
Bilag 5.2 

 

Der bliver i kommentarerne fra opslaget fra Stram Kurs d. 22 november anvendt følgende 

vigtige ord og sætninger, som er delt op i følgende ækvivalenskæder: 

 

Første ækvivalenskæde: Imod Stram Kurs - rar tone: 

- vores parlamentsbygning 

- Paludan og hans slæng skal af-radikaliseres 

- frygt, misforstået/manglende tolerence og personlige egoistiske ambitioner 

- Paludan og hans parti ikke holder sig inde for lovens rammer. 

- Politiet har MASSER AF bedre ting at foretage sig 

- deres eget problem 

- Det ville da lige være dråben 

- Alternativet + Uffe Elbæk = begge 👍 

- Alternativet er et folkevalgt parti. Det er Stram Kurs ikke. 

- et vildskud 

- Stram Kurs har efter min mening intet at gøre på Christiansborg 

- ballademagere 

 

Anden ækvivalenskæde: Imod Stram Kurs - hadefuld tone: 

- kalder en skovl for en skovl 

- voldsparate reptilhjerner 

- Uforståeligt at man overhovedet behøver argumentere for at fascister ikke hører til på 

Christiansborg 

- Fuck hans rettigheder - jeg kan ikke li' ham 

- Det ville da være det sidste skridt til at eliminere forskellen på en tosseanstalt og 

Christiansborg 

- voldelige venstrefløjsaktivister/terrorister ind på borgen, så de kunne begå hærværk 

og et overgreb på en folkevalgt 

- Enig i at Stram Kurs er Nazister i nye klæder.  

- foragter, og frygter 

- Kan man lukke en pyroman ind på Christiansborg? 

- udgyder mit fascistiske vrøvl 

- de skal betale 

- højreekstremisme 

- en skændsel 

- Ignorer de tossehoveder (Til Stram Kurs) 

- Paludan er facist. 

- Pauludan er en fare for vores demokrati. 

- Det er grotesk at han skal være derinde! 

- Paludan skal passe på 

- De er så sørgelige. 

 

 

 

 



Tredje ækvivalenskæde: Imod Alternativet - rar tone: 

- Debat og dialog er vejen frem imod politisk ekstremisme, ikke forbud og udelukkelse 

- Borgen er ALLE DANSKERES 

- Christiansborg bør repræsentere hele den danske befolkning 

- Der er sikkert rigeligt plads. 

- I pauserne kunne Uffe underholde med dans på bordene iført grønt tyllskørt, mens 

han viser et lysshov med partiets samling af penisbilleder i slap tilstand. 

- sparer nogle polititimer 

- “rummelighedsbudskabet” 

- ikke kan gemme sig for pressen og undgå at vi kan få indsigt i deres uhyrligheder (vil 

gerne have SK på Chr borg) 

- for ytringsfrihedens skyld. 

- Christiansborg bør repræsentere hele den danske befolkning 

- et "rummeligt parti med plads til alle" 

- Stram Kurs er selvfølgelig velkomne til at holde deres rigskongres et andet sted.  

 

Fjerde ækvivalenskæde: Imod Stram Kurs - hadefuld tone: 

- en meget lukket verden 

- en meget lille udemokratiske osteklokke 

- Du er sgu et besynderligt eksemplar af racen homo sapiens Uffe.  

- hashtågerne 

- Mange advarede mod at lukke Uffe ind på Christiansborg 

- alternativet er et skodparti 

- I burde simpelthen skære ned på rusmidlerne 

- tøsedrenge (rettet mod Alternativet) 

- venstrefløjen vil indskrænke vores frihed 

- Uffe Elbæk er en fascist. 

- Hvis der er plads til en Swingerbøsse, så er der også plads til en Paludan 

- Er træt af tuderi fra venstrefløjen 

 

 


