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Horserød-Stutthof Foreningen.
Bestyrelsens beretning for perioden marts 2008 – april 2009.
Generalforsamlingen d. 4. april 2009.
Gode kammerater.
Kampen mod terrorlove, terrorlister og projekt politistat med aflytning og overvågning og
tilsidesættelse af befolkningens retssikkerhed er i perioden blevet skærpet. Fighters and Lovers er
nu dømt – uretfærdigt dømt. Det kom ikke som nogen overraskelse, men det gør jo ikke sagen
bedre. Men så vidt jeg har forstået det videre forløb, går sagen nu videre til Menneskeretsdomstolen – men det kan – som vi er helt klar over, tage meget lang tid før vi får et resultat derfra.
Men lad mig lige kort refererer hvad der er sket i kampen mod politistaten i det forløbne år.
Mens vore venner fra Fighters and Lovers blev idømt hårde fængselsstraffe i Østre Landsret for at
støtte frihedskampen i Palæstina og Colombia, fik den humanitære tamilske organisation ”Tamils
Rehabilitation Organisation” (TRO) samtidig – ligeledes ved Østre Landsret – beslaglagt sin
beskedne formue under henvisning til ”en oversat version af dekret nr.13.224 om terrorfinansiering,
der er udstedt af den amerikanske præsident,”
Stort set samtidig udtalte statsminister Anders Fogh Rasmussen d. 2. marts 08 – mens han en sidste
gang nød sin breakfast hos selv samme, nu afgåede præsident Bush:
”De hr. præsident, og USA har mere end nogen anden fremmet denne vision om frihed og
demokrati over hele verden. Tillad mig at hylde Dem for det.”
Det sagde han efter to krige og hundrede tusinder af døde og sårede – ofrene efter amerikansk og
dansk aggression – efter Abu Grib og Guantanamo og de hemmelige fængsler i Østeuropa og tortur.
Efter stadig flere kom hjem i en kiste – dræbt i den amerikanske imperialismes tjeneste.
Også unge danske er kommet hjem i kister: De sørgende var hver gang lejnet op på geled på en
militær flyveplads. Og hver gang har krigsminister Søren Gade været til stede for demonstrerer sin
”store sorg over tabet af vore drenge og hans dybe medfølelse med de efterladte.
De døde med ære i den gode sags tjeneste, messer han, mens krokodilletårerne triller ned af hans
tykke kinder.
Jeg ved ikke om I har tænkt over det, men måske er de døde de heldigste, for nu foreslår ministeren
en ny form for genbrug.
Den dybt bedrøvede krigsminister, som har så let til tårer, foreslår nu, at man genindkalder gamle
soldater – uanset om de har mistet en arm eller et ben. De kan stadig gøre nytte, bare de ikke står i
vejen.. De har jo stadig to lemmer at tage af, siger manden – Gud straffe ham!
I øvrigt bygger man på dokumenterede amerikanske erfaringer - ifølge krigsministeren. Det
fungerer rigtig godt, forstår man – og tiden kalder jo på genbrug! Kynismen vil ingen ende tage.
Enten har ministeren mistet hovedet under et af hans mange besøg i Kabul og omegn – eller også er
simpelt hen gået fra forstanden.
Men al krigsminister Søren Gades hykleri til trods, så er den barske sandhed, at de unge ikke døde
på ærens mark, men døde på en løgn – i en beskidt sags tjeneste. De var medlemmer af en brutal
besættelsesmagt. Det er sandheden.
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Det er terrorisme på aller højeste plan – på regeringsplan for at det ikke skal være løgn.. Chefen for
det danske terrornetværk hedder fortsat, Anders Fogh Rasmussen. Om end han formodentlig i dag
eller i morgen vil avancerer i graderne og tiltræde som chef for selveste terrorens hovedorganisation
– NATO.
Det er takken for lang og tro tjeneste, som omsider har udløst et velfortjent fedterøvstillæg, der
netop i denne weekend er til udbetaling – hvis ellers tyrkerne giver deres samtykke. Så efter i årevis
at have solgt sin sjæl til fanden – mens andre fornuftigvis vendte ryggen til – blev han – som en af
krigsforbryderen Bush´s mest håndgangne og trofaste mænd – omsider belønnet efter fortjeneste.
Her kan man virkelig tale om støtte til terrorisme på aller højeste plan.
Men det er ikke de ministerielle terrorister og krigsmagere, som slæbes i retten, det var endnu
engang vore kammerater i Fighters and Lovers.
Højesteret stadfæstede som bekendt landsrettens dom. Dog med den ændring at fængselsdommene
blev gjort betingede. Men det ændre ikke ved, at det er en urimelig og uretfærdig politisk dom,
dikteret af de reaktionære lovgivere på Christiansborg på vegne af deres amerikanske venner i CIA.
De ser det åbenbart, som deres vigtigste opgave her i livet, at kysse enhver opposition ned under
gulvbrædderne. Ikke for at kysse os – for det ved de godt at de ikke kan.
Men meningen er, at skræmme befolkningen fra enhver form for solidaritet med andre mennesker,
alle de som kæmper for at bedre og mere retfærdigt verden. I stedet må vi finde vores plads i den
globale krises verden. I børshajernes, kapitalisternes og arbejdsløshedens verden. I dødspatruljernes
og aggressorernes verden. Og i stedet vende os mod frihedens og fremskridtets verden, og fornægte
vore venner og kampfæller.
På den baggrund kan dommen næppe undre, og med vort tidligere bekendtskab til Højesteret, var
dommen højest forudsigelig. Her husker vi alle fængslingen og udleveringen af de danske
kommunister under besættelse, lige som vi husker Wright Thomsen & Kjær – værnemagersagen
efter befrielsen, og Hjalf-sagen mod de militære landsforrædere i 1960, som så det som deres
fornemste mål at sætte sig på de sparsomme våbenleverancer, så man var klar til opgøret med ”de
røde”, når tyskerne ikke længere var i landet.
Næste omgang i kampen mod terrorlove og undergravning af borgernes retssikkerhed er med
dommen nu skudt i gang:
Imens Højesteret har øvet sig på Fighters and Lovers, har politiet udsat sagerne mod Foreningen
Oprør, Den faglige Klub i Træ Industri Byg og vor forening – Horserød-Stutthof Foreningen.
Dette på trods af, at nazisterne – ved nazi-Johny fra Køge Bugt – på et tidspunkt fandt nødvendigt at
melde Horserød-Stutthof Foreningen til politiet ”for støtte til terrorisme”.
Indtil nu har politiet intet foretaget sig over for os Men det skal nok komme, nu hvor sagen mod
Fighters and Lovers er slut. For eksempel bliver vor brevveksling med justitsministeren
tilsyneladende pr. automatik oversendt til Københavns Politi. Man har indtil dags dato været tavs
med, hvad dette skal bruges til. Men det får vi uden tvivl snart at vide.
Samtidig politianmeldelsen for ”støtte til terrorisme”, blev der udøvet hærværk mod to
mindesmærker fra besættelsestiden.
Mindesmærket ved Frihedsmuseet for de faldne kommunister blev overhældt med maling. Først
efter lang tids palaver om hvem, der stod for afrensningen, tog Københavns kommune affære og
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rengjorde monumentet, selv om det ikke var deres pligt, som de pointerede – men statens. Fint nok
– men hvad med næste gang?
Næste gang ramte ødelæggelsen den antimilitaristiske mindesten rejst for de tusinder af unge mænd
– militærnægterne – som af samvittighedsgrunde nægtede at bære våben og derfor blev anbragt
minimum to år i Gribskov-lejren i Nordsjælland.
Tredje gang slog man til på Langelinie:
Den 2. oktober sidste år indviede vi – Theresienstadt Foreningen og Horserød-Stutthof Foreningen
– den nye mindesten på Langelinie. Stenen blev rejst på Theresienstadt Foreningens initiativ til
minde om de jøder og kommunister, som den 2. oktober 1943 blev deporteret herfra med skibet
Wartheland til henholdsvis kz-lejren Theresienstadt og kz-lejren Stutthof. For mange den sidste
rejse.
Kort efter – den 23. januar 2009 – fik vi så meddelelse om, at ukendte gerningsmænd havde
skændet stenen, med noget der ligner syre, ligesom man har slået et stykke af stenen og ødelagt
bogstaver i teksten.
Svineriet blev naturligvis meldt til politiet – men ligesom da vandalerne skændede mindestenen for
de faldne kommunister, vil det med statsgaranti, heller ikke lykkes at finde gerningsmændene denne
gang, selv om vi alle har vores velbegrundede mistanke. Ja faktisk modtog vi for nylig tid en
meddelelse fra politiet, som kort oplyste, at de stoppede efterforskningen.
Hvad angår fremtiden, så ligger en ting klart – vi får travlt – meget travlt!
Jeg skal gøre det kort:
For hvad vedrører fremtiden, har vi ikke tænkt at os at reviderer vor meninger. Vi fortsætter kampen
mod terrorlove og politistat.. De kan true lige så tosset de vil, vi står fast på vort standpunkt. Ingen
skal forhindre os i at støtte andre mennesker, som kæmper for frihed, fred og social retfærdighed.
Den internationale solidaritet er ukrænkelig.
Er du ikke bange for at komme i fængsel, spurgte en tv-mand sidste gang, det var lykkedes os at
kæmpe os vej til skærmen. Nej, hvis det er kampens betingelser, så tager vi det med. Lød svaret fra
alle de interviewede bestyrelsesmedlemmer. Hellere det end bøje sig for en regering, som dagligt
voldtager de sidste rester af demokratisk medindflydelse og sætter borgernes retssikkerhed overstyr
på ordre fra en fremmed magt.
Vi lader os ikke skræmme af politiske pygmæer og vendekåber som Fogh Rasmussen og hans
nyslåede, aldeles inkompetente justitsminister Brian Mikkelsen. Ærligt sagt: De kan rende os noget
så grusomt…
I stedet henvender vi os til alle rettænkende mennesker: Lad Jer ikke skræmme. Det stærkeste ord i
verden er – NEJ! Og tiden er inde til at sige NEJ! Et højt og tydeligt NEJ! Et umisforståeligt NEJ!
Vi opfordrer til oprør. Der er ingen anden vej.
Civil ulydelighed er vejen. Civil kurage, kammerater. Hvis et flertal i befolkningen står af – så kan
de putte deres kriminelle og udemokratiske love skråt op, for ingen retter sig efter dem, og dermed
smuldre deres magt!! Det er vores hensigt, det er vort mål. Men vi har en lang og vanskelig vej
foran os!
I den sammenhæng er vi i færd med at kontakte vore kammerater over hele Europa. Vi henvender
os nu til FIR om solidarisk støtte. Og den vil vi få! Fra Ural til Atlanterhavet vil gamle fanger,
krigsveteraner og unge fredsforkæmpere – i lighed med de sydamerikanske politikere for nylig –
slutte op og tilkendegive deres solidaritet med vores kamp mod ”projekt Politistat.” De tror - de
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småfyre – at vi er alene – en lille Horserød-Stutthof Forening – som er nemme at tumle, men det er
vi ikke: Bag os står antifascister og frihedskæmpere i hele Europa!
Antifascistisk Forum.
Vi vil tage kampen op – men ikke alene, for kun i fællesskab med andre mennesker, kan det lykkes.
Det er en af årsagerne til vor deltagelse i det nyoprettede Antifascistisk Forum – et kulturpolitisk
forum og et tidsskrift, hvis mål er, at tage kampen op på det kulturelle og idé-politiske område, og
medvirke til sætte en stopper for sorte præster og reaktionære politikeres racistiske kaudavelsk.
Foreløbig er der udkommet 2 numre af tidsskriftet Antifascistisk Forum, og antallet af abonnenter
er stigende, men der mangler stadig mange, for at få det til at hænge sammen økonomisk. I det hele
taget er økonomien tidsskriftet akilleshæl – så en hovedopgave rent øjeblikkelig er at skaffe en
stabil økonomi. Hvordan vi så gør det?
Skrivende, tegnende og andre talenter melder sig under fanerne i et rimeligt omfang. Det skal nok
gå. Målet er at skabe et tidsskrift - eller magasin om man vil - af høj kvalitet med et antifascistisk og
demokratisk indhold, som kan være med til at præge debatten fremover.
Omkring tidsskriftet – for det skal ikke stå alene – er målet at opbygge en kreds – en kulturkreds –
af mennesker, som tager sig af forskellige kulturtiltag, og som er tændt på opgaven.
”Lad hundrede blomster blomstre,” sagde Mao, hvorefter han gav dem Bladan.
Det gør vi ikke, vor opgave er at skabe en modkultur til det etablerede, en kultur som retter sig mod
alle de selvbestaltede kulturpaver, som alt for længe har siddet på Parnasset og dømt mellem godt
og skidt, men først og fremmest går vi til angreb på magthaverne. Vi vil gøre dem til grin – afslører
dem og alle deres små julelege. Vi vil repetere historiens facts, inden de forsvinder i Nationens store
glemmebog. Det er i al beskedenhed målet for Antifascistisk Forum.
Det kan lykkes, men det kræver at alle gode kræfter slutter op, og giver hver deres bidrag til
udviklingen af arbejdet.
Det beskæftigede vi os med – marts 2008 til marts 2009.
-

Ungdomsstævnet i Buchenwald (10. – 16. april.)
Rejsen til Stutthof (8. til 11. maj) Bilulykken og klagen til Stutthof-lejrens ledelse.
Skovturen 17. juni sammen med Aktive Modstandsfolk til Skibsklarérgaarden i Helsingør.
Turen til Horserød d. 22. juni. Taler Poul Henrik Jensen. Frokost i Trekronergade.
Udstilling i Nørrebroparken i august. Der er nu indkøbt nyt udstillingsmateriel
Udsendelse af nyhedsbrev.
Arbejdet påbegyndes med oprettelsen af antifascistisk, kulturtidsskrift (August)
FIR og HSF arrangeres turen til Heideruh (september), Bergen Belsen, Bullenhuser Damm
og Thälmann Haus..
Den 2.oktober indviedes – på initiativ af Theresienstadt Foreningen og med støtte fra HSF –
en mindesten på Langelinie til minde om de jøder og kommunister, som blev deporteret til
de nazistiske kz-lejre Theresienstadt og Stutthof..
17. oktober: Mindemøde for de spaniensfrivillige.
Medarrangør af arrangementet i forbindelse med ”Krystalnatten” d. 9. november.
I samarbejde med DMH, Aktive Modstandsfolk, FIR gennemførtes et vellykket arrangement
i forbindelse med 75-året for nazisternes magtovertagelse i Tyskland. (22. nov.)
Vor nye pjece udkommer (december): ”Håbet lever – så længe mennesker husker.”
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-

13. januar 09 stiftes Antifascistisk Forum officielt.
Film om Stutthof færdig til generalforsamlingen (Niels Jacobsen)
Mindestene på Langelinie skændes, som tidligere mindestenen for de faldne kommunister
og stenen til minde om militærnægterne i Gribskov-lejren.
Foreningens vellykkede ”nytårskur” 17. januar 09.
Den14. januar stiftedes foreningen ”Horserødlejrens Museums Venner”.
Ansøgning om støtte fra ”Tips og Lotto-midlerne” (15. jan. 09)
Arbejdet i FIR.
Februar 09: Andet nummer af kulturtidsskriftet ”Antifascistisk Forum” udkommer.

Horserød-Stutthof Foreningen: Kommende aktiviteter:
-

Forberedelse af fotoudstilling, Emne: ”Frihedskamp eller terrorisme”. Klar til opstilling den
1. maj. Opstilles igen i august. Yderligere udstillingsmuligheder undersøges: Biblioteker,
beboerhuse osv..
Rejser i 2009: Horserød, Heideruh og de ” De Spaniensfrivilliges Venner” tur til Spanien.
”Skovtur” med havnerundfarten til Christianshavn og færgen ”Grønsund”.
Støtte til Fighters and Lovers, Oprør m.fl..
Forberede eventuel sag mod os selv. Støtte til og deltagelse i ”Antifascistisk Forums”
aktiviteter.
Rød Festival i Nørrebroparken og mini-Festval i Roskilde i august.
Fællesarrangementer med DMH og andre.
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