
 

 

                                   Horserød Stutthof Foreningen 
 

        Bestyrelsens  beretning for perioden marts 2011 til marts 2012. 
 

Det sidste år har været en turbulent periode for vor forening. Det var året, hvor 

solidaritet med forfulgte mennesker – mennesker som kæmper for deres frihed mod 

en besættelsesmagt – blev sat under anklage, slæbt i retten og dømt for terroristisk 

virksomhed.  

2011 var året, hvor man endnu engang – med terrorloven i hånd – satte lighedstegn 

mellem terrorisme og frihedskamp. Tidligere var Fighter & Lovers og Foreningen 

Oprør blevet dømt. 

   Nu var det så vores tur: Vi blev – sammen med Tømrernes faglige klub – anklaget 

efter terrorlovens § 114 stk. 1 og 2 for at have støttet  terrororganisationer – dvs. 

organisationer der er på USA's og EU's såkaldte terrorlister.  

 

Reelt blev vi dømt for at have ydet en yderst beskeden humanitær hjælp til til Gaza 

via den palæstinensiske befrielsesorganisation – PFLP.  Det skete på baggrund af 

Israels terorangreb på Gaza i slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009, hvor store 

dele af Gaza-striben blev lagt i ruiner og mennesker dræbt og lemlæstet.  

I alt blev der indsamlet lige godt 17.000,- kr.. Det var alt – men det var nok til at rejse 

anklage mod Horserød Stutthof Foreningen og dens formand. Og få os dømt!  

 

Ja dommen var sådan set allerede skrevet, inden vi satte foden i Københavns Byret. 

Som dommeren udtrykte det, da dommen faldt: ”Nogle gange er der forskel på ret og 

retfærdighed. Her tager vi hensyn til loven.”  

Og ifølge loven – terrorloven – var der ikke noget at rafle om – vi var skyldige. Men 

som dommeren pointerede var og er der forskel på ret og retfærdighed. Det 

overraskede helt sikkert nogen, men ikke os.    

Vi gik jo ikke ind i denne kamp med bind for øjnene, vi vidste nøjagtig, hvad vi ville 

opnå – nemlig at sætte spotlight på den antidemokratiske terrorlovgivning og de 

såkaldte terrorlister, som er denne besynderlige lovgivnings bibel og – vi kendte 

udmærket de risici, der var i den forbindelse. 

Som det blev udtrykt i vor forsvarstale: ” Det er, hvad man kan vente sig i et land, 

hvor solidaritet med mennesker og organisationer, som kæmper for frihed og ret 

kriminaliseres, og borgernes retssikker mere og mere ligner et indholdsløst postulat.” 

Og videre: ” Det kan fastslås som en kendsgerning, at såvel USA's og EU's 

terrorlister – som danner baggrund for denne retssag – er juridisk angribelige 

dokumenter, hvis oprindelse fortaber sig i udemokratisk, konspiratorisk aktivitet uden 

for demokratisk kontrol.” 

 

Anklageren krævede oprindelig 8 måneders fængsel til formanden og 70.000,- kroner 

i bøde til Horserød Stutthof Foreningen. Så galt gik det ikke, han måtte nøjes med 6  
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måneders fængsel – hvoraf de fire var betingede og de to måneder ubetingede. Vor 

forening blev idømt en bøde på 10.000,- kr. + sagsomkostninger. I alt: godt 35.000, 

kr. Dommen faldt på den historiske dag den 22. juni 2011 – 70-årsdagen for    

interneringen af vore kammerater i 1941.   

Tømrernes faglige Klub skulle samlet betale ca. 22.000,- kroner. Såvel bøder som 

sagsomkostninger er forlængst betalt. Solidariteten – også den økonomiske – har 

været overvældende.  

 

Jeg har udstået min uretfærdige straf – to måneder i Horserød Statsfængsel. Det 

samme fængsel, som stifterne af vor forening sad i fra juni 1941 – dømt efter datidens 

terrorlov – Kommunistloven.  

Tilbage er de fire måneders betinget fængsel – gældende et år – som kan udløses, hvis 

vi/jeg igen, skulle komme i karambolage med terrorlovgivningen. Men ærlig talt, det 

giver jeg blanke fanden i. Det skal ikke sætte en stopper for kampen mod terorlovene. 

Den fortsætter og skal forstærkes.  

Vi vi kommer naturligvis til at overveje, hvad de næste skridt skal være. Hvordan 

kampen bedst og mest effektivt kan føres. Vi skal ikke fylde statsmagtens bødekasse 

– ej heller sende kammerater i fængsel, hvis ikke det er strengt nødvendigt. Men vi 

skal fortsætte kampen for demokratiet for afskaffelse terrorlovene.  

For når uret bliver ret – er modstand en pligt. Og vi kender vor pligter i den 

sammenhæng. 

 

Nåede vi så det, vi ville? Jeg mener ja. Vi nåede så langt, som det var muligt under de 

nuværende omstændigheder. På trods af, at den borgerlige presse – med undtagelse af 

enkelte provinsblade – ikke skrev ét ord om sagen og dens baggrund, så nåede vi 

længere ud, end i hvert fald jeg havde forestillet os muligt. Dagbladet Arbejderen, 

Bladet Kommunist, Modkraft og vore kammerater på Facebook fulgte vor sag tæt, og 

medvirkede afgørende til udbredelse af vore synspunkter. 

Resultatet var en overvældende solidaritet, som kom fra hele landet og fra partier, 

fagforeninger, frihedsbevægelser, fredstilhængere og demokratiforkæmpere fra stort 

set alle europæiske lande fra  Afrika, Sydamerika og Mellemøsten – heriblandt 

hilsner fra Palæstina. 

Der er vist aldrig kommet så meget post til Horserød, som i de to måneder, jeg 

opholdt mig der. Ca. 3.500 venner, kammerater og medkæmpere sendte deres 

solidariske hilsner og støttede op om vor sag. Pjecen med forsvarstalen ligger stadig 

mange steder i Horserød. PFLPs flag hænger stadig i en af cellerne. 

Demonstrationerne om søndagen foran porten, var med til, at vække forståelsen hos 

mange fanger såvel som fængselsbetjente for årsagen til mit fængselsophold. Som en 

fange sagde den dag, jeg skulle ud: ”Jeg er ked af, at du skal ud. Du er den eneste her 

i fængslet, som ikke er kriminel.” 

Vi fik altså mange nye venner og fremtidige medkæmpere. Horserød Stutthof 

Foreningen fik flere nye medlemmer. Det var godt og nødvendigt. Og tegner godt for 

fremtiden. 

Sagen mod Horserød Stutthof foreningen er slut – vi skal videre. Fremtiden venter, ja  
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den er her allerede. 

 

Den næste sag er i fuld gang. Denne gang gælder den kurdiske tv-sender – ROJ-tv. - 

som anklages for at være talerør for den kurdiske befrielsesorganisation PKK. 

Retssagen sker på tyrkisk ordre, og den danske stat slår som sædvanlig hælene 

sammen. Retsmaskineriet sættes i gang. Forsvarerens vidner afvises. Anklagerens 

tyrkiske vidner får frit slag.  

Retten nægter forsvareren at fremlægge sine beviser, mens anklageren frit kan 

kolportere særlig udvalgte tv-klip i retten. 

I øvrigt – i parentes bemærket – har man en gammel gæld, som skal betales fra 

dengang Tyrkiet sikrede tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen  jobbet som 

NATOs generalsekretær. Den ene tjeneste er som bekendt den værd! 

 

Dommeren i Byretten kunne ikke – hvor gerne han end ville fratage ROJ-tv deres 

sendetilladelse- det kan kun radio- og tv-nævnet – men en bøde kunne han dog 

udstede: 40 dagbøder af 65.000,- kr. eller i alt 2.600.000. 

  

På baggrund af byretsdommen udtalte den nuværende justitsminister, 

socialdemokraten, Morten Bødskov, at han: … vil ændre loven, så det bliver muligt 

at ”skride ind” over for radio og tv-stationer, som opfordre til terrorisme.”  

”Hvis der er et hul i loven, skal det naturligvis lukkes, ” udtaler justitsministeren, 

som hermed er klar til at indfører censur.  Han er hermed i modsætning til 

Grundlovens § 77, hvori bl.a. står at”... censur  og andre forebyggende 

forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”  

Men pyt – Grundloven er for længst sat ud af kraft – i dag fungerer terrorloven 

– Jungleloven! I demokratiets navn sættes demokratiet ud af kraft. Det har hr. 

Bødskov besluttet. Så har den regering dog taget én beslutning. Det er vi ellers 

ikke vant til. Men man skal vise handlekraft, når man nu – omend ved at 

bedrage sine vælgere – har fået magten. 

  

Imens indefryser Danske Bank ROJ-tvs indestående i banken, med samme 

begrundelse, som man i sin tid indefrøs temilernes midler – beregnet som hjælp til 

ofrene for tsunamien.  

”Da banken ønsker at sikrer sig mod utilsigtet at understøtte pengestrømme, 

som kunne opfattes som kunne opfattes som medvirken til terrorisme, har vi set 

os nødsaget til at spærre Deres konto.”  

Med samme ”begrundelse” lukkededet fransketv-satellitit selskab for ROJ-tvs adgang 

telesatellit.  Teksten er næste ordret en afskrift af Buchs berygtede dekret om terror.   

Sagen er nu anket til Østre Landsret. Det bliver det næppe bedre af. Men 

naturligvis – det skal prøves.  

 

Kravet om revision – eller rettere skrotning – af terrorlovene presser sig mere og 

mere på. Demokratiet visner. Retssikkerheden er en by i Rusland. Men som det er 

med alle magthavere, så afgiver PET og deres politiske bagmænd heller ikke frivilligt  
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sin magt over befolkningen. Politistaten er en realitet. Kontrolsamfundet virker på 

alle planer. Ingen kan vide sig sikker. Det er det, vi er oppe imod! 

 

Fascismen breder sig som en pest i hele den såkaldt ”frie verden”. ”Hitler Wein” und 

”Führer Snaps” kan nu købes på nettet – udbudt af en initiativrig østrigsk 

handelsmand til favorabel pris. Det siges, at sælge godt. Imens udråbes tidligere 

østrigske kz-fanger til en lande plage. Man forstår, at de ikke høre hjemme i dagens 

Østrig. 

 

I Ungarn sidder en nyfascistisk Fidesz-regering med Viktor Urban i spidsen på den 

absolutte magt – fascistiske og antidemokratiske love vedtages på stribe – støttet af 

Pilekorpsets efterfølgere fra partiet Jobbik – renlivede fascister og racister, som aldrig 

går af vejen for en rask pogrom på Romaer og andre minoriteter.  

Frihedens forsvarer forfølges, som tilfældet er for vor kammerat – FIRs  nye 

præsident, ungareren Vilmos Hanti . 

 

I Polen blomstre antisemitismen og antikommunismen. I de baltiske stater marcherer 

gamle SS-folk i gaderne under statens beskyttelse, mens det russiske mindretal 

diskrimineres.  

I Kroatien – som er på vej ind i EU – blomstre Ustatia-fascisterne. I Sverige skyder 

nyfascistiske organisationer som svampe på en skovbund – Sverige Demokraterne 

sider trykt og godt i Rigsdagen. 

I Norge har de massemorderen Brevik – et symbol på hvor galt det kan gå.  

 

Og i Danmark har vi Dansk Folkeparti og deres politiske ideologiske støtter i Venstre,  

Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet – og et SF i strid med sig selv, som 

forlængst har påbegyndt det store politiske udsalg.  

”Nedrust vort land” hed det fra SF ved valget i 1960 – nu er man USA's store 

bewunder. Så galt kan det gå, når man  - trods navnet Socialistisk Folkeparti – støtter  

de imperialistiske krige. Man steger i sit eget fedt. 

Det samme kan desværre ske for Enhedslisten, hvis den gang på gang lader sig snyde 

til at støtte de forkerte. Først Libyen – og nu mener man det tilsyneladende passende, 

at slutte op om ”Syriens venner”.  

Hvem er disse venner? De er ikke andre end de gamle imperialistiske magter i 

Mellemøsten, hvis hovedinteresser er olie og magt.  

Det er atommagten Israel, som venter på signal fra USA på at angribe præstestyret i 

Iran. En latent tikkende bombe, som kan udløse den 3. verdenskrig. 

 

Det er som på nettet, man skal tænke sig om, inden man siger ja til såkaldte venner. 

De er ikke altid, hvad de giver sig ud for at være. Måske lytter PET eller andre 

foreløbig ukendte ”væsner” bag den tilforladelige tilforladelige maske. 

Tænk Jer om.  

Vi står midt i den største krise siden 30-erne. Det kapitalistiske samfund smuldre. 

Tiden er inde til at vælge side – ikke for enkelt valgperiode – men for fremtiden.  
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Hvilken side er du på? Det drejer sig om at tage stilling i klassekampen. 

   

Her til lands har vi har nazister, som bliver trænet i våbenbrug og bombefremstilling 

af de russiske fascister. Deres viden, tager de med sig hjem, hvor de – som Breivik – 

indkøber et passende arsenal af kunstgødning, som kan bruges til bombefremstilling. 

Imidlertid mener politiet ikke – af alle andre uforståelige grunde – at have beviser 

nok til at fastholde anklagerne, så man frafalder sagen. Som sædvanlig.  

Det var næppe sket i vort tilfælde kammerater! Vi var blevet dømt og udråbt som 

samfundsfjender, inden vi havde nået at tælle til fem.  

 

Vort svar i denne, som i andre sammenhænge, er øget samarbejde mellem 

antifascistiske grupper og organisationer. National som internationalt.  

Med de nye organisationer som sætter kapitalismen på anklagebænken. Med de som 

kæmper mod racisme og fremmedhad. Med dem som kæmper for freden mod krigen. 

Med alle antimilitarister og krigsmodstandere. Med de som kæmper for klodens 

overlevelse mod kapitalistisk udplyndring.  

Kampen skal bredes ud. Alene er vi ingen ting – sammen kan vi skabe en ny og bedre 

verden. Den internationale solidaritet fungerer, det fik vi et strålende eksempel på i 

forbindelse med vore egen sag. 

 

Den 16. marts er det 20 år siden, bomben sprængtes i Søllerødgade og dræbte en 

kammerat fra Internationale socialister: Kammerat Henrik Christiansen blev dræbt. 

Politiet har naturligvis aldrig fundet morderen. Sagen blev lukket. 

Nu kalder en bred kreds af antifascistiske organisationer og bevægelser der iblandt 

Horserød Stutthof Foreningen – til demonstration i anledning af 20-året for mordet i 

Søllerødgade. Vi kræver undersøgelsen genoptaget. Mord bliver aldrig forældet! 

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage i demonstrationen, som starter på Blågårds 

Plads klokken 17.00 den 16. marts. Derefter går demonstrationen til Søllerødgade. 

Den afsluttes på Sch. Hans Torv. 

 

Endnu en aktuel sag: Lørdag den 31. marts afholdes der demonstration i Århus i 

protest mod  Danish Defence League – en voldelig fremmedfjendsk og antimuslimsk 

gruppe – som har inviteret deres ligesindede fra hele Europa til Århus for at danne 

European Defence League. Blandt gæsterne til dette sorte sammenrend er den 

indvandrefjendske, anti-muslimske og meget voldelige  English Defence League, 

sortebrødrene fra Kroatien med baggrund i Ustacia, tyske nazister osv. osv.. I alt vil 

der ifølge de danske initiativtagere egne oplysninger komme racister og fascister til 

Århus fra 10 europæiske lande. Hovednummeret på dagen bliver en anti-muslimsk 

demonstration.  

Det er en grov provokation, som vi ikke skal finde os i. Der derfor kaldt til 

antifascistisk protestdemonstration i Århus den 31. marts.  Protestmøde afholdes på 

Århus Rådhusplads – og der vil blive organiseret fælles transport fra København på 

dagen. 
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Men nu til nogle andre aktiviteter. 2011 har været et meget travlt år for vor forening. 

Et kik på kalenderen viser det. 

 

 I februar udkom Antifascistisk Forum for første gang på nettet. Vi havde 

frygtet, at det ville betyde en nedgang læsere/abonnenter. Det skete ikke – 

tværtimod. Nr. 1 2012 er netop udkommet for få dage siden. 

 9. april afholdt vi offentligt møde på Vesterbro Torv som opvarmning til 

retssagen, 

 1. Maj deltog vi i Rød 1. maj i fælledparken med såvel en bod, udstilling og en 

taler. 

 4. maj deltog vi i det traditionsrige fakkeltog i Istedgade. 

 Den 6. til 10. maj var godt en snes af vore medlemmer i Stutthof. 

 Den 5. juni deltog vi i Folkebevægelsens Grundlovsmøde i København med en 

taler. 

 Den 8. juni afholdes fælles skovtur med ”Aktive Modstandsfolk” Turen gik 

denne gang til Frilandsmuseet. 

 Den 15. og 16. juni kørte sagen mod vor forening i Københavns Byret. 

 Den 22. juni afholdt vi møde i Horserød med efterfølgende frokost. Samme 

dag faldt dommen over Horserød Stutthof Foreningen i Københavns Byret. 

 18. til 20 august deltog vi med udstilling og taler i K-festival i Nørrebroparken. 

Samtidig udkom KPIDs pjece med optryk af vor forsvarstale. 

 3. september var vi deltagere i Roskilde Minifestival. Et arrangement der er 

kommet for at blive. 

 4. oktober blev jeg indsat i Horserød Statsfængsel efter et meget vellykket 

møde ved Fredens Port med mere end 300 deltagere. 

 2. december blev jeg løsladt og den 3. december blev der afholdt et meget 

vellykket og velbesøgt velkomst- og solidaritetsmøde her i denne sal. 

 14. januar 2012 afholdt vi så den årlige nytårskur for alle foreningens 

medlemmer. 

 

… og så lidt om fremtidige aktiviteter: 

Foreløbig ligger følgende mere eller mindre fast: 

 Jeg har tidligere omtalt demonstrationerne den. 16. og den 31. marts, som vi 

naturligvis slutter op om. 

 Vi har i bestyrelsen diskuteret muligheden af et offentligt møde den 9. april for 

”Frihed og demokrati”, nu hvor en snigende besættelse ad bagdøren er en 

nærliggende risiko – EU-pagt m.m. 

 Vi deltager som sædvanlig i Rød 1. maj. Mulig udstilling. Taler ved 1. maj i 

Århus. 

 4. maj deltager vi i fakkeltoget på Vesterbro. Der arbejdes i øjeblikket med en 

antifascistisk fest i Enghaveparken som afslutning på demonstrationen. 

 Grundlovsdag 5. juni er i år vigtigere end længe. Demokratiet sættes ud af kraft 

-EU overtager styringen.  
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 22. juni vort årlige møde i Horserød.  

 1. september afholdes Minifestival i Roskilde. Vi har foreslået ”Aktive  

 

Modstandsfolk” , at vor fælles skovtur flyttes til Minifestivalen.  

 Vi arbejder i øjeblikket med at forberede en tur til vore venner i Heideruh på et 

tidspunkt i september 

 Vi har i bestyrelsen diskuteret vort forhold/samarbejde med det antifascistiske 

kulturtidsskrift ”Antifascistisk Forum”. Det er medlemmer af Horserød 

Stutthof Foreningen som udgør flertallet i såvel redaktion som i Foreningen 

”Antifascistisk Forum” - og det er vore kammerater, som bidrager med det 

meste af stoffet. På den baggrund overvejer vi, at tilbyde os som medudgivere 

af Tidsskriftet fra og med 2013. Forslaget har også været vendt på 

Antifascistisk Forums nylige generalforsamling, hvor man ikke umiddelbart 

kunne tage stilling til forslaget. Derfor taler vi videre om det. Jeg ville være 

glad, for at høre jeres mening om forslaget. 

 

Så mange var ordene. Vi går styrkede ind i et endnu travlt år. Vi kan med rette kalde 

os en aktivt arbejdende antifascistisk forening. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

     

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


