Love. Så en veganer der er totalt afsporet et trist 
samfund hvor de mest Radikale forsøget at sætte en dags orden.

82 Nej han fortjener den mere end hende. som er misbrugt af forældre og G. 
soro. for klimaløgnen. lige som obama aldrig skulle have haft den 
heler. aldrig.

83 Nej Det er altså skræmmende, hvor narcissistisk manden er. Det rabler jo 
fuldstændig. 

84 Nej Fang svinet også ud af landet med det svin
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85 Nej Skal da love for at venligboerne er kommet til tastaturet 😂😂Eller er 
det Mette Mor´s tropper

86 Nej Terroristerne lever iblandt venligboerne.
87 Nej Send  dem  hjem,  de  er ikke  føden  værd.
88 Nej Der skulle være sagt fra overfor det kvindemenneske for længe siden 

😡😡😡
89 Nej Politiet samler spor - har de virkelig tid til det, når der skal skrives 

bøder ud til etniske Danskere der står stille på gaden ?
90 Nej Det jo rigtig nok.

Ordentlige muslimer holder ikke jul 
91 Nej Langt hår lille hjerne!
92 Ja 136, stk. 1🤜👹🤛

Bank en pæl op i hans anus og lad andre pedofile se på. Mon ikke det 
vil være et godt afvænnings kursus.

Eller som jeg har hørt nogen skulle have gjort her til lands i et 
fængsel. Der satte de andre indsatte ham op på en kogeplade.

93 Nej I FÆNGSEL MED HENDE
94 Nej Lad os endelig få dem hjog og retsforfulgt og fængslet i 100 år,ellers 

render de jo rundt som frie terroister,der kan finde på alt mulig 
forfærdelig.........hjem og i fængsel med dem

95 Nej Desværre - Svenskerne ligger som de selv har redt p til med deres 
flygtningeholdning. De har så fået et meget stort mellemøsten/afrika i 
deres land med de problemer som følger.

96 Nej Krystere 👹 yngel.
97 Nej Byg en væg om sjælland, de tosser skal ikke til fastlandet 😂
98 Nej Tænk at der er handel i det. Sindsyge klamme S.....
99 Nej Sker jo ikke noget. Odense politi er jo Radigale.

100 Nej De skal lære at knæle så de kan sutte Muhammed 💋
101 Nej ø nå , godt nok er manden blevet et yderes maskulin kvinde , men 

lifrem børn ind i forhold som dette aaaaa ,va .. den anden er vel også 
en hjemgjort plastikfasntastisk intet køn

102 Nej psykologen er jo syg i hovedet. Hun skal da have erstatning
103 Nej Ulrik Pedersen er det sådan en ko i skal have på nr 6
104 Nej Sanne Munch Hansen det skal dig og Marc altså lade være med... din 

grisse
105 Nej Mon ikke en af Mettes utallige spindoktorer ved hvorfor Mette var i fuld 

uniform 😂🤣
106 Nej Det er de forbandede musli... katolikker igen!
107 Nej Surprice
108 Nej Syntes virkelig hun er flabet, ved ikke hvad der sker med hende 🤔
109 Nej BREAKING NEWS:2 lebber der skal giftes!💤💤💤💤💤💤

110 Nej Hvis Coronavirusset, kommer til Danmark. får vi   r.... på komedie i 
Danmark,   Venstre. Konservative. liberal alliance. og dansk folkeparti. 
har i deres idiotiske. Visdom vedtaget Vi har, et tildækningsforbud.
😂

111 Nej Så er det åbnet op for racisterne
112 Nej sladderkælling
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113 Nej Ja så tudede han på valg natten at hans frihed er taget fra ham. Er 
man klog eller hvad? Han kan jo bare se på efterkrigs tiden hvordan 
de sindssyge nazister blev jagtet, Tror han virkelig, at det syge 
menneskesyn ikke skaber ham et problem. Se bare hvad der skete 
pga Jyllandsposten.Og her har han prædiket stolper op og ned på den 
mest vanvittige  syge måde. Nu må han tage konsekvenserne. Og 
uden at politiet skal bruge 5 min mere på ham. Han snakker om IQ 
Gud være med ham. Nogen gange tror man godt nok ikke dumheden 
snart kan blive værre. Rejs ud af landet til en øde ø.så får vi fred og 
spilder ikke en krone mere. Han skulle snakke om at nasse på 
statskassen.😠🥶😱👿🤮🤮🤮🥴💩.

114 Nej Ung dum naiv knægt der med sin meget begrænset livserfaring, gør 
bedst i at lytte.

115 Nej Jackie Nielsen
“Jeg har mistet min kasket😭😭” 
Sut den op fra slap og køb en fucking ny, åndsvag møgfisse 😂

116 Nej Det kvindemenneske er ved at revne af bar selvglæde.
117 Nej Ja,  det  er  jo det,  der  kan  ske,  når  flygtninge  kommer  til  et  land! 

 😨
118 Nej Selvfølgelig skal der gives hånd, det er vel kun de rettroende muslimer 

der ikke kan finde ud af det. Deres islamiske taber regler har intet 
magt her!!

119 Nej Hvad sidder han også derfor, er da vildt provokerne så klart han skal 
slås ned, af dette stakkels afskum af en slags, giv den 13 årige en 
bøde og en ubetinget fængsels straf, og gerningsmanden 1900 kr. 
mere udbetalt om måned, samt ret til at få hele sin familie til Landet og 
stillet en stor lejlighed møbelleret efter egen smag til rådelighed. Så 
kan det være at den stakkels emigrant/flygtning slapper lidt af en uge 
eller to.

120 Nej Han må være endnu mere syg i hoved,, Han skal bare rådne op hvor 
han er,👹👹👹👹👹👹

121 Nej Hvad fanden rager det os hvad hun gør til jul hun er jo syg i roen🤮
122 Nej Tænk at være så hjernebasket, at man offentligt vise hvor facistisk 

man er blevet for,,at forsvare en kriminel statsminister... Kæft hvor 
landet sejler, vi er så fuckd

123 Nej Hvor er det uforskammet 😠😠. Håber de finder ud af, hvem der er så 
syge i potten 👺

124 Nej Heidi Kræmmer se selv, de er syge i hovedet.
125 Nej de skal hjem til ders hjemeland og bliver der de har ik noget at lave 

her i vores land 
126 Nej Hvem følger tossen tilbage til anstalten...
127 Nej Guldfeber har altid været noget lort 💩
128 Nej Ræk aldrig den hidsige kvinde en lille finger
129 Nej 😠😠 SO hun skulle have en lussing
130 Nej Er de fuldstændig hjernedøde, sæt dem til at rydde op. 
131 Nej Hvordan fanden kan den forbandede snylter få råd til at bo der, når 

han er på kontanthjælp🤯🤯🤯🤬🤬🤬
132 Nej Han er en duksedreng  ham ellemand
133 Nej Hvad laver sådan et stykke lort i DK

Ud med ham 🤬
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134 Nej Ja lad det komme til afstemming , det kan jo ikke bære rigtigt at en 
magtsyg kvinde skal køre Danmark helt i sænk
Hun skulle være børnenes minister ups det glemte hun, nu skal 
vuggestuer betale mere pga besparelser (corona udgifter 
400milliader) ældrepleje Ohh har ikke penge og nu EU4,5milliader 
plus alt andet
Lad den danske befolkningning bestemme om de vil eller ikke og ikke 
kun MF🤬🤬

135 Nej Det var da godt!! Mage til hårdhjertet kvinde...Skal man DESVÆRRE 
ikke lede længe efter! Der er jo Vermund og Kjærsgaard at spille 
med...De er lige modbydelige!!🥺😱😱😱

136 Nej det er en flok snot forkælede unge,det er utrolig de ikke kan se hvor 
farlig det er,de spøger jo med deres liv.🤬.🤬

137 Nej Kommunerne mener åbenbart at de betaler for ens sjæl og ikke for et 
job man udfører, vorherre bevares!  danskerne er alt for autoritets tro 
til at sætte sig op mod både kommuner og regering, vi holder kæft og 
retter ind, Desværre

138 Nej Drop nu de radikale de vil ikke Danmark og Danskerne, så de skal 
ingen indflydelse have aldrig 😈

139 Nej AFLIV DEN DANSKE REGERING
140 Nej Alle de problemer Danmark har her i 2019, skyldes VKo 2001-2011 og 

Lars Løkke 2015-2019

Det eneste Fogh og Løkke ikke nåede at ødelægge var deres egen 
privatøkonomi, alt andet i Danmark fik 14 års borgerlighed at føle: 
masseindvandring, ulovlig krig(e) og hjernedøde østudvidelse(r), i 
form af løgn og bedrag - trukket ned over en forsvarsløs befolkning.

Takket være korrupte medier og en uduelig opposition, fik det 
desværre aldrig konsekvenser for de to klaphatte - men historien vil 
dømme og dømme dem hårdt.

Det shithole-parti burde hives ud af Folketinget ved hårrødderne eller 
tvangsopløses vha Grundloven!

141 Nej Vi skal ikke have de kvinder med her til Danmark. De valgte Danmark 
fra og vi skylder dem intet. De valgte deres fremtid for dem selv og 
deres familie, et forkert valg desværre for deres famile.

142 Nej og det hvis hendes forældre skyld at hun er 1 retarderet klimatosse 😡

143 Nej Ja så kan de jo forsætte deres ekstremisme der, sammen med alle de 
andre ekstramister i Sverige. 👍

144 Nej Sikkert fordi tøsen ikke er en dag over 16
145 Nej Så man satme syg i potten..
146 Nej en gruppe indvandrer drenge skal der stå de elsker farlige væsker og 

ild og vis nogen kommer til skade som os vantro hunde så det endu 
mere sjovt

147 Nej De autonome venstre socialister udnytter enhver ‘chance’. 😡
148 Nej SÅ får de rige kællinger ingen ny pels i år ! Kan der ikke laves  en 

undtagelse? 😂
149 Nej De er syge i potten potten
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150 Nej Nej tak, jeg kan ikke se hvorfor han skal ind i Danmark, han er ikke 
velkommen. Han må blive hvor han er og rådne op med sine kameler!

151 Nej Håber alt deres cirkus giver bagslag og de er fortid på borgen de er 
åbenbart alle blevet krænket i det parti på nær jens rode han græder 
over i at ikke er blevet pillet ved

152 Nej Ud med dem
153 Nej Ja. Ud med dem og især voldtægtsforbrydere?
154 Nej Ja den kloge nar den er dum 🤪🤪🤪
155 Nej Føj de mennesker bør i buret hos tigrene.. Klamme fjolser
156 Nej Det er dyrplageri på højt plan!! Spær af for alle de tomhjerner!!
157 Nej Endnu en heks i dansk politik
158 Nej Abu grøndlansk slæde hund
159 Nej De er tosse over i USA
160 Nej Lad ham / dem blive dernede og så burde alle dem der støtter isis 

også blive sendt derned
161 Nej Send nu den trælse lille pige hjem og leg med dukker.
162 Nej Mia Andersen sygt i hovedet
163 Nej Nogen, der bare kunne tænke den tanke, må have trådt på sine 

hængenosser, eller hængeskambasser med monsterstore pigsko. 
James Bond er og bliver en manderolle, og selv om vi lever i 
ligestillingstider er der sgu ting man ikke skal ændre på, blot fordi 
nogle svagpisserkællinger bliver krænkede. Hvad skulle hun hedde, 
jamesine bond, eller amie bond eller hvad. Nej tak, Det kan kun være 
det stærke køn, der spiller figuren som James Bond.

164 Nej De radikale, er i bund og grund et borgeligt parti, en flok 
halvstuderede røvere.

165 Nej Så kan de/vi sgu lærer det !!! UD med dem alle ❗❗❗❗
166 Nej Uhadada din veninde burde slet ikke have barn 😰hun er syg og bor 

med en alkoholiker en rigtig dårlig cocktail, abort er det rigtige eller 
barnet fjernes til adoption 😰❤

167 Nej Det er vel dommer med anden etnisk baggrund der lader ham gå. Lige 
som lægen der gik med på kommunen og fik førtidspension til en 
indvandre der var kronisk træt her hvor vi bor. Der er noget galt i vores 
samfund. Og vores inhabile politiker gør intet

168 Nej Mange journalister er røde lakajer. Kender ikke studieværts politiske 
ståsted, men der var vel ikke mere i MM. Kunne vel ikke tillade sig at 
tale om Meld og Feld sagen. 
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169 Nej Hele den såkaldte røde blok vil hellere bruge 40 milliarder kr. om året 
på bl.a. kriminelle indvandrere, inaktive muslimske kvinder, der i årtier 
har trisset rundt i hjemmene og pillet sig i navlerne (og end ikke formår 
at opdrage egne børn), udviste indvandrere der ikke vil rejse tilbage til 
deres hjemlande, uacceptable tårnhøje omkostninger til politi, 
retsvæsen og fængselsophold i.f.m. bande kriminalitet etc. etc (listen 
er ALEN lang) end ordentlig ældre pleje, bedre sundhedspolitik, bedre 
infrastruktur m.m. Så længe Mohammed Østergaard er en del af 
støttepartierne til S, vil alt kun forværres. Han og hans harem får jo 80 
% af deres stemmer fra indvandrere - derfor skrev han på arabisk 
under valgkampen. DET ER EN BEKYMRENDE OG SKRÆMMENDE 
udvikling i vores tidligere velfærdssamfund og tidligere trygge land. 
Vores inkompetente levebrødspolitikere i cirkus Christiansborg gør 
ALT for at beholde deres taburetter. Flere med god grund da de jo 
ALDRIG noget andet sted kan få samme løn og samme uretfærdige 
(skatteyderbetalte) goder. Tænk bare eksempelvis på deres 65.000 
skattefrie kr. om året som de frit kan bruge på eksempelvis is eller 
andet latterligt (som Mette Reissmann udtalte for et par år siden)! Vi 
har et URIMELIGT højt skattetryk - men det er jo klart, når vore relativt 
få arbejdstagere skal finansiere SÅ meget!!

170 Nej Og hvem er Nørrebroerne mest sure på? Paludan eller de såkaldt 
utilpassede unge..? 🤷 ♀

171 Nej MON ikke, at mister Trump vil skide en mand et stykke, som er gift 
med en kost fra mellemøsten ? 🤔

172 Nej Når man ikke griber ind, men vender ryggen til, så er man - ja, en 
kujon. Sikke en leder - tillykke med ham...

173 Nej borgmester og andre offentlige, er da ligeglade, de føler sig højt 
hævet over almindelige mennesker. vor herre bevares.

174 Nej Du er SELV  i mod at FOLK  bryder  love    er det ikke  forkert  at 
træde  på folk tro  der er kun en ting  ved de tossede  toge har laver er 
at det har givet  over en million  kroner ind til danskflyttinghjæp

175 Nej Stakkels unge mand.  Flot en flok voksne mænd kan klare en 17 årig. 
Håber inderligt de finder de psykopater der har gjort det. Afstumpede 
idioter. Rigtig god bedring til den unge mand

176 Nej Hun er syg i potten den mor 🙄🙄
177 Nej SAMMEL dem ALLE derude. 

😡 😡 😡 de hører bare ikke til i Samfundet , Tænk man får chancen 
for at få sig et rimeligt liv her , og så Behandler man folket som Skidt. 
Bliver aldrig anderledes. Desværre . 😡😤.

178 Nej Ja Torben og så sætte en kryds over rad i a grævling med dem
179 Nej Simon Ingemann Pedersen - Sindsygt kælling 😅 Tror at du er sluppet 

billigere med din 😂😂
180 Nej Viser bare hvor latterlig vores klovne regering er...I ER FYLDT MED 

LORT@.DK
181 Nej Så skal samtlige tyrkiske imamer jo også udvises.
182 Nej Klamme so
183 Nej Sådan en racist skal smides ud af landet.😡
184 Nej Ja  lad  os  få  mere  sygdom polio  muslimsyge  nasserøve  mere  

danskehad

Page 10



med_had_sample

185 Nej Ikke en fregne 🙉 har en hund, som ikke er vild med det (han er 
skrækslagen 😢)

186 Nej Ud med dem😡
187 Nej Send perlerne hjem
188 Nej Han er ude i krisestyring IKKE en skid andet - pengegrisk og total 

mangel på empati da han fyrede hundredvis af medarbejder. Manden 
har SKU penge nok i fast ejendom - største jordbesidder i Skotland, 
så mere YNKELIG har jeg ikke set en erhvervsleder. STOP med at 
købe deres mærker i Bestseller.

189 Nej Mennesket er HOMOSERPIEN 
Hvad er problemet med ordet Homo 🧐🤔
Der er bare nogle, der får ondt i røven over ingen ting 😳🤭😵🤩🤩

190 Tvivl Ud ned de mindre bemidlede gede kneppere NU!
191 Nej Den sidste neofacistiske højreliberale tosse er endnu ikke født. Men 

fred være med det, på den måde er det lettere at udskille de svært 
empatiskadede individer, der i følge Baron Cohen læner sig stærkt op 
af at kunne kaldes onde mennesker !!

192 Nej Ja hjerneskade kan de da ikke få af det😎
193 Nej Jeres journalister er satme hjernedøde og bruger tydeligvis ikk 

indersiden af hovedet. Nok nærmere røven de tænker med. prøver i 
bevist at hænge chaufføren ud og ødelægge hans lov eller er i bare 
ikk for kloge derinde. Håber han lægger sag an mod jer, for den 
hjernedøde overskrift. Føj, i burde undskylde offentligt over for ham 
pga det.

194 Nej Sindssygt dygtig vært 
195 Nej Det var også ventet af de ordkløve tumper. Lad os håbe vælgerne får 

øjne op for at når det brænder på, skal vi ikke regne med handling i 
ærlighedens navn fra Østergaard og co. 😡😡

196 Nej Få nu sådan en psykopat dømt og derefter sendt ud af DK for altid.
197 Nej Disse økonomisk kriminelle skal da for en dommer og så må de jo ind 

på vand og brød.
198 Nej Hvad så lillebror Niklas murersvend ville du fortsætte med at arbejde 

hvis du vandt en milliard 😂😂
199 Nej Pernille den skrigende skinke 🐷 må holde jul som hun vil , mon hun 

kunne finde på at invitere de hjemløse på flæskesteg 😄 🥴😜
200 Nej Hvornår skal der til at tilbage betales for de i norm bloktilskud  de har 

modtaget i mange år. Plus at. Betale selv for de pisse fulde 
grønlænder der tåger rundt i danmark. Som vi andre skatte borger 
betaler til.

201 Nej Tja hvis det skal til får folk vågner så er det vi må gøre ... hold kæft 
mange idioter det er i det danske land som ikke fatter ABC OG 
HAMRENDE LIGE GLAD 

202 Nej Han var en PERSONLIGHED
203 Nej FØJ FOR POKKER 🤬🤬🤬🤬😡😡😡😡😡😡🤮🤮🤮🤮🤮
204 Nej Hun  er  dog  noget  af  det  meste  egoistiske menneske jeg  længe  

har  hørt  om, hvad  tænker  hun  på, hun  skal  ikke  blande  sig  i  sin  
mors  liv, 29  år  skam  dig,  godt  at  det  ikke  er  min  datter,  hun  er  
simpelthen  så  møjforkælet 😘
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205 Nej Det at en fuldkommen idiot kan få det til at ske... hvad helvede 
Danmark... skal vi nedgraderes til knaldperler.... hundepistoler kan bi 
heller ikke finde ud af... simple lovgivning... og alle vil fucke det op... 
hvor mange af jer er såkaldte klima forkæmpere og sviner lufter og 
vores gader til med jeres lort...

206 Nej Som folkevalgt, skulle man heller gå meget mere op i, hvordan man 
kan gøre det bedre for Danmark, end at sidde og slås som små 
utilpassede mongoler, om hvem, der kan rage mest magt til sig.

HVOR ER DET UPASSENDE OG ULÆKKERT AT VÆRE VIDNE TIL 
I 2019.

207 Nej Valentina Mila så klamme er de altså
208 Nej Stakkels uvidende inkompetente taber.
209 Nej Jeg er ikke fan af Morten, men endnu mindre af Sofie løgnhals
210 Nej Nej mongolos!

De sultede et barn med forkert ernæring.

Veganerkost lavet rigtigt er ernæringsrigtigt.
Skam jer, lorte
journalistik!
#fakenews
#dagensdkerikkeenavis
#stramop

211 Nej Gamle kone !! Tag dig sammen og find en granny som dig selv 
🤦 ♂🤦 ♂🤦 ♂

212 Nej Sindssyge i hoved tak😂😭
213 Nej Sig mig hvad fejler hun skøre kvindemenneske. Send hende på 

opdragelsesskole, for derhjemme har hun nok ikke lært noget 
fornuftigt.

214 Nej Sygt folkefærd som mener de har retten til at bestemme hvad andre vil 
spise 👹

215 Nej Det er jo desværre bare tom snak lige meget hvem der sidder ved 
bord enden. Sandheden er jo er de ikke tør gøre noget ved problemet 
såsom smide lortet ud af landet for den mindste forsendelse Men det 
vil jo ikke se godt ud blandt de andre ledere i Europa det er vist det 
som det handler om. Så hellere forblive passive og lade en flok 
kriminelle udlændinge ødelægge vores lille land. Stakkels de børn der 
skal vokse op i Danmark med den retning vi er på vej hen...

216 Nej Mange tyrker her som skulle tage hjem. Nærmere bestemt 86 der 
“liker” med et hjerte.

217 Nej Han har i hver fald støre patten end mange kvinder
218 Nej Ja hvad kan han ellers løgner og mette fup diktator og Magnus løgn
219 Nej Gu ved Hvornår hun indser hvor latterlig hun er 🙄
220 Nej Har de ikke indrømmet at have tævet ham ihjel med døden til følge? 

Jo det har de begge to. Hvad kan vi udlede af det? At de har slået et 
andet menneske ihjel. Jeg tænker de to halvhjerner vel godt kan 
tænke sig til, at grov vold kan medfører døden. Hvorfor tage hensyn til 
to mænd der har tævet et andet menneske ihjel? Jeg forstår ikke 
denne logik og hvorfor der er interesse i at beskytte voldspsykopater. 
Sæt dem i fængsel på livstid.
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221 Nej Bare klap ham en i baghovedet og smid ham i havnen.
Han bliver aldrig til noget. 
Nogen står bare ikke til at rede.
Men lad dem dog mødes i store flokke og feste alt det de vil.
Men de skal bare ikke lukkes ind på de sygehuse vi har betalt med 
vores skattekroner.
Snot hvalp. Du får noget at skulle have sagt når du er færdig med at 
sutte på patten af det samfund vi andre har betalt.

222 Nej NEJ nu stopper festen sgu. Lad dem endelig rende rundt med 
kuglerne flyvende om ørerne.

223 Nej Hvad fa.... tænker de på? Bagstræbere!
224 Nej Indfør dødsstraf og lade retfærdighed ske , de er landsforrædere da 

de har kæmpet imod danske soldater
225 Nej De gamle kommunistiske 

Topstyringssystem når ikke DF.til anklerne.
Nævner i flæng.
Thulesen Dahl.
Peter Skårup.
Søren Espersen.  
Morten Messerschmidt.
Mutter skrap. 
(Pia Kjærsgaard). 
Bestemmer alt 
Hvad der Foregår i det 
Skrantene parti.
Uden hensyn til 
Vælgerne.

226 Nej Overvej lige hvor mange selvkloge hundehoveder her er, Maria 😅
227 Nej hun ryster vel over den elendighed og landsskadelighed hun har 

udrettet
228 Nej Hun er da hjernevasket 🤣
229 Nej I er total hjernedøde burde i ikke prøve at koncentrere jer om at få dk 

til at køre istedet i ødelægger fuldstændig vores land 🤬
230 Nej MassePsykotisk enevældig Regering.

231 Nej I er feje landsforrædere hele banden.....og kollaboratører hver og en 
🤬🤬🤬

232 Nej Ud af landet med de aber og hvis de er danske så i fængsel med dem

233 Nej Vis de er smittet så bliv der nede til i er raske adgang forbudt. Til 
Danmark.

234 Nej FORPLIGTELSER??? Man skulle ikke tro, Enhedslistens medlemmer 
var danske...De "fremmedkrigere" de så gerne vil beskytte, har valgt 
Danmark fra- hører så absolut IKKE til her!👎👎

235 Nej Ud med dem der ikke vil vores demokrati. 
Konsekvens for pokker. 😡.

236 Nej Grund til bekymring! De begynder jo at overtage og vi skal leve efter 
deres religion. 🤬
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237 Nej Hvilken planet lever de politikere dog på? Det er sgu da 
himmelråbende at de først bider mærke i det nu!! Så længe vi bare 
stopfodrer dem med ydelser og penge gider de sgu da ikke røre en 
finger for at blive selvforsørgende, og det bliver de aldrig, fordi vi har 
så mange tossegode radikale og skabskommunister i det her land. 
Mand græmmes 😡

238 Nej Ikke noget nyt i det vores politikere og dommere tør intet gøre når det 
er muslimer der er tale om vågn op christiamsborg og dommere få 
smidt disse typer ud af kongeriget dk vi har ikke brug for den slags lad 
os få fred og ro som før politikere lukkede den slags ind i landet

239 Nej En flok huleboere hvor mennesker er tal og statistikker! De taler som 
en autopilot med indkodet fastlagte tekster uden føling med 
virkeligheden! #dkpol #FV2019 #FV

240 Nej Der er altså lidt ‘Trump-ynkeligt’ over den mand. 
241 Nej Kyl hele den familie tilbage til Kroatien!  ♂
242 Nej Så er i både dumme og blinde, typiske radigale holdninger, man går 

med skyklapper og ørepropper for den muslimske invasion af vores 
kære Danmark,  håber snart at Holger Danske griber til våben og 
driver dem alle ud af landet.

243 Nej Umut kommer til landet eller født aner det ikke, han tænker det her er 
mit land, han spiser svin og åbner flæskesteg kro med julemusik og 
hele pisset, umut er nu dansker, umut er med i vild med dans umut er 
snart pære dansk, indtil han bliver svinet af en kartoffel for det er umut 
ikke blevet endnu, umut bliver ked af det og tænker sikdi...m gavuru

Umut tænker tilbage som tyrker oglum amk bunlarin gavurdan ne dost 
olur ne post

Sektirin gidin 🇹🇷💪

244 Nej Møg svin, Danmark er et lille land. Husk det, Tøsedreng
245 Nej Islam er krig, undertrykkelse, jødehad, forfølgelse, vold og had mod 

andre religioner. Sådan er det over hele verden, uanset hvad 
venligboerne råber.

246 Nej Det er jo nok fordi du er en stor idiot at politiet er efter dig du skulle 
havde sådan et los i røven og sendes ad Helved til snot hvalp 
😡😡😡

247 Nej Dejligt! Lad den psykopat blive i USA.
248 Nej Og vi ligger på alle 4 og venter... der råbes, skrives og der hyles, men 

intet gøres... vor herre bevares - vi er en flok svagpissere blevet til...!

249 Nej overvej lige at 76 kriminelle somaliere får over 100.000 kr til at forlade 
et land de ikke engang har opholdstilladelse til at bo i. 😂😂😂

250 Nej BRING IT ON 😈
251 Nej HOLD NU OP MED DET HØNE MOR.
252 Nej Og når de nu gør det😤Hvad vil DU,MF gøre ved 

det🤔🤔🤔😤😤😤🙏🇩🇰🇩🇰🇩🇰🙏
253 Nej Krigs liderlig Erdogan.....
254 Nej få så de unge kvindelige politiker sat i arbejde istedet.... 🤮🤮

Page 14



med_had_sample

255 Nej En kulturberiger
256 Nej I 2012 🤣🤣 vor herre bevares, du er da godt nok en lille dum tøs. 

257 Nej HVAD F... er I for nogen dobbeltmoralske danskere, som råber om 
ytringsfrihed, så længe den siger det samme som I mener, men råber 
op så snart nogen andre mener noget andet HVAD ???

258 Nej Der er intet galt i at være sammen med en handikappet. Herregud, én 
af mine x'er er da lettere retarderet.

259 Nej Hvad mon en gruppe kriminelle indvandrer skal bruge droner til?
Kan godt være at Odense politi er uduelige, men man kan da håbe 
PET er obs på dem.

260 Nej Ingen islam i Danmark = Mere velfærd og mindre problemer i Danmark

261 Nej Polakker og somalier kan få regningen👍
262 Nej UD MED HENDE. Ny valg tak !
263 Nej Hvorfor er han i Danmark, han burde da være sendt hjem igen 😡...
264 Nej Send dem hjem hvor de kommer fra.
265 Nej De skal ikke have en krone, de skal bare retur. 👊
266 Nej I melder jer ind i et ungdoms Partier fra i er 13 år for at få det lidt sjovt 

😜 sammenhold fest og i har sikkert nydt det på daværende tidspunkt, 
og så komme så mange år efter og sige i er krænket 😜😂 over en 
dans lidt tæt og alle også jer har fået lidt for meget og en hånd på lår i 
er tossede og skal blive væk fra Fester 👍👍👍👍🤔

267 Nej undskyld hvorfor er det vigtigt for os hvadmed perker liga har 
demonstrer i dk og bønnekald

268 Nej Endnu en af de mange Trump gangstere...Det stopper ikke før hele 
bundet, inkl. Godfather Trump, er bag lås og slå på ubestemt tid og 
hans fanatiske sympatisører i gaderne får konfiskeret deres våben

269 Nej Se nu for h....... og få den krage dømt hun er en svindler og nu 
svindler hun sig syg hun er så dygtig en svindler at det er sygt hun får 
lov og blive ved med alt det lort

270 Nej Den har jo aldrig været væk for pokker da kvinde menneske!
Hvis i havde holdt igen med at åbne op for landet, så ville vi ikke stå i 
den her 💩situatiuon.

271 Nej Sikke en spade ham der sparker. Håber han falder på vej ud eller 
bliver kørt ned. Sikke en klovn

272 Nej Det er tydeligvis kulturberigelse. Man ka bare læse bogen Sort Land, 
så bekræfter den tydeligt dette er meget normalt🙄😳

273 Nej De kan bare rejse hjem ✌
274 Nej Han er syg i roen 🤮
275 Nej send dem hjem 
276 Nej Dumme kvinder er der rigelig af 😂🤣😂🤣🙄🤗😎
277 Nej Åhhh jeg får da en Fis snart,af at læse om den snotforkælede MIG 

MIG MIG generation..
Hva F med dem,der ikke kunne sige farvel til deres døende familie 
medlemmer...😣
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278 Nej Men nu er det jo hans far der er præsident kandidat. Og så vidt jeg 
ved kan forældre vel ikke drages til ansvar for deres voksne børns 
liv🤔

Hvis jo!!!
Hvor stiller det så forældre til Narkomaner, kriminelle, 
voldtægtsmænd? 

Trump har disse børn. De har vel på en eller anden måde i mere eller
 mindre grad også jokket ved siden af i en eller anden forstand🤷 ♀.

Donald Jr.
Ivanka
Eric
Tiffany
Barron

279 Nej Danmark 🇩🇰 landet hvor du kan være pædofil uden de store 
konsekvenser, men du skal lige vove på at snyde i skat...

280 Nej STOP THE COVERUP 
Boykot RØD BLOCK S, R, SF OG Ø …. Kollaboratørerne..enablers.... 
føj... Skam jer..... 
Stem hælene i........ 
Hvis disse magtliderlige levebrødspolitikere, sætter deres egen magt 
og levebrød højere end retsstaten og Grundloven, og tilmed 
hvidvasker Statsministerens ulovlige handlinger med hvidvaskning af 
minkskandalen “after the fact” ved at være enablers / stemmekvæg til 
regeringens redningslov / coverup lov. 
Minimumskrav til politikerne i en retsstat i sådan en situation må være: 
Kommisionsundersøgelse 
Statsministeren går af 
Mistillidsvotum 
Udskrivning af valg 
Ingen politisk hvidvaskning af MinkGate ved at vedtage en lov “after 
the fact”.... til December.... 
Find andre alternativer at stemme på eller dan nye partier uden 
korrupte levebrødspolitikere, der bruger spindoktors, retorik og 
gemmer sig for pressen. 
Lad det få konsekvenser for DEM der holder hånden over der 
undergraver vor retsstat 
Værn on retsstaten, S, R, SF og Ø beskytter os ikke mere end den lille 
lyseblå tvangssutteklud gør imod Corona virus som de har givet os. 
Ram DEM på noget de kan forstå, deres magt og levebrød. 
Fald ikke for deres retoriske vrøvl....... 
Mette LEX's MobilosGate 
Ups.... intet skriftligt.... 
Politiet handlede på egen hånd (politistat) 
Militæret handlede på egen hånd (militærstat) 
Ministrene holdt i uvidenhed..........hmmmm.........Offentlig 
administration har taget magten.... 

281 Nej Ud af landet
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282 Nej Siger landsforræderen der hellere vil røvpulle samtlige danskere. for 
at blive islamisk gift med EU. Fy for satan🤮🖕🤮.
Morten er en skamplet for danskerne. Hvis han dog bare havde været 
endt med en plet på lagnet. Ville Danmark har været et bedre sted.🇩🇰

283 Nej Send de fucking fjeldaber hjem hvor de kommer fra og ingen indrejse 
igen når de ikke kender forskel på dit og mit

284 Nej Eet sted rammer konen da præcist...
- Alene de selvvalgt uoplyste masser gentager i bevistløs tilstand 
klima-propagandaen...

285 Nej Afliv de stakkels indespærede dyr- de hører til i andre lande
286 Nej Bare ud af landet med dem
287 Nej Selvfølgelig kan hun ikke svare, hendes spindoktorer holder jo stadig 

juleferie
288 Nej Han et sgu da blot endnu en svagpisser,  en taburet liderlig fæhund.. 

som de fleste af hans fæller - nu med orlov ( ta en laaang én )

289 Nej Pernille Vermund har du lov at kalde vores statsminister for nazist jeg 
hober du blive meldt og helt ærligt hvad sker det med jer føj hvor er i 
ulækker blå blok

290 Nej Alt går galt med den mand. Han taler med to tunger, mon han er 
skabsmuslim?

291 Nej Typisk møgkællinger. Hvad blev der af kæft trit og retning inden for 
hjemmets 4 vægge? Vil kællingen ikke høre efter må hun jo få et par 
flade så hun retter ind. 

292 Nej KLIMAFORANDRINGER!
293 Nej De vil ikke hav Mexikanerne til USA , men vandet vil de bare stjæle 

😢😢😢
294 Nej "Den amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick, der knælede under 

nationalsangen i protest mod racediskrimination" ....okay så vi har en 
der kæmper for sortes rettigheder 🤔........."Colin Kaepernick har 
tidligere udtalt, at han var villig til at indgå i et forlig med NFL, hvis der 
var rigtig mange penge i aftalen" ...nåååååå nej det handler jo bare 
om at han skal rage til sig 🤡  dobbeltmoralske hykler.

295 Nej Totalt blank blondine
296 Nej Og jeg kan heller ikke holde at høre på de snotdumme journalister 

som stiller de samme spørgsmål som de har fået svar på.
297 Nej Dumme tøs
298 Nej Synes de skal lide en pinefuld død, de kunne evt. Få skåret halsen 

over og mærke hvilken smerte disse 2 stakkels uskyldige piger gik 
igennem! Det fortjener de.

299 Nej Ud af landet med ham, hvor svært kan det være 🤮😡
300 Nej Tossen får det han kommer efter. Han får sit budskab synliggjort og 

idioterne hopper lige i med begge ben 👍
301 Nej Nu er det jo ikke. Paludan der  koster, men dem der ikke kan forstå at 

selv en tumpe har ret til at ytre sig
302 Nej Hvor mange syrer er der mon, i Danmark, hvis familie han har 

henrettet ?
303 Nej Smid dem ud af EU! De er ikke værdige til medlemskabet. Føj
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304 Nej Så skifter vi bare væk fra den kanal han kommer på.  Han er et fjols, 
så forstår udmærket at DR skilte sig af med spaden..

305 Nej Hvad rager RAMADAN OS, 
306 Nej Så vil jeg også have en advarsel, hvis der indgår en kommunist eller 

en veganer!!!!
307 Nej Vi må sende regningen til syd Europa, det er dem der har lukket lortet 

ind.
308 Nej Tøsedreng.
309 Nej Husk hun kommer fra de radikale. De er binde gale med deres 

velfærdspolitik . Send hende hjem .
310 Nej Gad vist hvor mange mennesker i vil have "myrdet" i stedet for før i er 

tilfredse, disse mink skulle jo være myrdet snart alligevel så spar jeres 
skinhellige dobbelt moralske hykleri 😡👎

311 Nej Manden er sku syg.......
312 Nej tror det er en der trænger til at komme hjem til den land han hører til.
313 Nej enhedslisten = gammelkommunisterne bør skifte navn til det grønne 

misundelsesparti.
314 Nej Det må være en kulturberiger, har han ikke nathue på ? 😂
315 Nej Sikandar løsgænger i Folketinget, hvem🙄 repræsenterer du??
316 Nej Han er en gammel gris
317 Nej De primitive, udanske ballademagere og deres fascistiske danske 

medløbere må lære, at i et demokrati har alle en stemme, inkl. dem 
som man er dybt uenige med. 

Hvis tåberne ikke kan finde ud af det, og benytter vold til deres anti-
demokratiske handlinger, så skal de bare straffes hårdest muligt. 

(Hvorfor anholder eller registrerer man eksempelvis ikke alle de 
maskerede stenkastere, og sigter dem for at bryde 
maskeringsforbudet samt vold mod tjenestemand?)

318 Nej Hun er skør i hovedet.
319 Nej Nu har de tabt sutten,de er taget derned af ejen fri vilje, så når de er i 

knibe skal Danmark hjælpe dem nej er atter nej,vi har kriminelle nok 
her som vi ikke kan få hjem hvor de høre hjemme, stop nu...😤😡🤮

320 Nej Mon ikke de ansatte græder fordi de nu skal hjem til Ukraine eller hvor 
de nu kommer fra
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321 Nej Det er da nemt nok at svare på...

 Det er dem hvis liv bliver påvirker af div problem stillinger der  er med 
de unge ballademager, og som de er magtesløs overfor, fordi regering 
har berøringsangst..

Og så er det dem som er træt af at der bliver taget sær hensyn til 
islam og religion.. 

Og dem som er trætte af at kriminelle udlændinger bare får lov at 
være på tålt ophold, mens vi sender vel intregeret børn ud af landet, 
selv om deres forældre er gift med en dansker.

Og så er det måske også dem der er trætte af at udlændninger er 
overræprsenteret i div statistikker , som kontanthjælps modtager, 
voldtægt, fængsler m.m. 

Og  dem der er trætte af at gruppen af indvandre der nægter at 
intregere sig, kun blivet større og større og skaber flere og flere 
problmer.. 

Ja der er mange muligheder, og jeg gætter bare..
Mange dansker er efterhånden røv trætte er bestemte  
problemstillinger, og regerings berøringsangst.
Så der er ikke noget at sige til at sådan som Rasmus Paludan sætter 
gang i tingen og får regering til at vågne op.. Jeg kan godt forstå de er 
bekymret, de har jo mild sagt svigter i den grad og nu kommer 
konsekvenserne...
Jeg stemmer ikke på Rasmus Paludan. Men jeg nyder at se hvordan 
vores politikker lige nu vrider sig og må indse at de i den grad har 
kvajet sig..

322 Nej Ja nuværende politikere har gjort demokratiet til en farce og en 
malkeko for visse typer.

323 Nej En beriger.
https://www.bt.dk/krimi/koebenhavns-politi-efterlyser-flugtbilist-med-
billede?fbclid=IwAR3NnMHm8MORcrx0kMJa0t2zNSssxvW8MY2T9m
61FjwcnSc8EkXSbErkWnc

324 Nej Det skuda klart når hans psyko baby mama bruger hans barn imod 
ham. Manden bliver jo sindsyg af den kvinde.. :/

325 Ja § 266 b Det er vel noget af det perkerlort vi har i landet, de tror ikke at regler 
og love gælder for dem, ud med lortet, det kan kun gå for langsomt.

326 Nej Hvad rager det mig! De skal bare æde hinanden, disse piranhas! 
Haha. Så går de i opløsning, denne tosseegoistiske forsamling. :)

327 Nej Håber de finder ham, sådan en ondskabsfuld bølle
328 Nej Sikke en omgang følelsesporno! 🤬
329 Nej Ryd op efter jer miljøsvin 😡 sådanne en flok kølingen unger 😡
330 Nej Ja ja, så får den psykopat igen opmærksomhed og medie tid 🤮
331 Nej Send dem tilbage hvor de kom fra i stedet for
332 Nej Vor herre bevares den snylter
333 Nej Svage politikere.  Føj....
334 Nej Ud 🤬
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335 Nej Føj et ubehageligt kvinde menneske 
Og den vat arm af en mand 🤣🤣🤣😔

336 Nej Hvor pinligt at fremkomme med 8 års gl hændelser. En skændsels for 
kvindekønnet

337 Nej En skændsel at danskere ikke snart kan finde ud af at give flertallet til 
de partier som vil have udlændinge og indvandrere ud af vores land. 
Få dog for h.... De øjne op og stem på de partier.

338 Nej Sindsygen råder i myndighedernes kredse, de har tabt sutten 
fuldstændig

339 Nej Fyr dem alle uden et gyldne håndtryk, smid dem derefter i fængsel for 
"landsforæderi". De har taget fra ALLE danskere, hver og en, og givet 
dem til skumle typer i mørket. Følg derefter op på dem der har trukket 
pengene ud og restforfølg dem ligeledes. 
Det her er jo den femte kolonne-virksomhed, hvorfor er det 
befolkningen der skal stå model til det?! 🤬

340 Nej Typisk Radigale. 
De hopper frem og tilbage som en bryllupspik. 
Fatter slet ikke der er nogen som stemmer på dem. For de vil slet ikke 
Danmark noget godt.

341 Nej Hvis du ser noget upassende eller seksuelt i det er det DIG! der er 
noget galt med. Hvor herre til hest

342 Nej De holder sku sammen, rockerne på borgen..
343 Nej Forbandede socialistsataner!
344 Nej Træk dem om bagved, og giv dobbelt ration, det eneste so der er 

respekt for 🥵
345 Nej Kommer de helt ud til Øen? Havde han glemt mundbind, det er jo dybt 

kriminelt
346 Nej Er billede af en voldtægtsforbrydere, dejligt 🤮🤮🤮🤮🤮
347 Nej Det vil ske igen og igen. Men etniske danskere.som vil sætte 100 kr 

ind på en børneopsparing.
Ja de bliver tjekket .det kunne jo være hvidvask

348 Nej Ja nu er det immigranternes skyld, de kan jo ikke svensk! 
Selv etniske svensker tager ikke denne COVID-19 seriøst. Selv den 
svenske regering pissede på den. Men nogen skal jo skældes ud og 
peges finger af. 

349 Nej Skide indvandre altså nu de på spil igen
350 Nej Glistrup advarede for flere årtier siden - Muhammed Østergård kalder 

det for kulturberigelse -
351 Nej Dejligt med kulturberigelsen, som de naive røde politiske korrekte 

lukker øjnene for...
352 Nej Udvist med det samme det  rakkerpak ingen grund til de skal være her 

når de tydeligvis ikke vil landet
353 Nej STOP - STOP - STOP...GUD FADER BEVARES...NU STOPPER 

DER HER VANVID FANME😡😡😡
354 Nej Retssystemet er da totalt til grin. Britta er hun nu lige pludselig blevet 

så syg med hjertet kan det være af skam 😂😂😂😂
355 Nej Hold da op 5 tumber håber der ikke er flere
356 Nej Nixen bixen, Lad dem blive hvor de er.
357 Nej de skulle da ikke i land,jo den dag de ville hjemsendes.😇😎
358 Nej Ud med hende den løgnagtige kost.. og lad os se div bilag for hendes 

adfærd under hele pandaminen.....
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359 Nej Danmark eksisterer ikke om 30 år, der er danskernes land muslimsk 
så til helvede med det... Og Gretas vidner siger også at vi er døde 
indefor 11 år!

SKID PÅ DET HELE OG FEST IGENNEM... LØBET ER ALLIGEVEL 
TABT 😀😜✌🇩🇰

360 Nej Morten Løkkegaard er så EU Fascistisk og enøjet, at jeg opfatter ham 
som landsforrædder.

361 Nej De to har vi ikke lyst til at havde i dette land, ud med dem, lad dem få 
deres straf i deres hjemland.

362 Nej Curling lorte unger
363 Nej de vil indføre  islam ad bagdøren,, og forøvrigt småligt gjort af ham.
364 Nej Ved profetens skæg. Nu stopper de. 

De er jo syge i hovedet. 
365 Nej Er det ikke hende den spedalske?
366 Nej Hun er crazy hende der 
367 Nej Morten Østergaard er en af de farligste mennesker i Danmark.

Det må og kan ikke siges tydeligere... Jeg håber at danskerne husker 
det når de nu tvinger et nyvalg igennem.... Tysker pigerne blev klippet 
skaldet...sagt på anden måde når man fifler med andre som ikke 
anerkender demokrati osv... Så kommer der en koncekvens... Om det 
så er det ene eller andet må tiden vise.
Men forstår bare ikke de mennesker da der er førtidspensionister der 
er kommet tilskade og venter over 20 år uden at få deres sager 
behandlet saglig og fair. folkepensionister der må leve på vand og 
brød.
Men det radikale Venstre vil åbenbart heller stå stålsat på volds 
psykopater og afviste asylansøgere ikke skal være på en ø så man 
kunne holde øje med dem.... Velbekomme.

368 Nej Hold da op hvor de smider rundt med danskernes penge hvor længe 
skal vi finde os at dette 😠mange danskere har brug for hjælp, det 
kan de ikke få 😠😠

369 Nej . Mand er 100% tosse 😡😡😡
370 Nej Det er der ingen der er værd om han så stod på hovedet. Sikke noget 

svineri.Og de medicinmænd,ja det undre mig ikke,med de priser de 
tager for medicin. Kraftdeme vanvittigt og helt ude i 
hampen.💩👿👹🥴.

371 Nej Det bliver forbandet svært at dokumentere disse IS krigeres 
ugerninger   ...på dansk jord.  ?
Og I øvrigt har andre fået frataget  statsborgerskab i England eks.
Kære Søren Pape Poulsen så burde Danmark følge efter.

372 Nej Hvad er der ved at ske med menneskeracen?Det er som om verden er 
ramt af en massiv sindsyge.

373 Nej Ubrugelig i DK, men kæmper godt mod de multinationale nasserøve i 
EU.

374 Nej SF bør forbydes i Danmark !!!
375 Nej Ud af dk med det svin 😡
376 Nej Han er jo muslim!
377 Nej Ud med flokken.
378 Nej Tøsedreng 😡🤬der allerede er træt af fængslet
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379 Nej Manden er jo helt åbenlys Nazi-sympatisør. Dette frygtelige menneske
 bør omgående fjernes fra posten som Canadas Premierminister. Hele
 Verden bør iværksætte en total boykot af Canada, indtil den racistiske
 Premierminister er fjernet. 😂☻😂☻😂☻

380 Nej Send dem tilbage hvor de kom fra er løsningen
381 Tvivl Han skal i fængsel og ikke være i dansk politik, vi repræsenterer ikke 

børne pillere
382 Nej Ja flere partier vi skal betale og flere tåbelige politiker der ikke ved 

hvor pengene kommer fra 
383 Nej ud på røv og albuer med skrigeskinken
384 Nej Da vi blev europamestre i 1992 skrålede  vi ( også de pæne danskere 

) i fælledparken og på rådhuspladsen." Klinsmann han er 
homoseksuel, hans kone hedder Keld, han ved det ikke selv ". Det er 
li´som Store patter når man har vundet. Hvad med fodbolddommer 
Ove Hust, Sorte Svin der blev en langtidsholdbar nedladende 
bemærkning hvis men oplevede en dårlig dommerpræstation.Stop nu 
den diskussion. Den er nytteløs og opfordrer bare til  endnu mere civil 
ulydighed som ham den småretarderede tosse Paludan.

385 Nej FOR DÆLEN DA OGSÅ...... bliver virkelig FLOV over sådan er gang 
baljepis..... KOM IGEN Jens 🥰🥰🥰
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386 Nej Barnebrudssagen flytter blå Socialdemokrater over midten til de 
Borgerlige.

Uden Barnebrude havde der IKKE været nogen sag.

Ellers bør Danmark selvfølgelig også Lovliggøre Barnebrude, ligesom 
i Mellemøsten og omegn, når man accepterer indvandrere, der er 
blevet gift og fået Børn, når de var 13 og 14 og 15 år i udlandet.

Hvilket reelt hører under Straffeloven som Pædofili, hvis det var sket i 
Danmark.

Det er Bizart, at Konventionerne beskytter en Sindssyg 
Middelalderkultur, som vi ALDRIG kunne drømme om at skrive ind 
som Rettigheder i Dansk Lovgivning.

Det er til gengæld Absurd, at Venstrefløjen og de Frie Radikaler 
fortsætter med at tilbede en Grotesk Kultur, som de normaltvis ville 
tage afstand fra, hvis den samme Kultur havde heddet noget andet.

MEN den samme kultur udgør nu så stor en del af deres 
Vælgergruppe, at de IKKE længere tør tage stilling til en absurd 
Middelalderkultur, for så mister de 40% af deres Vælgere.

Troede ellers, at Socialister blev opdraget til, at en Lov-Religion ikke 
skulle diktere Lovgivningen i et Sekulært samfund.

MEN åbenbart IKKE, når det gælder deres egne Kugleskøre Vælgere, 
der burde høre Trille 5 gange i døgnet gennem store Gulvhøjtalere 
med 

387 Nej De fjerner friheden, ren diktator ska
388 Nej Håber ikke de får tisset galt i halsen, når de skal råbe racister efter os 

danskere!
389 Nej Danskerne er de mest racistiske folk i hele Eu

Jeg håber en dag der kommer krig og i selv bliver flygtninge
390 Nej Sariha skal simpelthen forbydes her i landet. Her gælder de danske 

love. Forstår imamerne ikke det og fortsætter deres hetz mod 
musliske kvinder, der vil skilles, så i fængsel med  dem, De skal ingen 
magt have her i dk.

391 Nej Islam er unødvendig i Danmark, vi har vores religion.
392 Nej Hun er så dum og pervers at høre på at det skriger til himlen. Vi 

krummer tæer uge efter uge og Marianne er ved at slægte hende på. 
De eneste som virker seriøse er Anne og Nikolaj, de er til at holde ud 
at høre på.😩😩
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393 Nej feje nævnnyttige kujoner !! 
Vi som borger skal tage vores del af ansvaret hvis vi ikke skal ende 
men endnu en katastrofe. De tavse vidner er lige så skyldig i at det 
kan lade sig gøre! 
Vi tror at vi er blevet klogere ....hver gang. 

Dilemmaet er at vores system ikke fungere ellers ville en radikalisering 
ikke ske men den er tydelig vis på vej. Se bare hvor meget flygtninge 
debatten fylder. 

Magten har til alle tider forsøgt at holde borgerne i uvidenhed - give 
dem brød og underholdning og hvis de er utilfredse så giver de dem 
noget de kan være enige om at brokke sig over.

Diplomatiets paradoksale forræderi.
394 Nej Det ligger vel i generne? Og derfor hører de ikke hjemme i et 

civiliseret samfund! Se bare statistikken over, etniciteten på de 
indsatte i danske fængsler. Hunde bliver jo heller ikke til køer, uanset 
om de bor i en kostald i 10 generationer!

395 Nej Hjem med dem jo før jo brede 😈😈😈😈😈😈
396 Nej Det må være for de rige😱
397 Tvivl Han må jo have psykopatiske træk i sig og altså være direkte syg og 

jave brug for behandling ved at tro han har de rettigheder ved det 
andet køn og man har jo idag efterhånden gjort lige så meget pr med 
den problematik som man har gjort det med online svindel så har man 
stadig ikke evnerne til at forstå at man ikke bare piller ved det 
modsatte køn ja eller bare piller uopfordret på en anden person må 
det jo betyde svære psykiske ustabile tendenser med hang til det 
psykopatiske og ja vel være direkte farlige for samfundet for gad vide 
hvad man så ellers kan finde på med tiden

398 Nej Joy Mogensen skal nok fortælle danskerne hvordan det gøres 
ordentligt. Vor herre til hest. Hvordan kan det pigebarn blive minister, 
Danmark? 

399 Nej De skulle bankes med en rådden høne og korsfæstes i en ørken 🤬

400 Nej Nu skal hun bare vise at hun har MAGT over Danmark 😡🥵😡🥵😡

401 Nej Ud af Danmark med kællingerne.
402 Nej myndighederne min bare røv de er ikke fem potterpis vær når det 

gælder indvandrere men nå det er dansker skal i bare se løjer
403 Nej Kina skal bare Lukke røven klamme kommunist svin!
404 Nej --Åndsforladt idiot !-   👎  -
405 Nej håber  Trump bliver genvalg  for  demokraterne er  gamle hønisser.
406 Nej Regning burde sendes til Rasmus det er da ham der har sat dette 

igang og smide en koran og fremprovokere til uro og ballade og skabe 
en masser splid i mellem befolkning . Og de muslimer der overvejer at 
deltage i dette vanvid gå hjem og blev hjemme ved jeres familie børn 
og hvad i ellers har lad vær med at ødelægge jeres fremtid på en 
sindsforvirret mand ved navn Rasmus Paludan .. BLIV HJRMME

407 Nej Kunne vi dog ikke blive fri for de sindsyge radikale i politik 🤮
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408 Nej Gad nok vide, hvor mange af de der mener manden ikke skal ind i 
danmark der egentlig har stemt DF? - I de sidste 25 år, er DF de 
ENESTE i folketingen, der konsekvent har stemt i mod at give store 
grupper af indvandrere dansk statsborgerskeb. De har hele tiden holdt 
på, at de ville behandle hver enkelt for sig. - Her ser vi så 
konsekvensen. Dansk statsborgerskab giver nu engang nogle 
rettigheder, som vi heldigvis alle har. - Måske var de ikke så tossede, 
da de konsekvent stemte imod statsborgerskab til store grupper! - Nej, 
jeg stemte ikke selv på dem, men det må jeg jo så leve med.

409 Nej Sindssyge kæ........
410 Nej Uuuhhhhh, lad os alle, uanset køn, gå i samme beklædning, tale 

samme knoldesparkersprog, spytte lige lang, og være lige så sexede 
som røven af en bavian. 
Kønsforskrækkede og røvkedelige Danmark, sgu ikke så sært at 
impotens er et "stigende" problem, efter at kvinder er blevet mænd 
uden pi---, og mænd en gang underdanige eunukker, uden mere mod 
og selvstændighed end en mus i en kattekendel!

Kønsløse tosser!
411 Nej Sindssyge kvinde !!😡😡😡😡😡😖😖😖
412 Nej Du er totalt til grin og utroværdig Lille Lars!!!
413 Nej Det er jo ikke givet, at Venstre skal have den størrelse og den 

indflydelse, de har for indeværende. Hverken klima eller velfærd 
betyder noget, hvis landet lige så stille islamiseres af vattede politikere.

414 Nej Alle ved jo at hun ikke kan sige en sætning uden at nævne muslimer 
negativt.
Ville ikke have hørt på hende aligevel.jeg har det ned hende som alle 
racisterne har det med alle vest for NB

415 Nej Nøjagtigt dette skib, er flere gange taget til libysk farvand for at 
opsamle migranter. Sejl dem tilbage til libyen, og konfisker skibet.

416 Nej Hvem fanden er den tumpe til Rikke !!
417 Nej Nej det skal det ikke. Vi har religionsfrihed i Danmark og det skal da 

ikke ødelægges bare fordi en flok hjernedøde racister ikke kan li’ det. 

418 Nej Ud med dem 🤬🤬🤬
419 Nej Magt liderlige kæ......
420 Nej Ja det ved vi godt med hvem vil sejle dem retur
421 Nej Tænk på deres ofre......så er den diskussion lige som ret død. 

Livstidsfanger skal rådne op i fængslet, lige som Palle Sørensen og 
Naum Conevski og psykopaten Peter Lundin og her for nylig Peter 
Madsen. Op i røven med om de bliver desperate, det er der medicin i 
mod.

422 Nej Håber de få fat i den psykopat og give ham så mange lammetæsk 
som han aldrig glemmer 😠😈
Stakkels dreng håber det bedste for ham 😢

423 Nej Nogle folk er fuldstændig  væk altså.. to små uskyldige børn er fundet  
på gaden og så mener nogle de skal sendes tilbage i jo skøre altså..
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424 Nej Radikal stemmekvæg  der er utrygge med de danske goder og 
sikkerhed i Danmark . Hr muhamed Østergaard vi er mange der elsker 
Danmark og ønsker ikke svenske tilstand

425 Nej Ellemann trækker kun tæppet væk under sig selv Inger er for stærk en 
personlighed til den vatnisse der bruger sin far som spindoktot

426 Nej Betina så er man altså syg i hovedet!!!😳😳
427  Er den rotte FCK fan ? 
428 Nej Så pisse usmageligt🥵 håber de kommer hjem igen 😭
429 Nej Ham der er ikke sulten for sjov 😅
430 Nej Mand og børn - af sted med os 🤞
431 Nej Samt udvisning da de ikke kan lide vores samfund og lovgivning.
432 Nej Gi dem en bøde på 10000 kr så kan de sgu lære det, om det fiser ind 

under deres studenter hue vides ikke for det er fisse lige glade bare 
de kan feste og smitte andre 😡

433 Nej Danmark  - de pædofiles slaraffenland......
434 Nej Tåbeligt SF kommunist sludder !
435 Nej Du er da en hæslig fyr, peberspray er ikke lovligt at tage med uden for 

hjemmet !
436 Nej Har har vel i virkeligheden kun overdraget til en partifælle 🧐
437 Nej Nu må den krænkelse  kultur simpelthen stoppe 😡
438 Tvivl Han skal ikke tilbage til Danmark han skal henrettes
439 Nej Var de idioter ikke smidt ud af landet ....... 😱🙁🤨🙄😳👊💪✋😬

440 Nej hvad fan er nu det for noget👎👎👎
441 Nej Ja selvfølge skal de ud, helt ud af landet og hjem hvor de kom fra! De 

er afviste...
442 Nej Det stopper først når der ikke er flere penge at stjæle fra befolkningen 

eller befolkningen vågner op som små får og gør noget ved det. Ellers 
forsætter det så længe de kan trække os rundt om deres lillefinger..

443 Nej Louise Reymann så bliver vores mænd herre gamle 🤪
444 Nej Ja dum og mere dum sammen 🤮de passer godt sammen
445 Nej Synd for dem, men der er hverken plads ej ønske om at få nogen af 

dem - børn og voksne - ind i vores Europa. De må hjælpes i deres 
hjemlande, og dem som ikke er flygtninge - f.eks. de mange, mange 
unge mænd fra Afghanistan, Iran, og diverse afrikanske lande - har 
absolute intet at gøre her.

446 Nej Hold da kæft hvor er hun syg i hovedet q-bot udvises til et muslimsk 
land med den holdning hun har
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447 Nej Hvordan kan Socialdemokratiet og dets Regeringspartier og div. 
Minister udføre og dikter, noget DE IKKE har lovhjemmel til!
Og at de løber rund om Statsministeren, som hovedløse høns!
Og hvor dele som Folketinget, ikke har accepteret.

Det begynder at ligne en flok Regeringspartier og div. Minister, der 
styres af inkompetente og magtliderlig Statsminister og hendes 
Enevælde. 
Og at AL magt  OMGÅENDENE fjernes fra hende.
Og at den fulde regningen ender hos DEM, og ikke hos den Danske 
befolkning,.
Samt at HENDES og DERES Danske og EU lønninger og Pensioner 
fratages DEM
Hvis DE ikke STOPPES NU, hvad kommer den totale Regning så op i!

448 Nej Palæstinensisk særlov...
449 Nej Mike Kristensen dig bare hver dag din svans
450 Nej Godt at Irakerne er glade for han er væk når der tilsyneladende er så 

mange danskere der synes det er SÅ forfærdeligt at en massemorder 
er død 😏 : https://twitter.com/i/status/1212955403077767168

451 Nej Gad vide om han klarer en valgperiode😬 synes han er noget (for) 
gammel

452 Nej 💥👎Det er noget Svineri - Han har ikke fået mit tilsagn Og jeg vil 
ikke tillade at han Tyvagtigt bruger mit måler nummer til at fremme sig 
selv Føj for en led  Karl UD MED HAM NU 👎👎👎💥💥💥

453 Nej Hun  er  kugle  skør.
454 Nej Så længe de er Glade sammen. Der skal være plads til os alle, mange 

af de bøsser jeg har mødt har en Så fed-Rar personlighed
455 Nej Så burde hun jo være død, da alle dumrianner mener, at man dør, når 

man får covid 19 virusset.
456 Nej Det er de to selvglade snotunger der bare skal skride
457 Nej De  er landsforræder , tænk den ulykke de har lavet på uskyldige 

mennesker, med deres terror , de skal aldrig tilbage til Danmark😠
458 Nej Hvem fanden gider holde ferie i flade røvsyge dk alligevel 😒
459 Nej Utroligt at de der mennesker konsekvent ser bort fra hvor mange der 

er fanget på kontanthjælp, som ikke *kan* arbejde. Uanset hvor 
lækker en gulerod man tilbyder dem, får man ikke nogle arbejdstagere 
ud af det. Til gengæld får man ulykkelige borgere (hvis man nu tror på 
at mennesker skal have det godt), som belaster systemet økonomisk 
endnu mere, fordi de går i hundende og får brug for akut hjælp (hvis 
man nu er en følelseskold sociopat der kun går op i den økonomiske 
beregning).

460 Nej Og i vil stemme for at alle de...... Skal herind I landet... Pff!
461 Nej Politikere er selvudnævnte gangstere...
462 Nej Anmeldt  for  hvad???  Manden  er  i  livsfare,  det  er ikke  

raketvidenskab,  og  snotnæsen  som  sikkert  er  af  anden  etnisk  
herkomst  kan  da  bare  flytte  sig.
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463 Nej Han er en byld på røven af samfundet..!! 
Den eneste grund til at folk truer ham er, at han blot råber højere og 
højere indtil de gør. 

Tænker umiddelbart, at mange på denne tråd ville få en meget kort 
lunte, hvis en eller anden fedladen spade stod udenfor deres dør, og 
råbte efter dem, at de var nogen klamme skvat. 

Støtter ikke på nogen måde vold, men man skal sgu heller ikke aktivt 
opildne til vold. 
Hr.gris-paludan opildner i den grad. Han gør faktisk ikke andet...

464 Nej Jeg har ikke nogen løsning på hvad der virker her og nu
Men at der er så mange partier der over det hjælper heller ikke
For mange kokke ......
Men at hele system ikke virker ser vi hver dag 
At vi fyre skatte personale Ja det er sgu det dummeste næst efter IC3 
og Ja EFI systemet (skatte system)
Når nu vi får skat til at virke så får vi igen flere penge på bundlinjen og 
flere penge til hele Danmark 
Der er lige nu en gæld på 118 milliard  kr. Til skat 
118 milliard 
Altså det er en masse ydelser som kunne  give hele Danmark godt
FÅ ANSAT DE FOLK I SKAT
FRU STATSMINISTER hjælp DANMARK 
118 milliarder plus det løse

465 Nej Den "søde" nabo havde åbenbart fundet ud af, hvor hostelydene kom 
fra så der er ingen undskyldning for at skrive anonymt. Totalt håbløs 
egoistisk nabo, som ingen vil ønske sig :-( til gengæld viste svaret et  
fantastisk overskud. Ønsker kun alt det bedste for denne seje unge 
kvinde :-) må de finde en medicin, der kan gøre hendes liv meget 
nemmere :-)

466 Nej Sarah hvor syg er mand så! 🤮🤮🤮❤🤔
467 Nej Forbanede svin ,og så over for børn.
468 Nej Hvis man kalder det noget andet så vupti så er problemet væk😳 Jeg 

fatter vist ikke helt hvad eller nærmere hvad der ikke foregår i hovdet 
på en scioaldemokrat🤔

469 Nej Kæft en krage....
470 Nej Sjældent pæredanske medborgere smides ud af landet.
471 Nej Skal vi så bare kalde dem for mørke nazister?
472 Nej Lige så dum som veganer aktivister. Vis folk passede deres egen 

fødevej var det sku nemmere
473 Nej Den elendige kultur marxist skulle anbringes i Rudolph Hess gamle 

celle!!!
474 Nej Den latterlige røde møgs....k burde ud på arbejdsmarkedet og se hva 

der rent faktisk er tilbage af løn/pension til at betale de forpulede 
afgifter med...🤬

475 Nej Efter at have læst hændelsesforløbet må man konstatere at de er 
komplet sindssyge ! Mindre kan ikke gøre det ! Vold er iøvrigt en 
forbrydelse der straffes med fængsel i måneder.

476 Nej Nej Nej sige virkelig det er løgn rigtig sindssyge 
man / 😢
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477 Nej what - har de jord i hovedet 
478 Nej Hun har intet forstået. Sikke en tosse.
479 Nej Smittespredere!😡
480 Nej Det er skræmmende, at en pædofilidømt har flere rettigheder end det 

barneoffer, han har udsat for sine rædselsfulde forbrydelser
😨😱😰

481 Nej Svenskere er sq snart lige så latterlige som de radigale 😶
482 Nej Det  må da være nogle i kommunen der skal havde en fyrseddel 🤔. 

Send nu de tumper ud af landen i en fart👍.
483 Nej Ja demokrati er svært at acceptere for den syge venstrefløj. 
484 Nej Hvis det er folk der har Bode der som skulle ud af dk så har jeg ikke 

ondt af dem så skal de hjem hvor de hører til alle sammen
485 Nej Ikke at jeg ønsker at kende vide  antallet af uanstændige idioter i 

denne verden, og deres race, men for helvede uanset hvem i er ... 
hvor jeg ringeagter jer... må i brænde op i helvede uanset hvem i er !!!

486 Nej Med den grundlovstale er vi jo ikke i tvivl om, hvad ser sker i Danmark 
de næste 4 år. Det er f.... skræmmende med sådan en lystløgner i 
folketinget.

487 Nej Han har aldrig været smittet. Han er bare syg i knolden. Derfor skulle 
han aldrig lukkes ud i den virkelige verden. 

488 Nej Hvorfor de andrer hjelpede ikke? Hvorfor er så kujoner 😠😠😠
489 Nej Får ondt langt inde i sjælen, hvor modbydelige kan mennesker være. 

Stakkels stakkels pige😥😥😥
Håber de alle får forvaringsdom, de er jo så modbydelige mennesker 
🤬🤬

490 Nej Alle dem der siger forbyd fyrværkeri er da helt væk fra vinduet....gør 
dog noget ved de utilpassede individer i stedet for 👊

491 Nej Hun er tydeligvis ikke rask i hovedet ... 😢
492 Nej Føj en omgang gedekneppende analfabeter.
493 Nej Savner disse tre 

Trump er absolut ikke velkommen i dette fine selskab 
Det er han for syg til .

494 Nej Ja i startede det pi's og nu kan andre så få lov at hænge på aben 💀

495 Nej Disse forsvarsadvokater fir islamister har fanden skabt i en brandert, 
synes jeg!
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496 Nej I alle lande og samfundslag, findes brådne kar.

Jeg husker få år tilbage da vi blev bevidste om 'Tønder-sagen' 
Dengang var der Lande-hetz (ganske begrundet, synes jeg dog)
Dengang var der ik grænser for folks meninger...
Han var pædofil og klam.
Han sku bures inde resten af livet.
Han skulle i medicinsk behandling og ja der var sågar folk der 
personligt gerne ville kastrere ham.

HVOR er alle disse dengang så højt-råbende mennesker og medier 
henne, nu hvor det er pga Ideologien Islam?

Den danske lovgivning beskytter piger, så det ikke er tilladt at have 
sex, før man er fyldt 15 år, og ej giftes før man er 18 år.

Disse regler gælder i Danmark, lev efter dem, eller flyt hen hvor jeres 
Ideologi er tilladt.

Inger har handlet helt efter Dansk lovgivning!

Hvilken Dansk far ville se sin 12 årige datter blive gravid med en mand 
på 27-50 år?

497 Nej Skingre, fanatiske pigestemmen har nu aldrig kunnet begejstre mig !
498 Nej ja hun er da  en klap torsk
499 Nej 😡😷bliv dog i al fremtid borte fra denne frisør. De fatter intet!
500 Nej Demonstranterne i Hong Kong havde mere fortjent den hyldest end en 

skinger teenagepige, der kun ønsker at skabe panik
501 Nej Danmarks dårligste statsminister der aldrig er valgt😏

Udskriver valg på en dag hvor hans konkurrent ligger syg på hospitalet
Til en anden dato end europavalget (fordyrende)
Til en helligdag - Grundlovsdag den 5.juni der tillige er Far’s dag😄
Ø har aldrig stemt for nogen af regeringens forslag om forringelser af 
levevilkår for de dårligstes vilkår og berigelse af de i forvejen rigeste

502 Nej Han må være syg i hovedet.😠
503 Nej Det kunne sikkert godt havde været flere penge til pensonisterne hvis 

ikke regeringen abselut heller ville give pengene til Diktatoerne i Afrika 
og dovne Italiener som kan gå på pension 10 år før Danskerne, det er 
lige som om at Danmark og Danskerne ikke fylder så meget i 
Socialdenokratiet

504 Nej Det viser jo bare hvad det er for nogle selvglade tumper der er valgt, 
og nu danner regering.

505 Nej Koooooom til DK 🙏🤩
506 Nej Enhedslisten. Et parti der består af velbeslåede curling socialister.
507 Nej Forbyd denne sekt i Danmark 
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508 Nej Jo jo tættere på null for DF jo mere blæst bliver de da. De kegler jo 
rundt . Nu NB og stram har overtaget deres muslimer og flygtninge 
had . Som de lånte fra Goebbels manuler. Utrolig der findes folk i 
blandet os, der har stemt på dem 25 år uden politik, jo jo den flok 
folkeforføre fra DF, NB Stram hat og ikke glemme Inger Støjberg. Har 
da kunne fylde deres lommer med guld.

509 Nej Fuldstændigt korrupt samfund vi lever i,  skide kommunister. 
510 Nej Nej islam har
511 Nej Mette medium ...Du er fake ! syge ko
512 Nej 💥i er fuldkommen Sindsyge💥 Bland jer uden om Pensionist & 

Sygehusmad💥
513 Nej De Skal  bare gå af de kremminele  socialdemokrater
514 Tvivl § 266 b Sådan en ussel hund ejer ikke ære. 

Deres middelalderlige tanke og handle mønstrer er bare ikke 
forenelige med vores samfund. 
Stakkel kone og familie der skal leve med sådan et pjok af en “mand”

515 Tvivl § 266 b Arabere igen, igen, igen
516 Nej Han er rigtig syg i hoved 😂
517 Nej Østeuropæer overraskende ik !!!!!🙄
518 Nej Populistpampere, nu er fjolserne klemte, og så tror man at vælgerne 

er dumme som en dør. I er gennemskuet som de løgnagtige populister 
i altid har været, og altid vil være.

519 Nej Lad dog være med at skrive om den tossede teanager, hun ligner en 
der er på kanten af et nerve sammenbrud

520 Nej Hun sku da selv en tur i en tumbler,skøre kvinde.
521 Nej Hold kæft ,han er kedelig,snakker i ..nu går i seng ..Gab gab 🥵
522 Nej Sig sku da for hunde fra prompte  i stedet for at komme frem så længe 

efter. 🤮🤮🤮Jeg er SÅ træt af hele denne virak. Gab gab
523 Nej når han så sidder i fængslet  vil masser dumme kællinger gerne være 

sammen med ham de tror de kan hjælpe sådan en idiot ligesom ham 
ludin

524 Nej FOLK ER NOGLE EGOISTER
525 Nej Hold nu op med det curling pis.

Det er såre simpelt, hvis ungerne opføre sig pænt får de en bonu hvis 
de opføre sig som lort får de ingenting.
På arbejdspladser har man da også nemmere ved at få en lønstigning 
hvis man passer sit job, fremfor ham der altod er mandag-fredags syg.
Måsle forældrene burde se indad og begynde at opdrage deres afkom 
ordentligt fremfor altid at give andre skylden for deres fejl.

526 Nej viser hvor ligeglade danskerne er ,hvad angår deres eget og andres 
helbred

527 Nej Giv dem en kop kaffe og en strissertærte 🍋🌙
528 Nej Han får sikkert snart et direktør job i en organisation eller styrelse, 

måske foreningen for politisk udstødte.....
529 Nej Så er Reje og Flybranchen da lige blevet slagtet. 😡
530 Nej Hvad er det i grunden de skide patroner er der for? Flødeskum, og 

sodavandsmaskiner der laver segunda brusvand!

Få da bare fjernet det fis!
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531 Tvivl § 266 b? De der små pushere skal bare skride tilbage til Mellemøsten. Ja gide 
vide hvor de får deres penge fra?😂
Kom nu igang Jens betjent, det kan ikke være så svært at buste de 
små rotter i deres narkohandel..

532 Nej Det viser jo bare tydeligt hvor sygt det folketing er vi har 😡 med 
pensioner de rager til sig og vi andre bliver røvrendt 😡 ikke så sært 
politiker lede opstår 😡

533 Nej Hann ved ikke hvad depression er hann er en habløs amatørpsykolog

534 Nej psykopat
535 Nej Snart skal også mennesker aflives- med vaccinen😢😡🐑
536 Nej Smittebærere med 😏
537 Nej De skal ud af landet
538 Nej Klart det er Iran, og det er sikkert Israel der står bag det hele alle ved 

jo at Israel hader Iran og vil gør alt for det land falder som Irak.
539 Nej Mindretals diktatur 😡
540 Nej De er også købt og betalt og fulde af løgn de sygeplejesker jo
541 DE NASSER PÅ SAMFUNDET, DE ER IKKE MED I EN 

OVERENSKOMST SÅ INGEN  PENGE TIL DEM, DE BURDE GÅ 
KONKURS

542 Nej Smid dem ud af landet, begge to
543 Nej manden er udviklingshæmmet, stakkels mand
544 Nej Personen er jo fuldkommen..... bindegal 🤪
545 Nej Sig mig, hvordan vil vores utroligt følelelsesladede politikere reagerer i 

det øjeblik Danmark bliver ramt af en virkelig krise! 
Jeg må sgu’ indrømme, at jeg er mere til ledere a la Frederiksen, 
Jelved, Gamle ElleMan, Schlueter, Thatcher, Churchill, Kohl end det 
her følelsesporno! 

546 Nej Manden er total beskidt i munden har ikke respekt for kvinder og børn 
🤮🤮🤮🤮🤮

547 Nej Vi 'ledes' af imbecile tåber.
548 Nej Ja jeg er bange for at der er mange psykopater ansat inden for det 

offentlige system og det er fordi der ikke bliver lavet en rigtig 
psykologisk undersøgelse af dem inden de bliver ansat hvad der er 
noget svineri imod den danske befolkning føj

549 Tvivl § 266 b? Ud med alt det rakepak, det kan kun gå for langsom ✈✈
550 Nej Hvis det ér ET, så er rådet herfra. Skynd jer hjem, her er tingene i 

kage..

Det forlyder iøvrigt at Morten Mellemøstengård, vil byde ET 
velkommen med et livtids-medlemskab af det rhadikhlifate venstre.

551 Nej Hun må være vegatar, for der er intet på 1. sal
552 Nej Fanatiske hjernelamme veganere 🖕
553 Nej Hold nu kæft en flok curling idioter. Det stopper jo ikke den klima 

katastrofe de omtaler.
554 Nej Folk som fører krig imod dansk natur, bør smides ud af landet!
555 Nej Hjem med sådan nogle møj tøser
556 Nej GODT I FANGEDE DEM. Måske er det på tide at gøre noget så 

sådanne grimme mennesker bliver straffet hårdere i et fængsel !!!!
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557 Nej Nu må den sindsyge regering snart stoppe🤬🤬🤬
Læs i stedet alle de nasserøve ud, som kun er kommet til danmark for 
evig forsørgelse👎👎👎👎👎👎👎

558 Nej ha ha ja hvad skal man sige LAD DA BØRNENE LEGE LIDT har de  
Muhamed Østergaard med i gruppen det er jo en børnehave

559 Nej Fatter ikke de ikke snart bliver smidt hjem. Det er fuldstændig urimelig 
at de skal have lov at ødelægge vores dejlige Danmark. 

560 Nej De blå har smadret Danmark i privatiseringens navn. det værste var 
da de ulovligt lukkede skat i 2010- det døjer vi med endnu. Så er der 
jo også Siøjbergs bevist ulovlige barnebrudehalløj. Hvem gider snart 
at høre mere på de arrante og selvfede fra blå stue- 

561 Nej Altid vente på de kvinder 😜
562 Nej Bliv hjemne og tag jer af jeres kvinder og børn
563 Nej Han skal skal da havde et los bag i
564 Nej Det afspejler jo fint, hvad han har gjort ved landet.
565 Nej Så kan hun lære det, når man er så hjernedød at få lavet sådan noget

566 Nej Formand for Gellerup parken må være syg i hovedet 
 det er ikke politiets skyld at der er en flok hjernedøde psykopater der 
ikke vil opføre sig ordentligt , lov er lov og lov skal holdes , de skal 
ikke forsvare noget territorium , for de har ikke noget , det er et 
offentligt område , som skal beskyttes af ordensmagten , til at få orden 
skal der bruges det mandskab der er behov for  .

567 Nej Så bli'r luskefisen Ellemann vel formand...han er sikkert godt oplært af 
farmand.

568 Nej Dette her skal stoppes nu, de laver små børn om til små soldater og 
dette kan ikke være lovligt dette land, og vis politikere ikke kan se det 
så skal de ikke være på Christiansborg, disse mennesker skal have 
den værste straf på jorden, Gud er ikke denne mand der udøve disse 
syg handlinger så manden må være psykisk syg OG SKAL STOPPES 
dette er ikke hvor kirke værdi.😡😡😡😡😡😡

569 Nej Overfyldt med mænd unge drenge der burde sendes hjem,  de kunne 
måske gøre noget for deres eget land, i stedet for at ligge Europa til 
last ...SORRY 

570 Nej Smid dem nu ud af NATO og alle forhandlinger med eu
571 Nej Ja fedt så betaler vi til sådan et tågehorn af en betjent, den skulle 

absolut være pålagt ham og trække fra hans løn..
572 Nej Tøsedrenge!!!!????????????
573 Nej Simon Alexander Christensen Privat det må være sådan Coco hun 

snor dig rundt hele tiden😅
574 Nej en flok blå bonderøve
575 Nej Ahmad Iraki syg menneske
576 Nej kvinde eller ej. hun kan ikke få nok... media slave
577 Nej De JUBELIDIOTER skal en tur i fængsel.....
578 Nej De kan stikke det op i den blegfede herlighed 🧐 tilbage til 

kontaktbogen 🤗 Der blev der ikke skrevet alverdens snotdumme ting 
i.

579 Nej Ifølge venstrefløjen ink. radigale i byrådet, er der ingen problemer i 
Volsmose - som flere penge til bydelen ikke vil kunne fixe 🥴
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580 Nej Nu spørger jeg bare om manden er Retarderet han ville kæle med 
løve det er sku da for fanden ingen tøjdyr det skulle have rykket 
hovedet af ham

581 Nej De har også 2 benede rotter
582 Nej Ud af deres lejlighed.......hvis de ikke er danske statsborgere skal de 

ryge ud af landet!
583 Nej Hoooold nu kæft nogle spassere..

Har de for helvede ikke nok at se til eller bruge vores skattepengr på.
Så skal der laves en undersøgelse og oprettes en specielgruppe. Der 
kan bruge eg par år det, og så lige et par 100.000.000;.
Og så lad bare sige ca. 50000000 yderligere, for at få lortet til at virke 
😠😠😠😠😠😠

584 Nej Danmark i knæ,
585 Tvivl § 266 b? Så fis til Tyrkiet til dit avl!

Så kan I ernære jer ved godt arbejde og gode sociale forhold, i 
Erdogan-Paradis!

586 Nej "Og nej, det er ikke fordi, Ghita Nørby er en sur, gammel dame" - der 
var jeg ellers tæt på at blive snydt 🤣🤣🤣🤣

587 Nej Nu stopper hun sgu den skide kommunist. Fy for satan hvor er det 
lavt...

588 Nej Han er vist lidt pervers
589 Nej De er ikke raske.......
590 Nej Haha 21 amerikanske diplomater hjernevasket af cubanske 

fårekyllinger ???
591 Nej Nej nej nej 😡😡😡 så er der flere vi skal forsørge og så forræderi 

mod Danmark 
Vi kan ikke engang klare vore gamle.... 👎👎👎

592 Nej Hvis han ikke går fri, må vi udrydde manglen på fængsler, når alle 
dem, der gerne så, at der ingen nazister er tilbage på jorden også skal 
derind

593 Nej Ja ja. Så fik man det bekræftet.. 🤔🥴 Han er altså ikke mere 
“mand/tøsedreng” end at han så aflyser et stort anlagt møde, 
angående hans eget besynderlige videoovervågningstiltag..!! Nu ska 
fiskerne igen til at bruge tid på at få tingene til at passe ind i deres 
fiskeri..!! Mage til større klovn, skal man sgu da lede længe 
efter...🤢🤮

594 Nej Det er noget af en berigelse for dem det rammer, efter De Radigales 
og Enhedslistens og ikke at forglemme Venligboernes mening.

595 Nej De tror at de kan godt misbruge Danmark med trynnni som de 
kommer med, defor Danmark trækker trynnni fra udlandet som rotte 
så Danmark skal også trække dem som rotte her i Danmark, politi 
kæmper for at sove ikke bag rattet 😠 som nogle dasnkerne giver 
dem mulighed for at integrere og misbruge andre frihed som vi 
kommer her med værdi uden trynnni

596 Nej Hvad skulle det hjælpe, når de radikale og deres medsammensvorne 
lukker dem ind af hoveddøren på den røde løber. 😡😠😤

597 Nej De er ledere af navn ikke af gavn😬
598 Nej Jamen, vedkommende er pt den førende antidemokrat i landet. 

Grundloven har hun sat ud af spil.
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599 Nej Voldspsykopaterne skåner ingen . -  Håber de fik taget gode billeder 
af de her typer !!
Det skriger til himlen på effektiv konsekvens !

600 Nej Lige her giver jeg hende ret. De splitter velfungerende familier ad, de 
skal ikke overveje et sekund at give den psykopat asyl i Danmark. 

601 Nej og hvem skal mon betale - LØNMODTAGERNE...og hvad får vi for det 
? Ligeløn ? bedre voldtægtslovgivning ? stop for skattely selskaber ? 
stop for social dumpning ? stop for udledning af kvælstof ? stop for 
nedbrydningen af skattevæsenet ? stop for byggeri uden grønne 
områder ? For nu bare at nævne nogle områder ?

602 Nej Journalistisk venstreparti er en stor omgang retarderet inhabilt indavl 
og det bærer alt deres arbejde tydeligt præg af

603 Nej Ja, så er Danmark god nok, da de valgte at tage afsted herfra, mente 
de at det var et lorteland at bo i og vores levevis på sigt skulle 
bekæmpes af ISIS Men at leve med konsekvensen af sin beslutning, 
når bagsiden af medaljen viser sig, har de aldrig været parat til, dertil 
har de haft det for bekvemt i Danmark, så tager man da bare tilbage 
og fortsætter hvor man slap. Er det terrorister i dvale vi får tilbage, 
indtil de kan udøve deres had på anden vis, det ved vi ikke. De burde 
være frataget deres statsborgerskab, allerede når man finder ud af 
hvorfor de har forladt Danmark, nemlig for at bekæmpe det 
danske/vestens samfunds leveværdier og demokrati.
Og nej jeg er ikke racist, her er plads til alle som vil vores samfund, 
men ikke folk  som vil bekæmpe det Danmark står for. I må leve med 
jeres beslutning og blive hvor i er!

604 Tvivl Fuck hende, hun truer os alle, så ud med den kælling.
Ellers må vi ha fakler og høtyve ud af gemmerne!!! 🔥🔥🔥🔥🔥

605 Nej De er sgu da syge i deres små hoveder ! 
Stakkels løve

606 Nej Hyld dinosaurerne... De mangler det hårdt...
607 Nej Hun er sku ikke nomal oppe i hoved stakkels hendes forældre og have 

fået sådan et barn der er dummer en en parke røde pølser i storm vejr

608 Nej Synes det er OK, de skal bare i karantæne når de kommer hjem indtil 
covid-19 er overstået, de er jo potentielle egoistiske morder, hvis de 
kommer hjem og breder smittet, som nogen folk kan dø af...

609 Nej De kan bruge milliarder, de kan sende soldater i krig men bestemme 
sig for så lille en ting så skal de have advokater på for selv at skabe 
en afstand. 
En flok tøsedrenge

610 Nej Send dem ud af landet hvor det er muligt resten i fængsel 
611 Nej Hun skal aldrig til Danmark igen!

Hun er hvor hun hører til!
612 Nej små kommunist svin
613 Nej Tjah demokrati er jo heller ikke lige noget Enhedslisten går så meget 

op i og ytringsfrihed kun til de selv får  magten...derefter bliver den 
annulleret..må jo ikke glemme at de er kommunister en ideologi der 
stå for undertrykkelse og masse drab..

614 Nej De skal da ikke ud af lejligheden men ud af landet
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615 Nej Hun skulle losse ud på røv og albuer sammen med de andre fjolser fra 
ældrerådet der står i tv Idag og vasker hænder skam jer😠😡
Og hvor fanden er borgmesteren kom nu ud af dit skjul og vis dig som 
en leder

616 Nej Hun er en amatør. Til grin.
617 Nej EGOISTER???
618 Nej I godt nok syg mensker
619 Nej Det kunne være stoppet før det begyndte, men ikke med de 

svagpissere til politikere vi har for nuværende
620 Nej Gosh?! En berømt dukke. Pæn uden på, men total tom inden i.

Jeg syntes, at der er for lidt hvide med i Fresh Prince of Bel-Air, der 
skal laves en ny.
Der er for lidt hvide med i Roots, der skal laves en ny.
Der er for lidt hvide med i Boyz in the Hood, der skal laves en ny.
Sygdomme går sgu ikke efter farve tåbelige tøs!

621 Tvivl § 267? Hvordan kan de 3 mongoler være ansat i nu med det lorte arbejde de 
har lavet med Emilie 😡😡😡

622 Nej Ralph Jensen det er også de skide fynboer 😂😂
623 Nej Der er kun ét spørgsmål, folk nok mest vil have svar på, som er: 

HVORFOR SVARE DU IKKE PÅ DE SPØRGSMÅL!? 🤬🤬

Hun er en super nederen skinke, som gemmer sig bare hendes 
nyopfundne ord “folkesundhed”, og så er der de naive mennesker som 
støtter hende som også kun bruge det ord, til at forsvare at det er helt 
i orden man bryder grundloven. Ad!! 🤢

624 Nej Hun er en gimpe, har altid været det, og nu med beskidt sprog
625 Nej ukloge individer
626 Nej de skal hjem  det er op til dem hvor længe de vil bliv
627 Nej Det må folk jo selv om, jeg bryder mig ikke om den arrogante kone, 
628 Nej han kunne vel sige nej tak da de stod ve præsten hvis ikke han syntes 

det er han type
629 Nej Når Pia K. er på, er det ikke en meningsdanner, der har ordet, så er 

det en hadindpisker.
630 Nej Nej, "bukker" under ;) Det er da ikke værre end alle de "fritidsjægere" 

for ikke at tale om krybskytter der er i Danmark - OG mange af dem 
skam skyder rådyrene - eller hvad det nu er - inden de kan finde ud af 
at ramme 😢😠

631 Nej Ud med dem de hører ikke til her
632 Nej 26 indlagte i en hel landsdel og så slagter i alt. Kære regering i er 

bindegale. Man nærmer sig jo næster nordkoreanske tilstande. Håber 
snart der dukker en voksen op som kan banke lidt fornuft i skallen på 
de røde tosser 😢

633 Nej Tag den med jeres HR afdeling, hr og fru Danmark kan ikke løse jeres 
syge kultur på jeres arbejdsplads.

634 Tvivl § 266 b Atter nogle muslimske indvandrere som hærger vores land og som 
sikkert fortjener opholdstilladelse og permanent kontanthjælp hvis det 
står til Pernille Skipper, Morten Østergaard og Uffe Elbæk.

635 Nej Jamen,hun er jo nok også den som ikke vil indlægges,og behandles 
hvis hun bliver meget syg af corona.Så er samfundet også fri for at 
bruge en sengepladser og penge på hende den ligeglade!

636 Nej Afsæt det bindegale kvindemenneske 

Page 36



med_had_sample

637 Nej Løb da for Helvede hjem til jeres Mor , og hyl som en flok snothvalpe , 
som det i er , og stop med at tro  er noget , kom da for pokker til 
fornuft og nyde livet i dejlige Dk ,

638 Nej Endnu en idiot!! Smid dem ud af landet også er vi der næsten !!
639 Nej Sjællænder er hamrende ligeglad. Luk så de ikke kan forlade øen, og 

smitte hele landet.
640 Nej Rasmus skal bare fortsætte med at demonstrere på Nørrebro og 

provokere de voldsparate antifascist-fascister og de mindst lige så 
voldsparate fra den formørkede religion så det kan blive klart for selv 
hr. og fru. Danmark at der skal gøres noget alvorligt ved det 
sammenrend af utilpassede voldspsykopater der er derinde.

Samtidig er der gode chancer for at der hver gang er individer som 
bliver anholdt, og som dermed kan få en tur bag tremmer og flere 
pletter på deres straffeattest - og hvis vi er heldige så kan de også 
blive smidt ud af landet på en enkeltbillet.

641 Nej Ked af det, fordi der ikke må være nogen, som føler sig svigtet af De 
Radikale,' skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook. 

Det gælder åbenbart kun hvis man er illegal indvandrer eller medlem 
af de radikale, skidt med resten af den danske befolkning så de 
krænker med deres tåbeligheder hver eneste dag 😡😡😡😡😡

642 Nej Helt enig
Pigen er mentalt syg og underernæret
Man siger, hun er 16 år gammel, men ligner en på højst 10
Hvor er drengen, som afslørede, at kongen faktisk var nøgen, da det 
ser ud til, at alle voksne, der hylder hende som den nye Mother 
Teresa, er med i det grænseoverskridende klimahystery

643 Nej Mellemøsten jubler nu kommer der endnu en naiv tosse.
644 Nej Ud af landet med hele bundtet. Og ungdomsfængsel og psykologisk 

hjælp til den etniske dansker... Nul tolerance.
645 Nej Selvfølgelig gør de det - de “små drenge” ønsker at komme til magten

 MEN VI VIL IKKE HAVE DEM - vi vil ikke være det nye syd Europa 

646 Nej Men hvad er de værste ?
Danmark er for blødsødne , de får jo bare et ferie ophold

647 Nej Vor herre til hest sikke nogle røverhistorier. Og journalisterne bringer 
dem gladeligt videre. Se på billedet, det er unge mænd, der burde 
blive hjemme og tage vare på deres familier. De er ikke flygtninge, de 
er illegale indvandrere og sandsynligvis kommende banditter og 
gangstere i Europas storbyer. Det ville være rart hvis vi kunne slippe 
for alt det følelses porno. Men hvad kan man ellers vente sig af  
Danmarks absolut dårligste avis.

648 Nej Hvorfor avler vores samfund så mange iskolde psykopater? Det burde 
vi se på. Så resten af folket ikke skal leve i frygt.

649 Nej Længe leve de såkaldt krænker.   Not
650 Tvivl § 266 b En gang islamist, altid islamist. Igen og igen oplever vi, at disse 

såkaldte velintegrerede muslimske rollemodeller viser sig at være det 
modsatte. De fleste muslimer slipper aldrig islam. De skal ud.
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651 Nej Det er satme godt at de papnæser i DF fik så mange tæv ved 
folketingsvalget sidste sommer ved folketingsvalget.. 21 mandater 
mistede de.. <3 DF førte an i en vanvittig korstog med regionerne hvor 
de ville nedlægge dem. DF fik gjort kål på radio24syv men det var jo 
ikke nok for de papnæser. DF bløder stadig efter historisk 
valgnederlag.. De bragede ind med 37 mandater i 2015. De turde ikke 
at gå i regering.. Ha-Ha.. 
https://www.youtube.com/watch?v=dPwjZosPesI

652 Nej Ud og passe grise Katja Petersen
653 Nej Rystende at terrorister får muligheden for at komme ud i friheden. 

Politikerne og dommerne har blod på hænderne.
654 Nej og jeg kan forstå religion ikke er fodudt. total hjernedødt
655 Nej JA METTE HELD OG LYKKE MED AT GENÅBNE DIT DANMARK.
656 Nej Hvad med om politiet bare gik ud og stoppede det !!!!  HELT ÆRLIG 

for dælen 🤬 Kære politi i er fuldstændig til GRIN, de skyder på jer de 
griner jer lige op i fjæset eller giver jer nogle på hovedet for satan da 
kan i ikke se det  😟😳 Der skal sgu nogle andre boller på suppen de 
Lømler i Aarhus Vest skal ind og sidder ja de kan vist få 8 år i fængsel 
for det men i giver dem ikke engang 8 min så er de fri igen,  er det 
fordi i er bange for at blive kaldt racister!!! de unge røvhuller derude 
ved ikke engang hvad en racist er de bruger bare det bare, OG UHA 
SÅ BLIVER I BANGE

657 Nej Hun er rablend skør og lider helt klart af storhedsvanvid.
658 Nej Alle kællinger skal efter hånden bare blive væk fra os, få jer et liv
659 Nej Ved udvisning bliver han forhåbentlig sendt hjem... til Sverige!
660 Nej Ja hvad skal man sige😢 berufsverbot!!!føj
661 Tvivl § 267 Stop det sindssyge utroværdige manipulerende kvindemenneske og 

hendes tåbelige datter. De skal IKKE have mere 
medieopmærksomhed.

662 Nej Hello dem som sviner udlænden stop nu ned jers racister komunta 
hva med det dansker har dræbet fammilen børen kone det okay eller 
hva i tro kun udlænden der os mange Andrea ting beskidet ting 
dansker laver husk amager mand og andre morder som dansker laver

663 Nej Børnenes statsminister ?????  😡😡😡😡😡😡😡

Fy for Satan også I Venstre nu. 

Så klamt at lefle for religiøse tåber. 

For min skyld må de tro på hvad f.... de vil men det skal aldrig være 
lovligt at lemlæste uskyldige babyer for livet 🤬🤬🤬🤬

664 Nej Han er syg i hovedet
665 Nej Seriøst hvorfor får den taber so ikke fjernet den klamme vorte på 

næsen?
666 Nej Ud med dem omgående
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667 Nej Utaknemmelige er de 😠😠
Du skal da være taknemmelig for at du har en seng og sove i og mad 
hver dag og et tag over hovedet, det er der mange hjemmeløse 
dansker der ikke har 😠😠
Så smut ud af Danmark, hvis du ikke kan indordne dig 😠😠😠
Afsted, kridt skoene og begynd at gå, du er gået herop så kan du også 
gå tilbage 😠😠😠

668 Nej Jep hun er bind kriminel. Men rød kører bare videre med deres 
regimes og deres vælgere som tro PeTs

669 Nej Med sådan holdning😳fik hun aldrig lov til at passe vores “snottede 
unger”

670 Nej Fornuftigt. Hvis man ikke engang vil give hånd, når man bliver 
medborger, så fortjener man sgu ikke hele pakken af velfærdsgoder. 
Dem som ikke vil give hånd burde rejse hjem igen. De er uønskede i 
Danmark.

671 Nej de kan se fremtiden. islam indtag Europa. da der er mange i Europa 
som ikke fatter en brik.

672 Nej Amen herregud 😂 langtid sygemelder de sig så, når der kommer er 
alvorligt problem 😳🔫

673 Nej Og hvad så.....?
så køb for helvede en lighter.
Skal Haribo så også trække alle deres lakridser tilbage med 
negerhoveder for de er da pisse racistiske... Jeg tror kræft edme 
ungerne er pisse ligeglade eller skal vi lægge sag an mod Haribo fordi 
de laver vingummier der ligner bamser for det er da en hån mod 
bjørne. igen pisse ligegyldigt men nej HOLD NU KÆFT OG SE PÅ 
SVERIGE ER DET SÅDANNE VI VIL HAVE DET I DANMARK?

674 Nej Føj latterlige små landmænds lakajer til partier der er skide ligeglad 
med folkesundheden og sikkert også med land. Mændene

675 Nej Enig, menighedsrådene består ofte af nogle ekstrem religiøse 
frøkener 👍

676 Nej 🇩🇰Danmark og det 🇩🇰Danske folk skal ikke indordne os efter islamisk 
kultur 🤔i Danmark 🇩🇰Det er Danmark 🇩🇰det er Dansk, vi har vores 
love og regler, dem skal der ikke ændres på 🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰

677 Nej Håber ikke Danmark er så dumme,  at sende dem der har forråd  
Danmark,  som sidder  og har ondt af dem selv , til Danmark. DE har 
selv valgt, og nu hår de fortrudt alt, og vil gerne til Danmark. Hallo lad 
dem blive hvor de er. 😡😡
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678 Nej Pia Kjærsgaard siger at Jacob E er på vej i armene på de radikale, 
Lars Løkke er på vej til S, og Støjberg på vej i fængsel. DF på vej ud 
af Folketinget, Messersmidt's meld sag bliver afgjort i år.. skal han ind 
og ruske? Pape håber på en sniger, så han kan blive statsminister. Og 
liberal alliance, og NB råber tomt ud i luften med pupulistiske 
budskaber i håb om der rasler lidt stæmmekvæg ned i hatten! Det er 
politik 2021 som koger i medierne lige nu. Politikken er pist væk! Nåe 
ja de røde.. Mette er en bandit, SF er skødehunde, og de radikale er 
skøre tosser der ikke kan få indflydelse på S.. sammen med de 
uduelige miljøtosser, El og de alternative. Pressen har fået det tabte 
momentum tilbage, og heksejagterne forsætter nu med deres syge leg 
med mennesker, der bliver lynchet uden at kunne forsvare sig. Og da 
medierne jo styrer folkedomstolen ser det svært ud for den der havner 
i deres klør at på en fair behandling! Politikkerleden og leden der 
kommer fra fakenews i medierne fortsætter. 

679 Nej Simon Otte så er det frem med dem!
680 Nej Sebastian Søndergaard sådan Daniel Toft Kaya skal være. ham der 

er også tyrker
681 Nej stol arldrig på en socildemokrat  de kan kun fylde os med løgn hele 

tiden
682 Nej Hun er li´ så syg, som Trumps. ?
683 Tvivl § 266 b Forstår det ikke men hvor der muslimer er der altid ballade
684 Nej Så smid da den talentløse anmelder på posten. Han er jo bare en 

gammel sur mand som kun kan være negativ 😂
685 Nej Stort stort TIL LYKKE 🏅🏅🏅
686 Nej Ja ram endelig børnefamilier, pensionister  og det arbejdende folk, så 

får I flest penge hjem 😡 Tænker politikerne slet ikke før de taler ? 
Danmark kan stadigvæk ikke rede hele kloden

687 Nej Håber seriøst ikke den rødhåret satan får den mindste indflydelse i 
nogen som helst politisk sammenhæng

688 Nej Islam kaster en blodig skygge efter sig
689 Nej Han er sku syg i hovet, går ind for at spærre idioter inde.
690 Nej Sagt så det er til at forstå en situation der er løbet helt 

afsporet👎👎👎🆘der er ikke langt op til en dødsdom for voldtægt 
😱😱

691 Nej BØRN  / UNGE KRIGERER. NEJ TAK 😡😠
692 Nej YES Baby.

Masser af StemmeSpild på Venstrefløjen.

Glæder mig til at høre deres Politiske Program, som de stadigvæk 
IKKE kan forklare.

Og nye Sjove interne Skærmydsler i Åndssvageforsorgen.

🤠🤠🥳🥳👻👻
693 Nej Må Gud bevar Danmark, for den ko vil kun ødelægge vores land og 

det vi stod for
694 Nej ..: De kan bare ikke lade være.. hvor der er penge er der banditter .. 

sådan har det altid været og intet kan stoppe det..🤬
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695 Nej Ud med dem! 😡
696 Nej Stop den kvinde
697 Nej Til alle der benytter sig af udtryk som offerkort, racismekort, nazikort, 

krænketparat osv....

Disse udtryk er opfundet af racister, for at lukke munden på 
modstanderen i en debat. Udtrykkene betyder i bund og grund, "hold 
din kæft, du er en spasser, og kan ikke tages seriøst".... Når man ikke 
har nogen argumenter for sin racisme, kaster man om sig med udtrykt 
som offerkort og racismekort.

698 Nej Islamisk kultur berigelse lige efter bogen.Sura 2 vers 223: Jeres 
kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som i vil.

699 Nej Hvis det ikke er hende 4 millioner tøsen der har ansvaret for al gyllen i 
DR,  hvem er det så ?
Trump ?

700 Nej Nu er det åbenbart ikke tilladt at have en anden holdning til den 
sag..tag jer nu sammen tumlinger, og lad hende beholde sin mening. 
Er i uenig er det da fint med jer, men hvorfor svine hende til. Jeg har 
sgu da samme holdning til den syge sag med de lorte mundbleer, og 
jeg vil sgu ikke ikke dikteres af magteliten på Christiansborg. De skal 
ikke bestemme hvad folk gør, for det bestemmer i selv. Men mange 
har åbenbart ladet jer hjernevaske af visse tosser på Christiansborg. 
God dag derude.

701 Nej Hun skal da frikendes... hun har fået nok straf nu. Husk vi snakker 
småpenge i forhold hvad staten lader slippe ud af danmark... 12,3 mill 
plus det løse... post nord, DSB, statens it system og jeg kunne blive 
ved. Og ikke mindst minister løn og alle de goder de og deres børn 
raver til dig..

702 Nej Hun er syg oveni
703 Nej Håber de finder den tøsedreng 🥵
704 Nej Luk Venstre de for røde nu 
705 Nej Vi har ytringsfrihed i DK. 

Lad tosserene brug deres stemmer, lad være med at lytte hvis det er 
diskrimination.. 🤦 ♀🤦 ♀🤦 ♀

706 Nej Hvor Gretha må kæmpe mod mobning, må Mila kæmpe mod 
dødstrusler...kan godt se, at den "sure, gamle, hvide mand" er den 
farligste....

707 Nej Stor mangel på rigtige  Danske frihedskæmper .
708 Nej Mon de penge går til lidt ekstra til hende selv...😂 Usympatisk 

racistiske madamme 😀
709 Nej At en kvinde er klogere, sjovere, smukkere m.m. end mig finder jeg 

kun inspirerende. Hvis en kvinde af hvilket som helst udseende og 
intellektuelt niveau ødelægger min aften, så er det fordi hun er en 
dum, nedladende kælling, der bagtaler mine veninder og så er det den 
ene aften vi snakker sammen og så undgår jeg hende høfligt næste 
gang og bruger tiden med positive mennesker. Men for at være helt 
ærlig, så kan jeg ikke rigtig huske, hvornår jeg sidst mødte sådan en 
hystade.

710 Nej Satanst stalinister og venstreorienterede samfundsnedbrydere .. 
🤢🤮🤮🤮

711 Nej Biden er så klam lille pillemand
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712 Nej Lige nu lader vi Tyrkiet løbe de områder over ende hvor is krigerne 
sidder fængslet og vogtes af vores allierede. Eller de var allierede  
indtil usa og europa forrådte dem. Foreløbig er 750 is krigere flygtet. 
De er en potientiel risiko for hele vesten. Men kan de europæiske 
stater tage sig sammen til andet end at sige fy.?
Vi fortjener at få dem hjem. Vi fortjener at måtte kæmpe mod terror 
fremover så længe vi ikke stopper terrorstaten Tyrkiet.
Vi er forrædere og svagpissere.

713 Nej Kælling..
714 Nej lorteregering.... i burde simpelthen skamme jer. 51 år på 

arbejdsmarkedet og så vil i stjæle endnu mere af mit otium.... hvad 
f..... bilder i jer ind :( :( 

715 Nej Jeres klimapolitik er at sende muslimerne ud af landet. Selv tak.
716 Nej de er for kloge til at tage arbejde de får mere i kontant hjælp og 

børnepenge og så vil de ikke forstå dansk og mange af dem er så 
dumme at de  ikke kan

717 Nej Søgerligt. Der er mange psykopater derude🤨
718 Nej Hun snakker udenom og forholder sig på intet tidspunkt til islam. Hun 

taler kun om jøderne. Mette har givet statsgaranti for straffri 
mishandling af drenge børn / babyer. Børnenes statsminister fy for 
satan for et vælger bedrag🤮🖕🤬

719 Nej tænk lige på Klimaet og miljøet de sviner godt de traktor
720 Nej Tror ikke det vil afholde pædofile fra at forgribe sig på børn🤮...Syge 

mennesker!!
721 Nej Send ham dog hjem

til Portugal til forvaring - da de er i EU kan det jo foregå der !! Hvorfor 
skal vi føde på ham i alle disse år 😡

722 Nej De skal ud af Danmark 😡😡😡
723 Nej Ja selvfølgelig skal de sendes hjem. 😡🇩🇰🇩🇰
724 Nej De er sku ikke raske i hovedet!!!!
725 Nej fuck uefa ja de er så kuropt lorte uefa mafia tænker på at deres penge 

tank skal fyles helt op så de kan lave en nye til at fylle opp f uefa

726 Nej Sindssyge menneske
727 Nej Forfærdeligt man ikke kan bevæge sig frit i vores lille  land, disse 

uromager hører ikke til i Danmark de må udvises omgående , og jeg 
mener omgående

728 Nej nååh ja drej hele debatten på muslimer igen! fej lige for egen dør først 

729 Nej Så fik hun sin hævn, den gamle narcissist af en 
opmærksomhedskrævende olding.

730 Nej Føj, siger jeg bare. Han er da godt nok skudt i hovedet.
731 Nej Ja ja. Så vil de også overtage kød markedet de kinesere
732 Nej De skal da hjem hvor de kommer fra, længere er den ikke
733 Nej Ulve venner er i total blæst i pæren i skulle dælme skamme jer. De 

ulve skal bare ud af landet 😡
734 Nej Symptomer på den farlige Trump sygedom, som sætter sig på hjernen

 🧠 🤦 ♂
735 Nej Hun er så hjernedød og tror hun ved mere end alle læger i verden 

,hvor er politikerne til at tage hende fra bestillingen .
736 Nej Den røde pest. 🤧🤒🤕
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737 Nej Så mangles der bare nogle tusinde mere, så er vi ved at være ovenpå 
igen. Til dumme spørgsmål om hvem vi er, så er det etniske danskere.

738 Nej Så er han da sikker på at få lov til at blive i Danmark, vi samler jo på 
kriminelle indvandrere.

739 Nej Ja overklassen har det godt i Danmark, hun bliver selvfølgelig aldrig 
skilt og tvunget til at blive eneforsørger.

740 Nej De skal slet ikke have moskeer i Danmark! De er her på tålt tid.. de 
skal ingen politiker have i Folketinget.. de er her på tålt ophold.. de 
skal ingen stemmeret have.. de er her på tålt ophold!!

741 Nej Ja og det er hende den diktator sgu også,,, Hun er jo delvis skyldig i 
det også.... men den må bare frem med krokodille tårene en gang til 
og så er den jo glemt lige som minkfarmerne...  den er lige til at 
🤮🤮🤮sig over...

742 Nej Grådlabile tabere.
743 Nej Ja man kan jo bare sige tilykke til alle de røde halalglade tosser der 

syntes at vi skal havde flere af den slags fisser 😡
744 Nej Den kvinde er ikke egnet til at have børn og da slet ikke ,de som ik er 

hendes!

Hun er så syg i skallen og har stort behov for hjælp ... Håber ik at flere 
hopper i fælden ☹

Fædrene skal have sine børn og hun sku ha en stor straf for 
bedrageri, tyveri og psykisk ødelæggelse!

745 Nej Kinesisk diktatur under virus undskyldninger
746 Nej Problemet er jo Kina jubler over hvor dumme danskere er, 

produktionen flytter til Kina det skal dyrevelfærden nok blive bedre af 
😓

747 Nej Det kunne jo være en Trojansk hest. Gad vide hvor mange kinesere 
der kan være inde i sådan en kæmpepanda!?

748 Nej 👍 Ud med de volds psykopater
749 Nej Hvis man følger ham ved man det ikke er første gang de snyltere 

skriver til ham. Kan sgu godt forstå han bliver sur til sidst.. Influencer 
er bare et fint ord for nasser

750 Nej Forfærdelig at Nogen mennesker er så onde  Hold da kæft med alt det 
ondskab de skulle ha samme tur sådan nogle psykopat er   føj føj

751 Nej Philip Aske syge høne mand
752 Nej Det er en logisk udgang på skattestop og  2% omprioritering til 

skattelettelser i  mange år. 
Ingen kan miste 30% indtægt uden konsekvens. 
Trist for Else, Niels,  SKAT!,  sundhedssektor, politi, folkeskole, kort 
sagt alt offentligt til skade for HELE samfundet. 
Håber vælgerne ENDELIG afviser de neo-liberalistiske ideologier i 
stemmeboksen næste gang.🍀🍀

753 Nej ❤ ja da, verden siger også Danskere til os...så det hedder 
perker...hvad fanden vil de ha jooooooo en stor flot BMW....ej du...en 
perker er en perker.

754 Nej De fleste danskere er dumme nok til slavisk at omlægge deres liv, 
fordi en 16-årig autist siger de skal

Page 43



med_had_sample

755 Nej sikandar er jo ret dum, og det lyser ud af ham, han er faktisk et godt 
bevis på at lavintelligente ikke høre til i folketinget.

756 Nej Har tabt alt for dig Mette Frederiksen ! Du er en løgnagtig kvinde og 
en magt liderlig dame, som burde tage din afsked !

757 Nej Verden er et bedragerisk sted. Det meste er en stor løgn. Alle snyder 
alle, så lad vær med, at blive forført af veltalenhed og krokedille tåre. 

758 Nej Hvad med at politiet begynder at udstede nogle flere bøder?? Og 
mere intolerance overfor egocentriske verdensborger af etniske 
dansker??
For dét må sgu da være modbydelig pinligt at står måned efter måned 
ikke have råd til hverken huslejen eller regninger og mad på bordet 
når ens løn går til staten.
Det er kun taber der får corona bøder
Vinder viser hensyn og gensidig respekt og forståelse og undgår at få 
corona bøder.

759 Nej Fuldstændig tåbelig info, er de retarderet i Sundhedsstyrelsen og 
bevidst vildleder befolkningen. Hvorfor er det så lige at de bruger 
masker. For helvede vågn nu op det er en dråbeinfektion der måske 
også er luftbåren, så vask da endelig hænder og nyd ferien det kunne 
være den sidste. Vi mennesker lærer det aldrig. 🥊😱🥊

760 Tvivl § 266 b Ja ja klap nu lige hesten regeringen har jo sagt god for barne brude 
voldtægt vanvidskørsel vold overfald så må det her jo være en 
bagatel. Det er vel lovligt ifølge islam og så er det ligegyldigt hvad 
loven er for etniske danskere. Vi er jo kun slaver for det dovne 
herrefolk

761 Nej MUSLIMER ,SOMALIER,SORTE er nok der   det hele  hænger , 
IMAMEN- ALLA IS HIGH som tilskynder dem til ikke at modtage    
test, kun penge , få dem nu ud af DANMARKI let nok undersøg deres 
papire  fra dengang , så kommer det jo nok frem de alle er her ikke  
lovligt,  men på en løgn ....

762 Nej Spasser land
763 Nej Kan kun sige . Rejs til Somalia og tag alle de andre  s. Med
764 Nej Nope de kr går sikkert til Imam M. Østergaards segmenter. 

Vi danskere står sidst i rækken på de venstreorienteredes liste, først 
alle muslimer, så må vi se hvad den #^*~”{€# kan overlade til de 
handikappede og syge danskere !!!

765 Nej Så vi har simpelthen allerede en coronageneration?
Konen er jo helt væk.

766 Nej Ret beset svigter de selv, de vil ikke samarbejde med det danske 
politi, men de gør heller ikke noget selv for at kontrollere deres 
utilpassede elementer. Når det går ud over dem selv råber de op om 
at systemet svigte, de er selv skyld i at det svigter når de ikke vil 
indordne sig efter de danske forhold. De er kommet af egen fri vilje, de 
er ikke blevet inviteret, de er heller ikke ønsket, ret in og opfør jer 
ordentligt som resten af de etniske danskere gør. Tak!

767 Nej Ja men ikke sammen med de radikaler for de vil at danske borger skal 
arbejde sålænge at vi kan føde alle de migranter der sutter den 
danske system

768 Nej Han må da være syg i hovedet
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769 Nej Hvordan kan man blive så harm over dukker, der er tonsvis af 
børneægteskaber i Danmark, konverter så er det okay 👍

770 Nej Spørgsmålet er, hvorfor viderebringer EB denne islamistiske 
dødstrussel mod Rasmus Palludan? Hvorfor agerer EBs journalister 
og redaktion nyttige idioter for terrorister?

771 Nej Fy dævlen da, han ser sku da osse skummel ud🙈😳 klammo at han 
oveni er præst.

772 Nej Hvor er folk bare hjernedøde oven i bylden! Fuck en syg verden vi 
lever i! Skræmmende at sætte min datter til verden!🤬 og så på 
Bornholm den gladeste ø i dk!

773 Nej En advarsel om udvisning☠ bare ud med det lort, når de ikke kan 
holde sig i ro🤮

774 Nej De skal bare UD af landet. Retur til deres familiers oprindelseslande 
INKL hele familien. De vil tydeligvis ikke levere civiliseret. Så må de 
hen hvor det er normalt at leve efter koden “den stærkeste overlever”

775 Nej Fuser. 🐫
776 Nej Ja det er da SÅ GODT for de ældre kan da bare tage cyklen når der 

skal handles ind så ud af byen med dem idioti af rang🤮🤮🤬🤬

777 Tvivl Endnu en flæber fra Mellemøsten. Hvis muslimer fra Mellemøsten ikke 
lige får det som de peger på indtager de gerne offerrollen. Måske bør 
du Mahmoud læse "Alis Danmarkshistorie". Ja der er 
forskelsbehandling, muslimske indvandrer undslår sig fra at påtage 
sig et arbejde ved at påstå de lider stress eller angst og slipper derved 
fra at komme i aktivering / arbejde. De fleste muslimske indvandrer er 
en byrde for det danske samfund. I gennemsnit koster en indvandrer 
fra Mellemøsten og Afrika det danske samfund årligt 114.000 . Hvis en 
muslimsks  indvandrer ønsker at blive anerkendt i DK må han bidrage 
til fællesskabet både arbejdsmæssig og kulturelt. Og drop så det 
flæberi.

778 Nej Men de kvinder der har det metalt vil de komme har de overskud til det 
og penge 

779 Nej Tjahh,statistikker,tal trylleri og en god spindoktor,så kører det.for en 
uge siden,stod den på besparelser. Hvor fjoget tror de på borgen,Vi 
borgere er? Ku da være en idé at fagforbund begyndte på deres 
medlemmer's vegne at træde i karakter mht pensioner osv.

780 Nej 👎👎👎lorte land, lad os leve mens vi gør det, ikke al den 
kommunistiske fnidder, forbyd overspisning, alkoholindtag, hvad har 
det gavnet at forbyde stoffer, bliver solgt af div. Bander og er sort det 
hele, 👎🇩🇰👎

781 Nej Ja de magtsyge tumper taber terræn
782 Nej Amanda Flint:

Min optik er den, folk der rejser UD af Danmark, er tomhjernede.
Ikke nok med de selv bliver syge, men de udsætter også andres liv i 
fare og ikke mindst kommer i karantæne.
Du har ret, INGEN har lyst til denne isolation.
SÅ BLIV F....HJEMME!!😈😈
Helbredet er VIGTIGERE, end en f....REJSE😈😈
HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE????😈😈

783 Nej Send et par Rockere på ham.
784 Nej Hvorfor har vi hjemløse i Danmark? Giv dem tag over hovedet
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785 Nej Send de udlændinge derned der er her i landet - de holder jo alligevel 
ferie trods de er flygtninge ...... SÆT IGANG 😡 ud af DK

786 Nej Mutter Vermund har fået kælenavnet. "Hundulven Ilse" et satanisk 
kvindemenneske der i 30'verne med stor fryd torturere fanger, og nej 
selvfølgelig er mutter vås ikke nazist, skarn få den der tænker noget 
sådan, at hun så er rigtig glad for Nazisten Paludan er en helt anden 
sag.

787 Nej Fy for helvede et stasi samfund
788 Nej Ak en ældre, alkoholiseret kvinde bør da virkelig komme i behandling
789 Nej Det er jo at pisse på lovlydige borgere af retssystemet. Det skal 

fandme ikke tage så lang tid at få fjernet sådan en psykopat fra 
vejene. Han skulle smides af helvede til ud af landet. Der er jo 
tydeligvis ingen hjerne, men det kan jo ikke komme bag på nogen med 
den type. Vi har desværre mange af dem

790 Nej Skift alle dommeren ud, de må tabt deres hjerne eller de får måske 
nogle af pengene

791 Nej Ja, danskerne er nogle værre nogen. De tvinger udlændinge til at bo i 
et vildt racistisk land og oven i købet at skulle modtage penge hver 
måned for ikke at lave noget. Jeg havde valgt et andet sted at bo. 
Slemme Danmark.

792 Nej Alle disse unge lykkeridder  smiler og vinker NGO bør stiles for en 
krigsret giver du penge til læger uden grænser så få du flere af dem 
EU Merkel EU støtter  skibsfart fra Afrika med immigranter  

793 Nej Statsministeren er kun i regering for at fylde hendes ejne lommer. Nå 
ja og alle de satans "kultur berige...... Føj for en led regering vi har...

794 Nej Få nu den konfirmand sparket ud og før skat tilbage der hvor det hører 
hjemme, Finansministeriet

795 Nej Den mand er sgu da syg i roen.
796 Nej Røveren fik chancen for at gå sin vej, men fortsatte med at ville 

angribe.

Bum bum, så var den ged barberet!
797 Nej Det må være en flok samfund forvirret psykopater der går laver det 

forbandet svineri.
798 Nej Politiet har desværre ikke tid til at passe deres job, når de skal 

beskytte en psykopat fra Stram Kurs.
799 Nej Mon ikk hun er lidt blind 
800 Nej De er en flok store snuder kælling hvis så må det være Amalie.
801 Nej Organiseret vold som perfide mennesker betaler penge for at se på.

Ulækkert.
802 Nej Det siger jo alt om hvor syg den tro er  . Stakkels pige jeg håber hun  

en dag kommer stærkere ud på den anden side og selv tager afstand 
fra den tro. Hun får jo nok også selv børn engang. De skal over 
hovedet ikke nærme sig min dør , så lader jeg sgu jagtgeværer . 
😆😆😆😆😆😆😆😆

803 Nej Uanset hvor længe hun sidder kan hun jo kun gøre det bedre end alle 
de arogante skiderikker fra blå blok 🇩🇰🇩🇰

804 Nej De skal smides ud Danmark, og sidde straffes i deres eget land
805 Nej Sørgeligt,,,han har gjort en go gerning ,for meget syge mennesker,
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806 Nej Og hvad skal man gøre ved de møjunger, hvis man følger normen i 
det Danske samfund???

807 Nej Kæmpe skuespil....hvad bruger man ikke af tricks for at vinde 
valget.....manden er jo forvejen syg i hovedet. Et SÅ sygt afstumpet 
narcissististkt ondt menneske,ska man lede længe efter

808 Nej Idioter, åndsvage, negerboller, negre, eskimoer, grisefarvede og nu 
også ghetto. Hvad skal det dog ende med ? Måske skulle vi opfinde et 
helt andet sprog end dansk ? Og sikken en regning samfundet 
kommer til at betale for psykologhjælp til alle de "krænkede", der ikke 
kan finde andet at få tiden til at gå med end at spekulere over, hvad 
man nu skal føle sig krænket over. 🤨

809 Nej grønland
810 Nej Hold da op en gang røde socialister der skriver herinde, er I da slet 

ikke klar over , hvad det kommer til at koste jer, jeres børn og jeres 
børnebørn, jeg fatter det ikke!

811 Nej Muhammed Østergaards vælgere 😡
812 Nej Morten Messerschmidt er bare en tøsedreng, der viser sig frem ved at 

tale som en skolelærer fra 50'erne, men hans menighed hopper på 
den. :-)

813 Nej Alle er dem i støtte på
Idiot Rasmus paludan i skal til dyrhave sammen med ham

814 Nej en flok skvat der flygter fra deres lorte land i stedet for at stå sammen, 
og få det op at køre, … det lidt ligesom dem der skifter til vinder holdet 
fordi de selv sutter max r¤¤ 

815 Nej Mountainbikere HAR INTET AT LAVE I Hammer Bakker. Lad nu "vi", 
SOM er gående også få et sted at være! Vi behøver jo IKKE , AT 
VÆRE FULDTIDS "idioter" ALLESAMMEN!

816 Nej Trump er en selvoptaget narcissist, som kun tænker på sig selv. En 
skændsel for demokratiet at han ikke bidrager til en glidende overgang.

817 Nej Nu skal de jo lige vinder over tyrkerne som de har tabt til en gang
818 Nej Siden hvornår kan nogen blive krænket over at udklæde sig som aber 

? Vanvittige Danmark efterhånden
819 Nej Forkælede unge ?
820 Nej Lad være med at tage dem med på bussen lad dem gå, og vagt på 

bussen så de ikke kan komme ind. Så kan de lære det. Føj nogle snot 
unger

821 Nej Vi skal squ da ikke have fjende yngel hjem. Kun total hjernelamme 
udanske idioter kan ønske det.😡😡😡

822 Nej Ligeledes kan det være for os. I en arb gruppe af muslimske 
medarbejdere hvor af man er ene dansker.

823 Nej Gammel fjols , han burde da vide ( bedsteforældre skal da ikke selv 
have børn )

824 Nej alle ved da der sidder 179 arbejdssky elemter derinde uden arbejds og 
jods erfaring kun en flok stakkels nasserrøve

825 Nej WHO sagde ro på den kommer ikke til EU 🥴
Er det mon den nye sorte pest 🤔

826 Nej Nazister skal i fængsel
827 Nej Afsted i jobcenter.  med dem.
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828 Nej Men indvandrerne skal nok vende det til at de er ofre for racisme og 
onde toner.
Vi er gerningsmændene.
Hver gang.
Vi må bare lære at føje dem.

829 Nej det fedtbjerg hidser sig selv op,skide kælling.
830 Nej har et stort ønske, må alle der sympatiserer med islamisk stat, brænde 

op i helvedet
831 Nej Wow, det er én hændelse, du har overværet, og så sætter det barren 

for den danske medmenneskelighed og rummelighed eller hvordan? 
Og hvis det skar dig sådan i hjertet, hvorfor gjorde du så ikke noget? 
Skide pseudohumanist.

832 Nej Mama mia en dømt rascist valgt til at besidde landets 2 største sæde. 
Magten for magtens skyld er det som har forpestet folketinget siden 
2001 da Fogh brugte DF fremmedfjendske islamafobiske politik til at 
kunne få stærkere lim til sin taburet! Men det er sgu slut nu, og det vil 
være for de næste mange mange år, og V flematiske formand der ikke 
har meget mandsmod bliver kun svagere og svagere og federe og 
federe ... Og skønt at Inger Støjberg vil miste magt

833 Nej Hun er den eneste i det parti der har bare en smugle fornuft over 
skulderhøjde

834 Nej Globalistiske Antifa sympatisører. Forræderiske personager der bør 
sidde bag tremmer !!

835 Nej Skam jer i politiker.😰 Der bliver ved med at tage fra jeres tag selv 
Bord. 😰 som vi andre må betale. 😰😰😰

836 Nej Hun er syg ,magtsyg ,hun skal helt væk ,samt hendes håndlangere
837 Nej Peter Møller er en båtnakke. 👎
838 Nej Det her handler mere om at skruppelløse magtliderlige kvinder øjner 

en mulighed for at sætte en "søster" på magten
839 Nej Hvorfor skal de i arbejde. De skal da retur til det land de flygtede fra 

når der bliver fred.
840 Nej Nu vælter det ind med flygtninge og vi får mere kriminalitet, det er 

efterhånden daglig kost 😡
841 Nej Hvad sker der er folk hjernedøde eller hvad?
842 Nej De kriminelle har squ for let spil her i dumme Danmark. 😤🤮😤
843 Nej Hvis han kan rydde op i DK, så har han min stemme.

I USA fik de Trump. Måske en skør mand, men han tør sige sin 
mening.
Det kunne de svagpisser heri den danske regering lære noget af. De 
sidder blot og venter på deres pension

844 Nej Folk nu om dage er dum og høre på  ♂😂
845 Nej Hva´ i h...... skal vi med dem? 
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846 Nej Enhedslisten vil ifølge deres partiprogram fjerne kongehuset, ved 
Folketingets åbning kommer de snigende som rotter efter at 
dronningen har sat sig, hvor ynkeligt 
De vil indrage alt privat ejendom, nationaliser banker og virksomheder, 
og indføre planøkonomi i stil med det gamle sovjet, de går også ind for 
voldelig revolution, a la tugthus Pelle, hvem f.... kan gå ind for det i et 
velfærdssamfund som det danske, og det værste er, at de danner 
baggrund for vores socialistiske regering på nuværende tidspunkt 
stakkels Danmark😩

847 Nej Smid den Møg Nassendene Familie ud af Danmarks den slags 
Mensker kan vi ikke tolereres De burde aldrig ha haft mulighed for at 
være her. Det eneste de kan er sgu at Nasse på samfundet fuldt ud. 
NYTÅRSFORSÆTTET MÅ VÆRE SKRID UD AF DANMARK 👎

848 Nej Sådan, endelig et land, der ikke gemmer sig bag begrebet 
ytringsfrihed og lader nogle folk sprede had mod muslimer.

Så meget had, at det til sidst bliver farlige for muslimer. Man bliver 
overfaldet hist og pist. Man får ikke jobs osv . Man bliver 
Mistænkeliggjort...Det er lige meget folk bliver tæsket, føler sig utryg... 
næ alt for ytringsfrihed.

Lige lov for alle. Er der nogle indvandrer der ikke påføre sig pænt, så 
skal loven også tage sig af dem.

Jeg personligt har følt mig truet af nogle danske unge i byen. Jeg er 
blevet spyttet på uden grund. Jeg er blevet svinet i toget uden 
grunden.
Der er råbte sorte svin efter mig uden grund.

849 Nej Isdronningen med pegefinger...siger alt...
850 Nej Sådan en mindre nå nej de vælter jo ind af indgangen 😠😠
851 Nej Ja forhåbenligt bliver bliver regeringen sat af, en flok amatører 🤷 ♀
852 Nej Hehehehe....... Er de på sygehusene, eller..... Sygehusene er 

tomme..... Bumser og nazi propaganda..... Sprede frygt mellem 
befolkning og sælger vaccine som vil dræbe cirka 2 millioner 
mennesker her i landet..... I er landsforræder.....

853 Nej Tak for en kulturberigelse som det medfører at modtage mennesker 
fra muslimske lande!

854 Nej Mega dårlig ordstyrer. Pinligt........
Men tænk, i så stort et land er det bedste man kan stille med, en klovn 
og en gammel mand.......

855 Nej Hun er sygt grim jo.Ad.
856 Nej Nej han er helt syg 🥺 ekstremist som kan være til fare for sig selv og 

andre 😳 Han har mistet fuldstændig fornuften. At prøve at tvinge 
andre sine Synspunkt, er jo det samme som terrorister prøver på 🤔

857 Nej Lad os så få pladderhumanisterne på banen, de vil sikkert gerne 
invitere på dialog kaffe, og så er alt godt igen😉 
Lad dem rådne op i det helvede de selv rejste til 🖕🖕🖕

858 Nej Hun er da syg.....
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859 Nej Det kan godt være at Nogen af vidner, snart bliver udstødt af 
Danmark. 
 For det der holder da helt sikkert ingen steder.

860 Nej Det har ikke meget med Paludan at gøre, det drejer sig om dybt 
kriminelle muslimske ballademagere, som ikke hverken vil eller kan 
vort frie demokratiske samfund !

Og Lars Løkke hoppede direkte på “limpinden” og klandrer Paludan - 
Lars, hvor var du med dine tweets, da en kunstner udstillede Jesus på 
korset, nedsænket i sin egen urin - ja jeg spørger bare ?
Og hvor mange biler brændte danske kristne af i den anledning ???

Heldigvis har vi nu et paradigmeskift, færre ind og flere UD !
861 Nej S er fulde af løgn og bedrag og snyder befolkningen og er kun ude på 

at få magten. Hvornår lærer danskerne at INGEN af de folkevalgte 
interesserer sig for os alm dødelige ,de er kun ude på at rage til sig

862 Nej Flemming Rugge det er da ikke så mærkelig det er indvandrer der 
stemmer på imam østergård

863 Nej Simon sut på et eller andet så vi ikke kan hører din skinger stemme du 
er en lille nar af en tlf sælger 🤮🤮🤮

864 Nej Sådan en vatpind, skal vi nu lyve for børnene.
865 Nej Alle vil frasige sig ansvar, men der er en person der ikke kan frasige 

sig ansvar og der er Statsministeren. Mette Frederiksen bære det 
fulde ansvar for brud på Grundloven og en lang række andre lovbrud 
og løgne, overfor Folketinget og befolkningen - og der er kun en 
løsning - Kommissionsundersøgelse af alle involverede og 
efterfølgende Rigsret!

Mette Frederiksens psykopatiske magtbegær har tvunget mange 
mennesker med i lovbrud!

866 Nej Utroligt når man er 15 el 16 så ved man godt hvad man gør i hullet 
med dem basta de griner jo hele vejen hjem🥶🥶

867 Nej Et sted står det er en højre radikal, andetsteds står det er en muslim
Lad os uden løgn og indpakning få sandheden at vide

868 Nej Racisme no go - men:
Tåbelig smittesprednings hjernedød forsamling pga. Grundlovssikret 
rettighed 😡
Det sgu helt sort 😡

869 Nej Gud fader i skuret. Skal  man nu belønnes for at være en tosse og 
samtidig dybt kriminel. Hvad fanden er det for en syg verden 😡😡

870 Nej for mange idioter i tinget... hjem med dem.....!
871 Nej Man er edder Dum hvis man Giver den arrogante Svindler til Riskjær 

en stemme.. For det sku ikke ok hvis tidligere kriminelle ska styre 
landet.. Eller er vi på vej derhen af ????
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872 Nej Det religiøse beskæftigelsesprojekt Jyllands-Posten har ret - Lad de 
falske medier tænke for dig og fylde din mund med alle de ord du 
behøver for at fremstå veloplyst blandt kolleger, familie, naboer og 
venner!

Der er ingen grund til at tænke selv og du betaler dem (#dkmedier) 
trods alt 6 mia om året i overførselsindkomst for at fylde dig med støj, 
pindemad, fake news og krigspropaganda!

Og hvis det bliver for meget står Pia Callesen og ligesindende klar til 
at fylde dig med potentiel dødbringende og ikke-evidensbaserede 
hokus-pokus præparater der på 30 år har mere end ti-doblet antallet 
af døde i dansk psykiatri til over 3500 om året - uden at reducere 
antallet af patienter - tværtimod!

#kukkuk #fakenews #fakejews #fakeDoctors #fakeJustice 
#fakeDemocracy #fakePolice #dualLoyalty #SatansSynagoge

873 Nej De skulle fandme da også have fundet en anden løsning inden de 
satte den tøre gamle kost op i den trone  Hvordan fanden kunne det 
ske. inkompetente sure fjappe..

874 Nej Nok kun de mest tykhovede naivister der ikke allerede har regnet det 
ud, men etnicitet mangler igen-igen.

875 Nej Alle som deltager skal arasteres og sættes på et sjardet fly til deres 
hjemland .De mindes en mand og et regime de er flygtet fra.
Dobbelt moralsk , jeg gremmes og bliver så vred.

876 Nej Jeg Vil Sige!
Både Ja og Nej!
Til At offentliggøre Det I Aviserne. 
Ved Godt!
At Vi Har Ytringsfrihed..
Men! Vi Skal Også Passe På.
Da Der Hurtig Vil Komme..
En Terror Her I Landet..
Tanker Er Toldfri..
Håber I Forstår Mig.

877 Nej De radikale skulle se og komme af med Østergaard han er så pigesur 
og skader hans parti

878 Nej Leve brøds politiker
Korrupte afdanket journalister købt af amerikansk investerings 
virksomheder
Minimal stats Dick raiders
Skam jer
Når i brænder 1000-7000kr på rødvins flasker
Giver jeres kærester plastic babser og Donald Duck læber
Skam jer🤬

879 Nej De inkompetente Regeringsledere i. EU står hver gang der er sket 
terrorangreb og  beklager indtil næste gang , istedet for at stå 
sammen og smide ekstremistiske muslimer ud af EU og få lukket de 
ydre grænser , men det magter de ikke 
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880 Nej nu ved jeg så ikke om moren er en blondine men hun ter sig sådan 
hun fatter ikke en skid af det faren har samvær så skal hun bare rette 
ind så kører det stille og rolig men det fatter hun open bar ikke så det 
er kun hende der er skyld i det hele

881 Nej Lige fra betaling af sønnens narkogæld,søsterens ministerpost og den 
tdl.glade bøsse Emils til steroideskaden Joacim.Har økonomiske 
platrøve og bankerne tabt igen og rigtigt der er nye tider på vej,kun 
tåben ser ikke gennem pengesedlen.

882 Nej Heldigvis det er mange rødekors støtte udlænding i dk. Så er blev 
aldrig stoppe komme indvandrere i DK. 👍

883 Nej Så må det jo være i orden at muslimske piger bliver omskåret også - 
selv her i landet???? Tåbelig med 2. Verdenskrig som argumentation - 
helt ude i Hampen. 🤣🤣

884 Nej Jeg har lige brug for at få forklaret, hvor i de børn er danske? Moderen 
er ulænding, tilkendt dansk statsborgerskab. Hun opholder sig i syrien 
og Børnene vokser op i syrien. H or i ligger det danske. Når forældre 
har valgt at rejse tilbage. Når en mor tilslutter dig islamisk stat, børn 
hendes ststsborger skab..ophører pr øjeblik. 

? 
I min optik er det en kvinde der har fået fejlslået statsborgerskab. De 
børn kan aldrig i mit regnestykke være dansk.

885 Nej Er af de mere grelle eksempler på hvor retarderet regeringen er... 
886 Nej Venstre mangler menneskelig empati, det findes ikke i deres DNA. De 

har jo altid stået som overmennesker der havde retten til at udnytte 
andre, derfor er landbruget fyldt med lavtlønnet østeuropæere, og det 
falder dem helt naturligt, at udnytte andre på den måde.

887 Nej De er vist ikke meget dansk i dem, hvad pokker rejser de for når de 
alligevel ikke vil være der - lad dem sejle i deres sø. Brug pengene 
vores sundhedsvæsen...

888 Nej Få det radikale segment, med Ellemann i spidsen, ud af partiet.
889 Nej Jesper Skou Pedersen Frederik og jeg var ved at køre nogle af dem 

ned igår 😂 
Retarderede unge mennesker 🤣

890 Nej Tilbage,hvor de kom fra.
891 Nej 🗣 ud..sagn 👀 tonedøv 🗣 og DF ryger med i faldet.....
892 Nej Jeg er begyndt at tænke at de unge og helt unge ALDRIG LÆRER 

DET 🤔🧐 de er jo udødelige 😭 kan man kalde det overlagt mord på 
os i risikogruppen 🤔🤔🤔🤔

893 Nej Kender ikke en eneste indvandrer der har corona.
894 Nej Ca. hver 2. person i et dansk fængsel er udlænding - men hvis man vil 

have endnu mere kulturberigelse, flere skyderier i gaderne og flere 
uintegrerbare ikke-vestlige indvandrere som p.t. koster os over 40 mia. 
kr. netto p.a. - så stem på De Radikale og rød blok.....

895 Nej Hvem fanden finder os på sådan noget hjernedødt at lave sådan 
en🤯🤯🤬

896 Nej Det kan jeg godt forstå-den sure gamle kone på 2 sal.....
897 Nej Skøre kælling 
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898 Nej 1 gang hvor det er danske drenge der er nogle fuckhoveder og 
muslimer be like... ARG DET DANSKER, DANSKER LAVER 
BALLADE, SE SELV DET IK KUN ER MUSLIMER.

899 Nej Fedt de endeligt opgav den brøleabe😂🙉Tænk at så mange støtter 
en som er 25% hjerneskadet😂😂😂🤦 ♀ hvem er i virkeligheden 
den/de mest hjernedøde? Bum bum ja, den er sku svær🤣

900 Nej Tarvelige  V .U 👎👎👎👎👎👎👎
901 Nej Hun skulle sparkes af helvede til den kælling, Fru Mig alene vide :P 
902 Nej Diktaturstater  og  tyranner  gør sådan.  😫😫🤥🤥
903 Nej Der er fanme andre der kan fjernes først end de hjemløse, nu må der 

sættes en stopper på den jagt af udsatte danske borger 
🤬🤬🤬🤬🤬

904 Nej Denne tumling er intet mindre end utrolig.
Og hvad skal vi så med ham.

905 Nej Man servere vælgerne bevidst til nazismen...
Ved at være så inkompetent på udlændinge området.. 
Samt alt det der sker i malmø

906 Nej Afgifter i hoved og røv og nu vil man igen proppe afgifter i munden på 
almindelige folk alt i klima hoax navnet, mens det er de store grådige 
kapitalistiske selskaber der udrydder og ødelægger jorden i deres 
evige jagt på profit og det skal vi bøde for!!!? Føj!
Og jeg er så træt af hende Mette der sælger sin røv for at sidde på 
stolen som den store svindler Uløkke besætter pt.

907 Nej WOW:.. det er fuldstændigt latteligt..  Tyrkiet producerer deres egne 
våben.. både kampvogne, geværer og missiler... IGEN EN MASSE 
VIRKNINGSLØST BLÆNDVÆRK, der skal se ud som om at de gør 
noget... Europa er en tandløs kælling, der kan mande sig op til at 
TALE ALVORLIGT med Tyrkiets ambasadører og lave en masse 
INGENTING... og tigge USA og Trump om at gøre noget...

908 Nej Samme burde den ko
909 Nej Det går desværre først op for EU og politikerne når de er underlagt 

Islam efter en lang og blodig borgerkrig. Så er det for sent. Så er der 
ingen steder Europæer kan flygte til. Til Mellemøsten?

910 Det eneste sådan nogle rotter har respekt. Og her snakker vi ikke hud 
farve.
 Øje for et øje. Tand for en tand osv osv.
Det er desværre det eneste folk i dag har respekt for.
Der kommer jo ikke til ske dem noget. Vi har jo sådan nogle 
blødsødne politiker / dommer.
Tænk jeg godt om til næste folketingsvalg.
Ellers bliver Morten Østergaard hvor næste statsminister

911 Nej Ud med dem😡😡
912 Nej Når medierne dækker Covid19 som de har gjort, så bliver folk til små 

syge svin der bare skal ha... MIT MIT MIT.. Sindsygt.! Og nu ser vi så 
hvor dyrisk og neandertaler mentale folk bliver... 

913 De skal ud af landet i en kørestol fordi deres knæ er skudt af
914 Nej Kan vi ikke sætte Østergaard på en kost til sankt hans og sende ham 

til Bloksbjerg 😂
915 Nej lov er vel en lov , bare de kommer godt hjem ,🧕🧒🧕 🌺🌞
916 Nej Komplet hjernedøde 😡
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917 Nej Hold nu op, manden er ved at være dement, han kan jo ikke skrue et 
par sætninger sammen uden at nosse i det, nogen gange glemmer 
han hvor han er og andre gange glemmer han folks navne.

918 Nej Der er klar racisme i Danmark 
Mod danskerne ... 

919 Nej Pøblen skal jo ligesom passe til deres morderisk imperialistiske 
magthavere som har været med til at smadre en håndfuld islamiske 
nationer for olie og geopolitisk lebensraum. De kan skide i havet med 
deres dødbringende løgne og virtue signalling.

920 Nej Det kvindemenneske er en skændsel for lægestanden.
921 Nej Lad dog de mennesker blive hvor de trives😠
922 Nej Kan man ikke få at vide hvor mange  der er smittet  i Jylland , når de 

nu siger der er flest i København  Skal vi jyder så bøde for at de ikke 
kan overholde reglerne over på Djævleøen 🎄🎄🎄🇩🇰🇩🇰🇩🇰.  luk  
Sjælland inde. Som Nordjylland

923 Ja § 266 b hun skulle hellere gå i kødet på de af hendes egen etnicitet såsom 
muslimer der tillader barnebrude.overfald og voldtægt af både små 
piger og drenge. hun er da helt væk i sin egen lille verden. hold da 
kæft en hyklerisk idiotisk kælling. 

924 Nej Ud med dem begge to
925 Nej Hvor er folk dog syge i hovedet...
926 Nej 😡😡😡 Total Vanvid.  Skovler penge Ind i Licens , til dyre lønninger 

og Belønninger . Og den lille borger betaler , SÅ,ENDDA FOR DET 
SOM ER GENUDSENDELSE PÅ GENUDSENDELSE.  
Hvor Dumme  vi alle er . 😡

927 Nej Ungerne 😊🥳
928 Nej Så rejser vi sgu til USA!!! Magen til tosse, skal man lede LANGT 

efter!!!!
929 Nej Lad dem endeligt blive.. de er jo hjemme
930 Nej FFD de er buret inde i rød zone, klap nu hesten
931 Nej Det er så langt ude... Utroværdig minister og dermed også utroværdig 

statsminister... Smid dem ud af borgen uden goder.. De har ikke været 
deres stilling værdig

932 Nej 4..:
-Klamme rotter
-Ørkenrotter
-Rottweilere
-Og rockerne i filmen Midt Om Natten

933 Nej Gå nu hjem og leg med dine barbiedukker ,hysteriske tøs
934 Nej Snotunger, der smider med krudt op til nytår. Det er der vel ikke noget 

nyt i. Det nye er vel, at det  tilsyneladende ikke har konsekvenser. For 
zatan, hvis min far havde snuppet os i gang med at skyde efter en 
cyklist.. så havde landbetjenten ikke haft meget tilbage at arbejde 
med, når han kom ud.

935 Nej Radigale tosser
936 Nej DF er bare det eneste parti der siger fra over for det cirkus!
937 Nej Fuck det svin.. 

God stil af konen at hun vil skilles med en morder.... 
Håber han bliver ordentligt fucket i fængslet og han kommer til at 
rådne op stille og rolig.
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938 Nej Hvad fanden sker der for DF'erne. De står alle på rad og række og 
flæber over, at Socialdemokratiet fik magten og de selv blev mere end 
halveret. Elendige tabere. 

Hvis folk have villet jeres nedladende udlændingepolitik specielt rettet 
mod muslimer, så havde flertalle sgu nok ikke vendt sig mod jer.

Hvor er det ynkeligt, at I begynder at hetze den nye regering, knapt 
nok før den overhovedet har fået en chance for at komme i gang med 
sit arbejde. Slap nu af. Mig bekendt lader man de nye regeringer 
komme til i 100 dage, før man kommer med sin kritik. I minder mest 
om en flok uvorne unger, der har travlt med at stille sig forest på 
klassebilledet - Se mig! Se mig! ...

939 Nej Jakob er for umoden til politik, og ter sig også her som et fornærmet 
barn.

940 Nej Utroligt så mange blankpolere mennesker kan være samlet på et sted 
🤯

941 Nej Fucking amatører
942 Nej FØRST OG FREMMEST. FLOT Viktor, du er et mandfolk.

Som vi kan se af dette, har det voldsom og positiv virkning, når 
stjernerne tør og vil stå frem og sige fra, overfor tåberne på lægterne.
Jeg bliver fortvivlet, hver gang pøbelen på tilskuerpladserne udstiller 
deres vanvittige opførsel.
Tøffe du synes det skal stoppes, men tvivler på hvordan.
ALLE SUPERLIGA SPILLERE BØR UNDLADE AT GÅ TIL DERES 
FANS, NÅR DER HAR VÆRET BALLADE PÅ DERES AFSNIT
ALLE SPILLERE BØR OFFENTLIGT OG HVER GANG, DRR HAR 
VÆRET BALLADE, SIGE OFFENTLIGT FRA. (I aviser, på tv og 
diverse fanblade).
Det er noget selv pøblen forstår.
Det er altså skammeligt at se et hold proffesionelle spillere løbe ned 
og takke deres fans, når de har opført sig dårligt.
Hvad siger spillerforeningen til sådan et initiativ, Mads Øland.

943 Nej Ud ud ud 🥳🥳🥳 Inden hun knuser danmark....

Mette tilbage til ungdomshuset 🤮
944 Nej Du er sgu for dum til at leve. Helt ærligt. 

Stakkels babyer 😢
945 Nej Det  gør  en  befolkning  på  snart 500.000   muslimer heller  ikke.  Lad  

 os  få sendt  dem  retur  til deres  hjemlande, alle  dem der  ikke  
kan/vil  integreres og forsørge  sig  selv.

946 Nej Der kan ikke være noget imellem ørerne på den mand 
👎👎👎👎👎😩😩

947 Nej De skal fratages statsborger og sendes retur IS
948 § 267 Ubegribeligt at man skal bruge så mange resourcer på en nazist.

Det virker som at folk helt har glemt besættelsen.
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949 Nej Det bør ikke være et problem at hjælpe dem med flere penge. 
Spørgsmålet er, at vi giver disse penge til formodede radikale 
islamister? Eller skal det hjælpe en familie, der nemt kan integrere 
eller endog assimilere i vores samfund. Ingen skal betale engang 
noget til dem, som vi formoder at være radikale islamister. De bør om 
skoles, så de kan leve og lade andre leve et fredeligt liv, og hvis de 
ikke integrer sig og opfører sig korrekt, så udvise dem straks.

950 Nej tja Venstre er åbenbart nød til at finde selv det mindste strå at hænge 
deres hat på , når man tænker på hvordan pengene ellers er flydt ud 
af landet under deres regeringsperiode , så er det åbenbart 
katastrofalt at bruge lidt småpenge på de elefanter

951 Nej Nej, jeg tror også at Venstre og DF og nogle af den andre usikre 
partier frygter valgkampen. - Om de samtidig er tåbelige tør jeg ikke 
sige, men De Radigale frygter sikkert også!

952 Nej Stop af 5G ! . Folkeafstemning om EU ! Opgør med Internationale 
konventioner ! Landsforrædderiet FNs migrant aftale.!

953 Nej Jeg bakker op om de beslutninger der bliver taget. Det er dem der er 
de profesionelle og dem der ved bedst 🙏 
Så hvis det betyder at min søn skal i skole, så tager vi den derfra. 🌺

954 Nej He de skal da være glad  for der ikke et valg lige o. Hjørnet så var det 
sgu nok slut med de radikale føj de er klamme 🤑🤑🤑😂😂

955 Nej Hvis 2 undskyldninger ikke er nok, hvad fanden skal manden så mere
 gøre?! 🤦 ♂ Radikale tosse, der åbenbart søger lidt medlidenhed. 
🙆 ♂

956 Nej Give dem en tudekiks
De er meget tosse
Hår de ikke vil have at vi siger mand eller kvinde.
Så må de komme på den lukke anstalten

957 Nej Luk ham nu inde hvor han hører til..Eller send ham ud af landet 🖕
958 Nej HENRIK QVURTRUP ALLE LØGNERE TRO AT ALLE LYVER OG 

SÆRLIG DIG, DU ER EN AF DE STØRSTE.
959 Nej Ville ønske at de kære politikere ville gå lige så meget op i 

ANSTÆNDIGHED som de gør med DANSKHEDEN men så ville DF 
jo ikke få så mange stemmer fra de små bange mus

960 Nej ved ikke hvem de er men det er jo deresvalg
961 Nej Vildt der er nogen der er så EU-liderlig. Få dog lukket det cirkus 🤦 ♂

962 Nej Ud med de furier
963 Nej Han er syg i skallen ?
964 Nej Manden skal ikke have politibeskyttelse og håne skatteryderne.

Han skal have behandling for sin psykose eller 
personlighedsforstyrrelse.

965 Nej Trump er i risikogruppen for at blive alvorligt syg... Og så sidder i og 
griner ??

966 Nej Svineri at folk der passer deres job behandles sådan 😡
Så svært vil det ikke være at få dem testet og lade dem køre hjem
Håber der er et par franskmænd der får andestegen galt i Halsen

967 Nej Hun er sgu syg i hovedet. Utroligt at nogle gider følge hende. 😡😠🤮
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968 Nej Unge mennesker går og udånder jordbærrøg eller tobak direkte på 
tandkødet. Så godt i fik fjernet mentol, som oftest kun ryges af gamle 
kællinger inklusiv mig selv. FÅ EN HOBBY EU ❤

969 Nej PÅ TIDE ....... MON HAN MÅ FOR  M U T T I  MERKEL 🤡👎 
🇪🇺👎👎👎👎👎👎👎👎👎

970 Nej Hun rager mig en rapand
971 Nej Sjovt så mistroisk Biden og Demokraterne er.

Siger vist en helt del mere om dem selv...
972 Nej Iskoldt. Hvem faen vil også give hånd til sådan en klam kvinde
973 Nej Mit hjerte græder for den famile 😢😢😢
974 Nej - Alle landets lederskribenter er medskyldige! Regeringen er 

medskyldig, ikke mindst vor naive udenrigsminister, der ellers pralede 
med, at han var den bedst uddannede til jobbet NOGENSINDE! 😲
Biedermann vil stadig ikke fatte, at vi her står overfor brandstifterne!
- https://www.dr.dk/bonanza/serie/472/tv-t---60erne/67040/biedermann-
og-brandstifterne

975 Nej Erkend at du er psykisk syg.
976 Nej Send hele banden hjem, 
977 Nej Lol 😂😂 er en fuldvoksen mand. Så at kalde jer fra før 1996 

"voksne" er ret sjovt😂😂 det andet hedder uopdragne voksne med 
forældre der ikke har kunne pålægge sig ansvaret ordentligt. Så hvem 
har skylden i deres snotunger er så lamme i hovedet, de ikke magter 
en opgave😂😂

978 Nej Tror desværre Trump og hans pøbel, har drukket for meget sprit og 
blegemiddel ! 😵😵 De jo komplet sindsyge ... USA råber op om 
demokrati og prøver endda at sprede det til andre lande ... Demokrati 
og frihed 😂😂😂😂 men landet er på kanten af borgerkrig pt.. og 
Trump kaster yderlig benzin på bålet 😳😳😳😳 borgerkrigen er 
allerede igang 😶😶 urolighederne stikker af de næste par uger 
#holdpåhatogbriller

979 Nej Hun er jo syg
980 Nej Vel gør det ej, det sætter alene dem på anklagebænken der skal sidde 

der, de skal ikke gemme sig mere bag de andre ordentlige ærlige 
mænd.

981 Nej Jer der har stemt rødt og imam østergaard og co har selv valgt dette 
og mere til nu grænserne igen åbnes og alle dem der er her og er 
afvist nu alle får opholdstilladelse 😞
Tak til jer for det 😠

982 Nej Ud med ham. Han vil ikke noget godt. Han er en landsforræder, som 
ødelægger vores land, og hvad det står for.

983 Nej Det er sikkert kun religiøse fanatikere, som frygter "fortabelsen".
984 Nej Næppe, Paludan er jøde.

Krasnik er til gengæld zionist, hvilket rent faktisk er en jødisk nazist = 
Krasnik projicerer sig selv ud på Paludan.

985 Nej Hjem hvor de hører til og det er ikke her i DK
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986 Nej Pernille skal selvfølgelig pege på sig selv. Til næste valg får de mindst 
10% og 20% til det efterfølgende. Jeg satser på, at de danske 
vælgere vågner op og ikke mere vil finde sig i daglige overfald, 
voldtægter, vanvidskørsler og terror i det hele taget. Ingen partier 
udover NB ønsker at gøre noget ved det og da slet ikke vores 
selvudnævnte diktator, som ellers i hele valgkampen lovede, at den 
stramme udlændingepolitik skulle fortsætte. NB - fortsæt jeres 
fantastiske arbejde for Danmark og danskere.

987 Nej Han skal hjem, rehabiliteres have en lejlighed og førtidspension, man 
har vel PTSD efter sådan en omgang😅.. Er det ikke sådan Danmark 
fungere?. Dem der skider på landet får og dem der arbejder og 
bidrager bliver flået 🤮.

988 Nej Ud af vores land og det omgående 😡
989 Kom så lige igen og sig at Paludan er problemet.

Problemet er importeret(!) ikke-moderat islamisk fætter-kusine indavlet 
IK83 der ikke kan tåle, at en person fra en befolkningsgruppe der 
forlanges globalt udslettet i den totalitære og stærkt racistiske, 
xenofobiske og homofobiske islamiske religions "Mein Kampf" 
protesterer over dét. Ja, Rasmus Paludan er jøde. Herefter er 
problemet socialistiske landsforrædere og velfærdsdorske og 
krysterisk konfliktsky slatne danske vatpikke, der udelukkende fordi 
det er nemmere, problematiserer Paludan for sin ganske forståelige 
(husk nu 30'erne, ikke sandt?) protest, istedet for disse lav-IK 
herrefolkselementer og deres socialistiske nytteidioter, der ikke 
magter at opføre sig indenfor demokratiets rammer.

Fat det nu: Malmø er ikke 99% judenrein idag, på grund af 
mælkehvide svenske højreekstreme, men på grund af bindegale 
herrefolksmuslimer og deres dhimmifile socialistiske nytteidioter; 
landsforræderiske ufolk der gør alt hvad de kan, for at få kastet 
skygge over problemets sande natur- og omfang med reference til 
"tolerance", "diversitet" og "respekt for mangfoldighed", imens de 
forsøger på tabuisere af al ærlig omtale af kerneproblemet ihjel med 
definitionsmanipulerende udskamningsstrategi, som med udviddelsen 
af racisme-betydningen til pludselig også at handle om alt muligt andet 
end race, for derved så at kunne karaktermyrde- og statsligt forfølge 
så mange "onde afvigere" fra den globalistiske dominansdoktrin som 
overhovedet muligt. Sådan må det være, hvis man ikke bare holder 
kæft og retter ind efter den globalistisk rødmossede sekt-dogmatik. Du 
får med reference til FN og EU-domsmandsbestemmelser i strid med 
grundloven sakset dine frihedsrettigheder, hvis du holdningsmæssigt 
ytrer dig udenfor feltet af globalistisk accepteret opinion.

990 Nej Håber de bliver sendt retur, vi er til grin😠
991 Nej Tåbelige Svenskere.
992 Nej Slipper vi så for at betale 1 milliard kr i halalafgift til muslimske 

fundamentalister?
993 Nej Der står ingen steder at kvinden skal tildækkes, alligevel tillade 

politikerne det 😢 . Men Danskere må ikke iføre sig vikinge hjælm i 
Netto =100% racisme imod etniske Danskere .
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994 Nej ja hvorfor skal politiet holde honden over ham og  beskyte   ham det ar 
bare en idiotdanske som elsker at lave balade og vil have  
opmerksomhed nok en anneaflebet  idiot det skal være fred på gaden 
alle skal ha love at leve i fred i dk

995 Nej De skal vel sendes til oprindelses lande? De er kriminelle og udviste.
996 Nej Endelig en fornuftig præst, en præst som ikke lefler for Islam som 

mange af hans præste kollegaer gør i godhedensnavn, hvor naivt 
disse gejstlige selvglade Guds forkyndere er, ved deres handlinger 
gavner de Islam’s fremmarch i Danmark.🇩🇰

997 Nej Sæt dem alle sammen ud på en øde ø så kan de lege sammen der.
998 Nej Jeg  er  enige  med  Bodil  og  Bente,Sofie og  co.står  klar det  var  

planlagt  hun  ventede som  slangen  på  sit  byte  tålmodig godt  
hjulpet  af  visse  radikale  såkaldte politiker,når  man  så  hendes  
strålende  smil og  lykken  at  nu  var  det  hende  som  var  chef  fik  
jeg  kvalme,jeg  kan  ikke  lide  Morten  Ø  ej  heller  partiet  han  
👎👎👎var  en  kujon  for  ikke  have  mod  på  at  stå  frem i 
tide,men  for  at  lægge  en  hånd  på  Lottes  lår og  hun  kommer  nu  
frem  efter  10  år efter  en  anden  mediekvinde  satte  det  hele  i  
gang og  betror  sig  netop  til  næstformanden  og  hun  holder  godt  
på  viden indtil  hun  slår  til  minder  om  det  man  kaldte  i  fortiden  
for  kongemord  og  nu  vil  jeg  kalde  det  et  politisk  mord,vi  kan  
nok  forvente  mange  ting  vi  ikke  kan  lide  af   hende👎👎👎👎👎

999 Nej Der skal noget heftig manipulation til at få hende til at ligne en fra 
Norden (Danmark) samt det ildrøde hår

1000 Nej Af med kort og køretøj idioterne skal lære det på den hårde måde
1001 Nej Utroligt at folk opfører sig som åndsamøber.
1002 Nej Fucking krænkelses parate samfund! Siden hvornår er vi blevet nogle 

svagpissere der ikke kan stå op for os selv?
1003 Nej Hvilket fornuftig menneske tror dog på krampen hun siger et og skider 

på den lille dansker
1004 Nej Tænk at man kan få sig selv til at slå sine egne børn ihjel. Hvor 

hjernevasket kan man blive? Tænkerne går til børnene og alle de 
mennesker der har mistet deres liv og deres familier🙏

1005 Nej Inge Støjberg skal sagsøges .Pga Fasistiske beslutninger mod 
monoriteter i DK Er det de man kalder for Demokrati ...?? Er det  de 
sammen som var under anden verdens krig da I Dansker krævede 
penge og værdier for transport til Norge af jøder?Der jøder var på flugt 
fra Nazi Tyskland

1006 Nej Goobbles  Nazisternes  propoganda
Minister
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1007 Nej Han burde bures inde indtil, at han har betalt hver en øre tilbage til 
statskassen plus 10% for udgifterne påført de danske skatteborgere til
 retssagen m.m. 

Det er HORRIBELT hvor mange banditter i habitter, som igen og igen
 udnytter, snyder og bedrager fællesskabet for millioner og milliarder 
igennem bankerne og kreative virksomhedskonstellationer, og 
alligevel er det eneste bud på at løse den slags problemer, at fjerne 
kontanter, som de virkelig store forbrydere aldrig bruger alligevel. 

Så kan bankerne og svindlerne tvært imod få kontrol med ALLE vores
 penge, fede gebyrgribbene op, og begynde at lukrere mere end f.eks.
 NETS i forvejen gør på deres de facto monopol. 

#StrafBanditterneIHabitter #BevarKontanter #KroneForDanskerne 
✊🇩🇰

1008 Tvivl Man må virkelig håbe at bussens overvågningskamera har set det 
hele og at de 3 klaphatte bliver fanget også få samme tur af nogle 
større mænd 😡😡 
Håber virkelig at chaufføren er sluppet godt fra det og har fået hjælp, 
men selvfølgelig også de passagerer som det gik ud over 😔 
Forpulde snot unger 🤬🤬🤬

1009 Nej Tænk at der er 129 mennesker der laver en grinesmiley? Hvad fanden 
sker der for mennesker der morer sig over sådan noget, hvor er i dog 
syge i hovedet!

1010 Nej fuck jer med jeres ligestilling, det handle om ligeværdigt og ikke 
ligestiling, skulle i ikke for en pik implantat også?? det har mænd jo!!!

1011 Nej Kom ud af det Danmark
1012 Nej Håber at han får en lang fængsel straf, sådan en psykopat. Stakkels 

kvinde 😪
1013 Nej Kaffe i sengen... Fuck hun er bizar
1014 Nej LUK LORTET NED DANMARK! !  Flere smøger og hotdogs! ingen fly 

og ingen transport IND OG UDLAND!
1015 Nej Vildt at en mutant som Mette F stadigvæk har tro fans.
1016 Nej Den sæk til Sørensen er totalt utilregnelig.
1017 Nej Hvis de ikke er danske 10 kolde tæer bag i og udvisning de viser ikke 

samfunds sind
1018 Nej Mette f ved jo intet om hvad hun skal gøre hun er en marionet dukke 

der er nød til at gøre hvad de mennesker der måske har forstand på 
det siger hvad hun skal gøre jeg er glad for at det ikke er mig der står i 
den situation 😬😬

1019 Nej Ud med dem begge
1020 Tvivl Og vi skal SLET IKKE have muslimer siddende i folketinget 😡
1021 Nej Han skulle have et spark bagi, og så ud af folketinget
1022 Nej Øget velstand til de velbjærgede... 😴
1023 Nej Skingrende sindsyg narcissistisk psykopat med den mentale kapacitet 

som en 5-årig.
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1024 Nej Så kunne både de unge og deres forældre have rettet ind, og fuldt de 
anvisning fra sundhedsvæsenet. Hvad liner det at rejse ud når der 
opfordres til at blive hjemme, men nej selv deres forælder er 
hjernedøde. Nu får de konsekvenserne af deres handlinger, så lad 
dem blive hvor de er så smitter de da ikke nogen i dk.

1025 Nej Endnu en blond bimbo i trump administrationen , dem har han nogle 
stykker af .

1026 Nej Skøre kælling
1027 Nej Lad os få sat en prop i denne socialistiske meget usmagelige agenda

 med 'flygtninge ind ad bagdøren' politik 😡

Den eneste destination for disse grupper er tilbage til deres etniske 
hjemland(e), og kæmpe for deres eget land, i stedet for at lukrere 
økonomisk på vestlige lande. Og de børn skal under ingen 
omstændigheder til Danmark, for det vil være en en samtidig (senere) 
trafik for deres familie, vel rundt anslået 900-1200 yderligere 
flygtninge 😕 ☹

1028 Nej Hvad med at kratte de 120 milliarder ind den menige Dansker skylder i 
skat , børnepenge , p afgifter og deslige .

1029 Nej Ro på.... tydeligvis for dum til at sætte ild til en bog! 😆
Ingen opmærksom er bedste våben mod tåber....

1030 Nej Man skal tale en ad gangen i en debat. Trump opfører sig som et 
pattebarn, når han afbryder hele tiden. Så er det helt på sin plads, at 
nogle beder ham om at holde kæft. 

1031 Nej hun er ikke rød. uanset hvor meget hun siger det, så er hun stadig en 
smølf

1032 Nej Smid da denne kongemager ud af "gøg og gokke" partiet. Han er jo 
direkte skadelig for Venstre.

1033 Nej Du kan forvar din mand nu her og til han døder. Men jeg er 
fuldstændig ligeglad hvad din, forklaring er. Den mand er syg i 
hovedet og uden for pædagogisk rette vide. Få aldrig sympati for, 
sådan en psykopat 😡😡😡 smid nøglen væk 👍👍👍 At du vil 
bruge dit liv på sådan en psykopatisk mand 😡😡😡

1034 Nej Ja hvad fanden ligner det? Kravl sgu da op af trappen..... Pfffft..... 
Dovne hund.

1035 Nej Igen en islamist stat hvis regime er baseret på ondskab.
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1036 Nej KOMFORTABEL MINISTERSTORM

Så er oppositionen og journalister tilbage i deres comfortzone.

En god gammeldags ministerstorm, ja måske ligefrem et 
mistillidsvotum til regeringen og et folketingsvalg. Alt på de høje 
nagler, ingen taler om andet, al fokus er rettet væk fra verden og 
virkeligheden.

Skal en komplet ligegyldig minister gå af?
Skal regeringen gå af?
Skal Danmark have et folketingsvalg i julegave?

Det er ikke noget nyt, at der går lemming i den på Christiansborg, men 
verden udenfor vinduerne er altså ikke den samme som den plejer at 
være.

Jeg ved godt, at politikere og journalister er gode til ministerstorme, 
mistillidsvota, næser og nytårstorsk og på herrens mark når det 
gælder pandemier. Men vi har altså en pandemi hvor folk bliver syge 
og dør, så tillad mig at opfordre de implicerede parter til at droppe 
selskabslegen og komme tilbage til den ubehagelige virkelighed.

Mennesker blive syge, mennesker dør, nogle mennesker overlever 
med langvarige skader.

Få frikvarteret overstået Venstre, kom tilbage i arbejstøjet og lad 
Ekstra Bladet overrække Mogens en torsk.

Og gider I så godt få fokus tilbage på at håndtere corona krisen?

1037 Nej Det er vi mange som er. En mand som har ytret han ønsker blod i vore 
gader, har en politik der direkte går imod Grundloven, ønsker et 
Apartheid samfund og i det hele taget er så udansk. 
Han er dybest set en fascist og vores samfund er så langt ude 
efterhånden at en som ham bliver opstillet. Det er beskæmmende.

1038 Nej Anita Jørgensen Paris ? Kineser 🤔
1039 Nej Sindsyge kælling,når græsset skal slås er der bare noget noget man 

gør når det trænger og vejret er til det
1040 Nej Selfølgelig må de ikke stemme - de kan rejse j

Hjem så må de stemme alt det de vil
1041 Nej Han har nosser som en skræmt hund, den lille parasit 💩💩💩
1042 Nej Hvad er der en ældreminister til hun viser sig jo ikke ikke mere løn til 

den dame
1043 Nej Hykleriske kvinder der efter så mange år nu føler trang til at træde 

frem. Stop Jer selv. 🙄 
Der skal altid være respekt for det modsatte køn men det her er sgu 
for langt ude

1044 Nej Ønsketænkning. Hvor vil de sende dem hen? Ingen vil ha dem, udover 
muhammed Østergaard. Enhedslisten står klar 🤢🤮

Page 62



med_had_sample

1045 Nej Endnu engang kommer de psykisk udfordrede krænkelsestrendere 
frem og laver en historie ud af ingenting. Manden kommer udklædt til 
en fest og så er den ikke længere. Der er intet racistisk eller noget 
som helst andet i at dukke op udklædt til en fest som en anden 
etnicitet, det er en udklædning og intet andet. Der ligger helt sikkert en 
guldmine gemt  i alle de krænkelsestrendere for mange psykologer...

1046 Nej Fri os for de radigale, der ødelægger Danmark.
1047 Nej sådan en har alle Dansker , ellers er man en fattig-røv 🇩🇰🇩🇰😛🤣🧐
1048 Nej Så burde de også sætte et par narkohunde ind, når de nu alligevel 

står der!
1049 Nej Hun har selv valgt. Hun er total følelses kold i interviewet, hun sagde 

også, at hun ikke fortrød noget. Tabet af hendes børn, viste hun heller 
ikke særlig meget følelse over. Hun er total kold og ustabil. Send 
hende tilbage til hendes  ISS kriger 
mand, der hører hun til.

1050 Nej Hvad skal Danmark med sådan et udskud af rang
1051 Nej Hvor fedt de blev snuppet. Tænk hvad der var sket med hundene hvis 

de ikke var blevet opdaget. Fedt fedt fedt. Så kan de lære det. Snot 
hoveder

1052 Nej Syge kvinde. 😡🤬
1053 Nej ja men det er et stort problem dette her for de er åbenbart ikke til at 

fange dem der gør det for det står på hvert år lader det til hvem fanden 
kan få sig selv til at gøre det fang dem så og giv dem samme tur som 
de giver de stakkels heste hvad er det dog for en mentalitet de er sgu 
da syge i roen 

1054 Tvivl Hvis idioten i Tyrkiet truer med krigere fra IS , så er det vel en 
krigserklæring ?? Bomb da lortet dernede : FN og NATO .. Men de 
herrer er der vel kun for pengenes skyld . Som alle foræderne i EU .

1055 Nej hun er til at brække sig over grådige kvindemenneske
1056 Tvivl Jo mere muslimer kan ende med at komme ind på arbejdsmarkedet, jo 

mere magt kan de få over os i forskellige stillinger, som fx 
politibetjente, socialrådgivere, politikere, dommere etc.
Det er derfor meget vigtigt vi holder muslimerne så langt væk fra 
arbejdsmarkedet som muligt - medmindre man da brænder for at leve 
under de totalitaristiske undertrykkende forhold, som islam påbyder 
dhimmier (altså ikke-muslimer), alle de steder i verden, hvor det er 
lykkedes for islam at opsluge staten.

1057 Nej Narko !?! Tænker der sikkert er mange med medicinsk cannabis i 
blodet ... det kalder de også for Narko ! 
Tror også at halvdelen af Danmarks befolkning  ville blive stoppet for 
“narko” hvis morfinpiller og andre piller var med i teSten !!!

1058 Nej De radikale landsforrædere, der holdt med tyskerne under 2 
verdenskrig. De elsker den muslimske invasion, og hader deres 
fædreland. Med Sofie Carsten som man bliver syg i hovedet af at høre 
på, det samme med rosa Lund og så ham den tossede i kørestolen. 
Godt de ryger ud ved næste valg

1059 Nej Det er fint at veganere eksisterer, men når de blokkerer en legitim 
forretning, og ikke vil flytte sig, ja så må de jo få det at vide på en 
anden måde.
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1060 Nej Mogens nielsen er du helt skudt af eller hvad? Tag dog lige en slapper 
din psyko

1061 Nej VENDEKÅBE ud med ham.
1062 Nej Vent et årstid og alle vil se at svenskerne var de kloge og METTE 

HYSTERISK DIKTATOR har skadet DANMARK for de næste tre 
generationer

1063 Nej Hold op  naive de er her og se dem i gade bilder og hvad sker der 
ingen ting de er sku ikke hos jer kjøvenjavner men også i Århus Vejle 
Horsens Kolding Frederikshaven Herning skrive selv i en lille by som 
rave.  så  Kærer radikal se nu at komme uf af jeres verden med 
skyklapper.. og øjne næse  mund ører.Abe tilstand .

1064 Nej disse imamer er ikke muslimer. De er ekstremister og burde smides 
ud af landet. De skader mange muslimer men nu igen har NB fået 
flere stemmer.

1065 Nej Gid de rådner op de aber
1066 Nej De burde have 100.000 i bøde hver eller i fængsel til det er over, 

egoister forstår ikke at holde afstand og vise hensyn, de er jo 
potentielle morder, de kan jo sprede smitte til andre som bliver syge 
og dør

1067 Nej Hold nu kæft noget kolort............ Hvad er det at politikere ikke forstår  
:  at rød mand betyder at bøsser lesbiske transseksuelle negere 
danskere kinesere tyrkere fede kællinger med hunde og alle andre 
ikke må gå over fodgænger feltet.... hold nu kæft nogle idioter...... 
MON IKKE PENGENE KAN BRUGES  PÅ NOGET VIGTIGRE 😵
Tror efterhånden at mit land blir regeret af speltfisser og pedagog 
Gunnar med guitaren 🤮🤮🤮🤮🤮🤮

1068 Nej Hun skal bare ud uden pension, dovne madamme
1069 Nej Alle der ikke vil demokratiet skal ud af Danmark og Europa.hvor svært 

er det lige at forstå?-
1070 Nej Smid dem ud af danmark
1071 Nej Edonita Hasani i skøre jer albaner
1072 Nej Ud på en øde ø så kan de slå hinanden ihjel og ikke alle andre. 

Grønland skal ikke straffes..
1073 Tvivl Hvor er det frygteligt 😥 se hvad de skæv-øjede mennesker er skyld i 

med deres kød markeder... over hele verden slår de uskyldige 
mennesker ihjel. Sender alle mine tanker til de familier der mister 
deres kære

1074 Nej Det er islamismen der er årsag til at den højreradikale bevægelse er 
opstået. Som en modreaktion til den islamiske indvandring, som vores 
tonedøve politikere har ladet ske ?

1075 Nej Tud  tud  dårlig  taber,  DF  har  ikke  fingeren på  pulsen  😳
1076 Nej Gad vide hvorfor der er så meget politikerlede og foragt for dem 

......de er jo fulde af løgn og ved ikke hvad de laver  det er skammeligt 
og se på ..... Ja det er hele bundet jeg mener 

1077 Nej Håber landstræneren kommer sig over den traumatiske oplevelse med 
en farlig pony🙄 når nu ikke vold imod dyr får konsekvenser, håber 
jeg at kvindemennesket trækker sig 👏👏👏
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1078 Nej Med mindre landmændene er steget ud af deres traktor.....hvor de 
sidder isoleret....
så er det jo alle de andre, sympatisør der er kommet til inkl århusianer 
og københavner. 

Dem der kom i traktoren og blev i traktoren...Kan jo ikke smitte..😉. 

Jeg tror kun mængden er så stor pga lovbrud, folk frygter hvad det 
ender med.

1079 Nej Plastik patrick i støttegruppe 🤓
1080 Nej Ja de er syge i potten 😡😡
1081 Nej https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4652962634778558&id=

100001946011365 og til dem der tror de har noget og havde deres 
klamme covit19 spredning. Demo i... Håber sgu de opdager, der er 
blevet udnyttet af nb, konservative, la, df,   venster. Ja der er så 
ligeglade med de ca 2000 landmænd. Der er blevet til deres pause 
klovne.

1082 Nej Hun er det nærmeste Danmark har været en diktator 
1083 Tvivl Hun er bare en skævøjet ludder.
1084 Nej De skulle sendes ud til en flok gamle sømænd på stillehavet som ikke 

har set en kvinde i 30 år!!!
1085 Nej Han er jo fuldstændig politisk impotent!
1086 Nej Skøre kælling!!!! Du udsætter dig selv og andre for livsfare!!
1087 Nej Ynkelige medløbere. 
1088 Nej Alle der bare rejser ud har risiko for at slæbe virus med hjem til alle 

dem der ikke tør rejse og ældre syge mennesker, totalt uansvarligt!
1089 Nej Det er snart nået dertil hvor Venstre må stå for en psykose.
1090 Nej Ud med hende... utroværdig......
1091 Tvivl Af med hoved
1092 Nej Det er jo værre end en flygtningelejr.... Dobbeltmoralske og 

respektløse curling svin
1093 Nej Jeg har boet i Vietnam siden 2013, og selv om der er mange ting at 

være kritisk overfor, har jeg fuld tiltro til disse tal. Jeg har oplevet hvor 
alvorligt Vietnam tog dette fra dag 1, og jeg kan love jer at hvis folk 
døde af Covid-19 uden at være med i de officielle tal, så ville os der 
bor her have hørt om det. Det er muligt det er et kommunistisk regime, 
men det er også et land hvor jungle trommerne går og alle ved alt om 
deres naboer.

1094 Nej Du er helt væk kvinde menneske hva får du ikk lige selv i løn af red 
barnet hold kæft du dum og høre på 🙈🙈

1095 Nej Ud med dem begge to 😅
1096 Nej SEND ALT HALAL SLAGTET KØD UD AF LANDET.

OGSÅ SVINEKØD
1097 Nej Trump bliver genvalgt i 2020, fordi Demokraterne har været så besatte

 af at komme af med ham, og fordi deres parti er blevet overtaget af 
venstrefløjs ekstremister som jager de fornuftige Demokratiske 
vælgere over til Republikanerne. 🤦 ♂🤷 ♂

1098 Nej Bær over med hende for hun er snotdum.  
1099 Nej i fængsel med de banditter i habitter
1100 Nej Hvad fanden skal vi med dem
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1101 Nej En god samfundsborger - han efterlader USA særdeles ramponerede.

1102 Nej Så fandt du en eget danske muslims mand? Eller var det omvendt? 
Du konvetered på grande af mand som er Muslim

1103 Nej Denne udlejer er vist ikke rask
1104 Nej SF socialisten fægter også med armene, er det en 

socialistisk/kommunistisk ny trent???
1105 Nej Rejs hjem hvor i kommer fra hvis i ikke kan lide lugten i bageriet
1106 Tvivl Så mangler vi bare at de fanger resten, som tilbeder og støtter de 

S***... og det gælder også dem der bor i Danmark som støtter det 
lort... dem som går rundt i ghettoerne og smider Hizb Ut Tahrir og isis  
kort i postkasserne.. imamerne der prædiker om vantro skal dø, dem 
som ønsker et kalifat i Danmark.. hele lortet skal udryddes...

1107 Nej Det er fandme en syg syg verden vi efterhånden lever i. 🤮🤮🤮
1108 Nej Tyrkiet can bare fise ud af syrien... Jeg håber at Syrien tvinger dem ud 

af landet...
1109 Nej afskaffet disse lambi børn
1110 Nej Hør nu op med den vattede holdning uden action, uuuuud af vores 

land med dem
1111 Nej Mette Frederiksen skal knytte sylten. Hop ned fra EU-hesten og 

beskyt dit eget land. Du er en socialistiske kvinde, som kæmper for at 
gøre dit land til en vasalstat underlagt EU-storriget. 

Så nej, Mette, vi skal netop gøre op med EU`s såkaldte "værdier". For 
disse værdier betyder flere passive indvandrere, mindre ytrings- og 
handlefrihed til dine borgere, endnu flere danske kroner til "dovne" 
sydeuropæiske lande, endnu flere EU-regler og love - og en 
nedlæggelse af vor nationalstat inden for få årtier.

Kæmp hellere for, at EU skal tilbage til det gamle EF, der var en 
handelsunion. For dine borgere ønsker at handle med Europa, men 
ønsker ikke at smarte, højtlønnede og fordrukne jakkesæt i Bruxelles 
skal bestemme hverdagen i DK. 

Men start med at kæmpe for dit lands SUVERÆNE selvstændighed, 
uagtet, at jeg ved, at dette strider mod din globale, socialistiske og 
multiglade indstilling. Mette. Men p.t. er du altså statsminister for 
HELE Danmark - og ikke kun for dine socialistiske venner og feje, 
borgerlige politikere.

1112 Nej Hun er sociopat det forveksler mange med at hun har helt styr på det 
😁 danskerne er kun overgået af svenskerne når det gælder om at 
vælge de mest inkompetente landsforrædere 90 % fortjener den 
skæbne der venter dem. Bare synd for de 10 % der er fornuftige 🇩🇰

1113 Nej I fængsel med dem.og så ud af Danmark✌
1114 Nej Veganere skal have frataget deres stemmeret de fortjener ikke at blive 

hørt de sammenligner mennesker der spiser kød med pædofile. og 
samtidigt  underernære og gør skade de deres egne børn ved ikke at 
give dem den rigtige kost 🖕

1115 Nej Klap i kælling
1116 Nej Sq da ikke hvis de stiller op for de Radicale 😂👈
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1117 Nej Mon nu de smider en A bombe over Danmark.. Meget står på spil. 🤔

1118 Nej Lystmorderer i uniform
1119 Nej Nej, fortsæt endelig, så kan vi se hvor latterlige de er, partiet burde 

tvansopløses, de er ikke egnet til at sidde i Folketinget.
1120 Nej Hvem fanden tror i at i er!? 😄 i bestemmer ikke en skid over mig og 

min familie eller nogle andre  vi gør som det passer os med vores 
egen sunde fornuft.! I jo syge og lige til den lukkede derinde...

1121 Nej jeg er træt af at høre om den klima spasser 💩
1122 Tvivl I Mellemøsten bliver kristen slået ihjel af muslimer. Kristen Kirker 

bliver brændt af muslimer. Hvis man som kristen ikke betaler penge så 
skal man dø, ellers skal man konvertere til islam, sådan var det under 
Muhammed tid, kristen er vantro samt jøder også  de skal slå ihjel i 
forhold til deres koran. Hvem er det der laver det meste terror det er 
muslimer. Så har ikke så ondt af manden. Det er islam der laver det 
her parallel samfund. Det er islam der er noget galt med. Hvis en 
muslim udtrykker dårligt om islam bliver han eller hun truet på livet 
hvad er der fredeligt ved det. Islam på længere sigt er ikke godt  for 
Danmark det går den forkerte vej. Med tiden vil muslimerne overtage 
Danmark samt hele verden hvis vi bare er ligeglade. Det er deres 
planer stod det til mig skulle der ikke være moskeer i Danmark. Hvis 
du som ikke muslim udtaler dig dårligt om islam i Mellemøsten bliver 
du slået ihjel. Jeg vil respektere deres regler  hvis jeg kom til et 
muslimsk land. Forskellen er bare at muslimerne respekter ikke 
Danmark og vores værdier stod det til dem så blev der indført islam i 
Danmark

1123 Nej HOV.. HAN ER JO HVID..? Hvor blev racismen af..??? HAN BLIVER 
DA IKKE SLÅET NED, MEN SKUBBET MED EN HÅND; HAN 
SNUBLER; OG SLÅ BAGHOVEDET MOD JORDEN. EN BETJENT 
KALDER STRAKS EFTER OVER SIN RADIO..!  Tror sku medierne er 
ved at løbe tør for brændsel..????   Han handling, ved at gå op mod 
betjentene og i forsøg på at stoppe dem, er at forhindre betjentene i 
deres arbejde, og er selvforskyldt, at han bliver skubbet væk, 
uheldigvis snubler han og falder til jorden, hvor han slår sit baghoved, 
men han kunne lige så godt være blevet anholdt..! Racismen er 
medieskabt..! Utroligt hvor mange mennesker lader sig manipulere af 
medierne. Et opdigtet racisme mord, som i virkeligheden er politivold 
med døden til følge..! Urolighederne er skabt af medierne, som 
opdigter racisme og en hadsk stemning i samfundet..! Der bliver flere 
hvide dræbt ved politivold om året, end sorte, men det kommer aldrig i 
de medierne, når en hvid bliver dræbt..? Der er heller ingen protester 
eller demonstrationen da..???

1124 Nej Dem skal Morten Østergaard nok få til landet.
1125 Nej En islamist der skal snakke om religion, det kan kun blive vinklet på 

en måde
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1126 Nej Ingen vigepligt - begrebet gud skal slet ikke færdes i offentlig trafik.
Vi har religionsfrihed - hvilket også betyder ret til frihed for religion. 
Mellemøstlig, primitiv tankegang har intet at gøre i mit liv og skal have 
nul indflydelse på samme. Det er derfor vi har et demokrati og ikke et 
teokrati; som vi kan se andre steder i verden ikke gør noget godt for 
nogen - andet end måske gamle liderlige mænd og de øverste 
præster.

1127 Nej Den tossede madamme har en suppleant, og er på barsel. Det er ikke 
en rettighed at slæbe sin unge med steder de intet har at gøre.Hun er 
uegnet som mor.

1128 Nej En flok inkompetente personager 😱😱😱
1129 Nej Der masser af kulturberiende indvandere der mangler arbejde så 

havde vi ikke så mange bander hvis de kom i arbejde så var de 
naturlig trætte når de kom hjem .Lidt ironi kan forekomme.

1130 Nej Allan Nymark, nu tager du dig sammen. Betyder få mulige medlemmer 
så meget...? Denne kønsdebat har taget overhånd. Er det fordi du 
selv tænder på små piger i badedragt? Det gør 9.999.999 ud af en 
million mænd heller ikke.. 

Så må de stjerne psykopater som tror alle mænd er pædofile holde 
deres børn hjemme, allerhelst lade være med at få børn...

1131 Nej LA står det for lamme ansigter
1132 Nej Den sædvanlige multikultursrabat, forbandede Radigale 

Dommerstand !
1133 Nej Rejs nu hjem til jordhulen ..ingen vil savner dig ..og skulle der være 

enkelte der gør , kan de jo altid rejse med !
1134 Nej Prøv og se så sur hun ser ud til at være den so. Det er da også træls 

han stiller sådan spørgsmål 😂
1135 Nej Godt jeg ikke er medlem af nogen religion. Hellige hyklere.
1136 Nej De skal ikke til Danmark . hvad skulle de her de er født i et land med 

og set på tosser hele deres liv . så de er skadet .
1137 Nej Diagnose Danmark ...

Vore snart 100% syge og diagnoseramte nation!!!

Gu ved hvad vi danskere og Danmark skal leve af i fremtiden!!!?

Vi er doomed... Diagnose Danmark!

/Dennis
#Naturligspis

1138 Nej steffen bro hun er en hykler hun er løgner hun er diktator og en som 
dig går ind for diktator danmark og ja til lovovertrædelser du må også 
være hykler

1139 Nej De politikere en flot sure gamle mennesker 😀😀🖕🚬🚬
1140 Tvivl ville med glæde spise ham! kunne være FUCKING grineren at lave en 

kæmpe flæskesteg ud af hans klamme perkerkrop, så lige pisse på 
koranen mens man spiser ham

1141 Nej Endnu en tosse 😬 hvem støtter ham?
1142 Nej Narcissistiske små klamme unger.. Ingen ansvar.... #Terapeut
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1143 Nej Frygtelig egocentriker. ..han prøver nok også snart at sælge sin døde 
bedstemor...😷😵

1144 Nej Og hun er selv racist, vi som har lys hud må ikke kæmpe med de 
farvede. Hun skulle skamme sig.

1145 Nej Hvordan kan man kalde den klovn en Dansk superstjerne  ?
1146 Nej Med den påklædning vil de jo aldrig få et ærligt arbejde og vores 

skoleelever politiker fatter ikke et bjælle og derfor får de lov til ikke 
arbejde det pisker politikerne så Danskerne til og vil de ikke bliver de 
straffet

1147 Nej Sejl dog hjem!
1148 Nej Bilisten har fuldstændigt ret. Nogle forkælede snotunger, som burde 

være på arbejde eller i skole. Istedet for at stå og skabe sig som 
idioter!

1149 Nej Manden er jo psykotisk 
1150 Nej Ingen straf er hård nok i dette tilfælde. Jeg må dog indrømme, at jeg 

ikke forstår, at kvinder finder sig i at blive banket og ydmyget i årevis 
af disse voldspsykopater. Også for at skåne sine børn. Der er dog 
trods alt muligheder i Danmark for at få hjælp.

1151 Tvivl Hvad er problemet? Det eneste der kan ske er, at stærkt religiøse 
tosser ikke kan forplante sig. Win win for samfundet ;-)

1152 Nej Sindssyge kvindemenneske!
1153 Nej De er vel også træt af muslimer i Tyskland !!!!
1154 Nej Kære Rufus det har vi andre vidst længe at Trump er et stort barn. 

Trist at amerikanerne har valgt ham. Manden er uduelig og ubrugelig. 
Kan ikke se noget odiøs i Trump, håber amerikanerne snart vågner op.

1155 Nej ud af danmark...
1156 Nej Psykopater
1157 Tvivl Christoffer Johansen så kan man kun håbe på, at det fede svin bliver 

mast under en polsk lastbil
1158 Nej Siger drengen der repræsentere 1% af landets vælgere 💤

Neoliberal racist
    Klam type der sender kællingen i byen, for at manipulere tosserne
    Typen der på åben plads ville gå på knæ for Trump og enhver profit

1159 Nej Nej selvfølgelig skal man ikke kalde hende billig tøjte, fordi hun kalder 
nogen perker? At en opføre sig tåbeligt vil næppe gøre det i orden at 
andre gør det samme? Lad os da hellere overdøve alt det negative 
med en masse positive handlinger. Lad os være gode ved hinanden, 
og veksle imellem gode og dårlige mennesker fremfor sorte og hvide, 
muslimer og ikke-muslimer. ❤❤❤

1160 Nej Forvar mig vel for sådan en dilletant!
Og ytringsfriheden bevare Danmark - for alle Dansk Fjendske 
elementer,  der søger at undergrave den og ikke fatter en brik af 
dansk demokrati!
"Der hvor man (de) idag brænder bøger - dér vil man (de) imorgen 
brænde mennesker"
Frit efter Heinrich Heine.
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1161 Nej Ja de selvpapirshattes demoer har intet gjort for samfundet. Ironi kan 
forekomme. Vi blir ved med at kæmpe for folket frihed til at bestemme 
over sin egen krop. 🙏

1162 Nej Det skal så gælde for lovlydige dansker som vil vores land som det er!

1163 Nej Tåbeligt. Neger kommer jo af negro, som betyder sort 🤔 Er sort og 
sort ikke det samme?

1164 Nej De er ren til grin det parti. De har himlet op over andre personer og nu 
dækker de over deres egne 😂😁. 
Hvem pokker stemmer på det kage parti 😂

1165 Nej Lystløgner med krokodilletårer
1166 Nej De er helt væk 😡😡😡
1167 Nej Hun bliver kun "influencer", fordi en flok forældre ikke giiider, 

undskyld, maaaaagter at banke fornuft ind i tøsernes hoveder...
1168 Nej Den mand er jo lige så krigsgal som andre diktatorer .
1169 Nej Det interessante er, kan man skelne mellem politisk islam - 

islamismen - og alm. islam?
-
Helt sikkert er det, jo mere islam fylder, desto mindre plads er der til 
demokrati. 

Samt at:

Politisk islam - islamisme - vil ALTID være i opposition til vores 
demokrati og retssamfund og vil ALDRIG acceptere vores kultur - 
herunder vores kristne kulturarv, ligeværd, frisind og ytringsfrihed. 
-
Sharia vil ALTID skabe parallelsamfund i et vestligt liberalt demokrati 
og vil ALDRIG kunne integreres i vores retssamfund

Så imens vi venter på, at islam reformeres - hvis vi altså tror på, at det 
vil ske - må vi beskytte vores demokrati og retsstat samt værne om 
vores kultur. 
-
DET ER PÅ TIDE vi taler om #assimilation, og ser på hvem der kan og 
vil være en del af vort #samfund. Al #indvandring og #migration skal 
have en #samfundsøkonomisk og #kulturel positiv effekt.
-
DET ER PÅ TIDE at vågne op, hvis ikke #dk og resten af #eu skal 
forsumpe i patriarkalsk islamisk volds og underkastelses kultur, islams 
doktriner, #islamisme og #sharia. 
-
DET ER PÅ TIDE at sige #STOP:
- Totalt #AsylStop – NU!
- Stop for #familiesammenføring NU!
- Udvis alle kriminelle #flygtninge & #indvandrere efter første dom – 

1170 Nej WTF, hvad faen siger normale svenskere til det😳 der er sg da nogle 
der ikke finder sig i den slappe holdning deres talentløse regering 
sviner dem med???skiderrikker som er ved at splitte Norden 👿

1171 Nej Tror sku ikk i får den kasse hele vejen med op til himlen
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1172 Nej Sol 🌞☀ og varmt😌
1173 Nej Lad endelig den islamelsker blive lagt væk han er jo komplet tabt for 

omvrrdenen😠
1174 Nej En af de største økonomi mongoler på tinge.
1175 Nej Vent til de tager hans pædofil tid op igen
1176 Nej Forp*lede egoister. Jeg vil- fuldstændigt uden evidens- vove den 

påstand, at der er et stort sammenfald mellem de hamstrende og de, 
der mener at syrerne er dårlige mennesker, når de flygter fra krig med 
deres børn, og "hellere burde blive hjemme og genopbygge landet".

Det kunne faktisk være et sjovt forskningsprojekt at lave.

1177 Nej Hmm ja hvad med alle de kvinder der er blevet forulempet voldtaget af 
indvandre som regeringer igennem tider har modtaget her til Danmark 
og forsætter med :-( skal de ikke også have undskyldninger.

1178 Nej Ud med det segment 🤮🤮🤮
1179 Nej Selvfølgelig har han en stor del af skylden, men at folk er dumme nok 

til at intage noget der har klare advarelser på flasken om IKKE at 
indtage det, det fatter jeg sku ikke helt.
Hvor dum har man lov til at være.

1180 Nej Hvem er han egentlig - ? 
Ham Trump - !

1181 Nej Hvis udviklingen fortsætter, ender vi som en enorm samling 
svagpissere?

1182 Nej Hvad skal en 15 årig tøs dog med hash - forældre TAG jer sammen😡

1183 Nej Begravelse lol. Det er sådan de flytter våben fra den ene bydel til en 
anden. Hvor dumme er i lige i Danmark. Islam tager røven på jer alle 
men kun os andre ved og kan se hvad islam er. Så nyd Balkan 2 som 
er lige om hjørnet folkens....  Hilsen Balkan veteranen....

1184 Tvivl Jeg forstår godt jer danskere, I ønsker blot det bedste for jeres land. 
At ønske sådan nogle smidt ud, er slet ikke racisme. Det er simpel 
logik. Hvis den danske sang er en ung blond pige, så er disse hyæner 
i gang med at voldtage hende, og det mest forræderiske er, at 
myndighederne/staten holder hendes arme og ben. Kan I slet ikke se 
det??!! Disse usle rotter skal være her, blot for at skabe mere had. Så 
vi som kæmper ihærdigt dagligt, for vore familier og deres fremtid, får 
det endnu sværere.
Hvor mange lagkager skal du op på inger Støjberg, før du rammer 
hårdere mod dem som plyndre, voldtager og piner dette skønne land??

1185 Nej Det er EN SKURKE STREG DE SAMMENSPISTE HER 
FORETAGER SIG MOD INGER S. DE FØLER SIG TRUET AF EN 
VENSTRE SPECIALIST.

1186 Nej Spis nu bare jeres veganer mad, lev nu bare som i har lyst, 
Og lad mig og 98% af alle andre Danskere spise vores kød. 
For min skyld må i halal slagte jeres salat. 
HOLD SÅ KÆFT Veganer venligboer venstreorienterede

1187 Nej Send folk fra Mellemøsten og Afrika hjem, så er problemet løst.
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1188 Nej Politiet ved nok hvem de er men de tør ikke sige at det indvandrere 
🐷🐷🐷

1189 Nej Det er simpelthen så langt ude, DR! 

De er skide dygtige de soldater, og de er netop sat ind mod dem der 
"skyder først og spørger bagefter" på gader og stræder - ANTIFA'erne. 
Men det er jo venstrefløjens hellige terrorist-ko, så den rør man ikke 
på DR...

Hvor er DR dog et affaldsmedie - som besudler befolkningen med 
usandheder og vilde teorier dagen lang.

1190 Nej Bitterfisse
1191 Nej De er bare voldspsykopater der tror de har fundet et legalt formål at 

udøve vold ..
1192 Nej L.L.R. gå dog A’ med værdighed👋.

❤🌹🇩🇰
1193 Tvivl Fy for pokker, tiltalte skulle  voldtages selv resten af sit liv😡😡😡 

sådan et uhyre😱
1194 Nej Ja og det skal de af anden etnisk baggrund lære og deres forældre 

det er dem der er så dumme i munden
1195 Nej Jeg er træt af alle disse tåber og vi ser dem til daglig, for ingen ser 

noget galt i vores hash misbrug i utrolig mange ganske almindelige 
samfund. Prøv at se på hvem ser køber på Christiania. Det er ikke 
drankere og hjemløse, nej de er os selv der er skyld i vores dumhed.

1196 Nej Hun bliver en kæp i hjulet der ellers kunne få Venstre på foged igen
1197 Nej Jeg har intet at takke DF for, de optræder totalt populistiske, som en 

Trump (en liderlig casino-operatør i USA eller en Johnson i England 
eller en Putin I Rusland - fuldstændig uden format, stil eller substans - 
slet ingen samlende verdensborger-adfærd, men som andre døgnfluer 
i tidligere tider, hvordan kan man dog betro dem ledelsen af noget 
som helst, endsige et helt land eller en del af Verden... :-( :-(

1198 Nej Den fløs har ikke spurgt mig, så det kan ikke være alle, sådan en nar 
🙄🙄🙄

1199 Nej De burde retur til deres land når de bliver sat ud igen. Det gør andre 
lande med folk der ikke er fra deres land.

1200 Nej Ja selvfølig dem med etnisk baggrund der begår vold skal ud af 
Danmark uden penge eller noget 
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