250 kammerater fulgte Anton i fængsel
Anton Nielsens afsoning blev skudt i gang af mere end 250 frihedskæmpere, fredsvagter og
fagforeningsfolk. De havde taget turen til Horserød for at følge den dømte til det fængsel,
hvor hans far blev interneret på nazistisk foranledning i 1941.
Af Charlotte Lund - 4. oktober 2011

– Et par bøger, lidt tøj og så et par glas Nescafé, det er vist det.
Det er den oppakning, som Anton Nielsen tog med sig, da han tirsdag den fjerde oktober tjekkede
ind i Horserød Statsfængsel.
Læs artiklen »Byret: Viggo og Anton er terrorister« hos Modkraft
De næste to måneder skal den 72-årige formand for frihedskæmperforeningen Horserød-Stutthof
afsone sin dom for økonomisk støtte af palæstinensiske PFLP, der optræder på EUs terrorliste.
Læs artiklen »KZ-talsmand skal afsone dom i Horserød« hos Modkraft

Anton Nielsen fortryder intet. Foto: Mette Kramer Kristensen

– Dommeren har indskærpet, at jeg står til fire måneder mere i brummen, hvis jeg opfordrer jer til
fortsat at støtte terrorstemplede frihedsbevægelser, så det vil jeg ikke gøre. Nu vil jeg gå om på den
anden side af hegnet. Vi ses, sagde Anton Nielsen til forsamlingen, inden han begav sig mod
fængselsporten fulgt af røde faner.
Han har ikke fortrudt sin organisations beslutning om at udfordre den terrorparagraf, som han selv
betegner som et »alvorligt anslag mod ytningsfrihenden«.
– Vi gik ind i dette her med åbne øjne og betaler nu prisen. PFLP sendte mig en støtteerklæring og
det tørklæde, som jeg nu har på, i går. Det har gjort mig meget glad, siger han til Modkraft.
Læs artiklen »Modstandsmænd ved godt mod før terrorretssag« hos Modkraft

»Forbandet svineri«
Omkring Håbets Port havde en række fanebærere for fagforninger, fredsvagten og
frihedskæmperme taget opstilling, mens Anton Nielsen holdt tale. Blandt andre Tonny Warming,
som er medlem af bestyrelsen af Horserød-Stutthof.

Det er ingen spøg at sende en kammerat i spjældet, mener Tonny Warming fra bestyrelsen i
Horserød-Stutthof. Foto: Mette Kramer Kristensen
– Det er noget forbandet svinderi at fængsle en mand for at støtte frihedskæmpere i et besat land. Vi
vil naturligvis blive ved med vores kampagne at udfordre terrorparagraffen med civil ulydighed,
men vi vil gentænke vores metoder. Det er ingen spøg at sende en kammerat i spjældet, siger han til
Modkraft.
Håbets Port er navnet på mindesmærket for de frihedskæmpere, som blev interneret i Horserød
under besættelsen. Antons Nielsens far, Martin, var folketingsmedlem for DKP og blandt de første

kommunister, der i 1941 blev fængslet i Horserød for senere at blive deporteret til
koncentrationslejren Stutthof.
– Jeg har været fængselsbetjent derinde i 40 år, og jeg har altid drømt om, at stå og protestere på
den anden side af hegnet, sagde Uffe Aasvang-Mulvad, der havde taget turen til Nordsjælland for at
vise sin solidaritet.

250 mennesker fulgte Anton Nielsen på vej. Foto: Mette Kramer Kristensen
Også fagforeningerne var mødt op.
– Sagen er fuldstændig absurd, selv ikke domstolen kunne fremlægge et eneste bevis på, at PFLP er
terrorister. Når Anton igen kommer ud ad fængslet, kommer han ud til den samme lovgivning. Det
er nu vores opgave at presse den nye regering til at ændre det. Det skylder vi både Anton og os selv,
råbte John Ekebjærg-Jakobsen fra 3F fra talerstolen til de over 250 fremmødte.
Læs artiklen »Da solidaritet blev forbudt« hos Arbejderen

Vil skrive kampskrift i fængslet
Trods udsigten til de næste to måneder bag tremmer var Anton Nielsen ved godt mod.
– Det siger mere om et samfund, end det gør om en flok gamle frihedskæmpere, at de sender mig i
tugthus for at fastholde anstændigheden. Vi er terrorister, mens krigsmagerne og deres økonomiske
plattenslagere i samfundets top går fri. Dommeren fastlog selv, at der er forskel på ret og
retfærdighed, og dette er ret, siger han.
Han har ikke de store forhåbninger til, at den nye regering vil ændre denne praksis.

– Morten Bødskov, vores nye såkaldt røde justitsminister, siger, at han er stolt af at have stemt for
terrorparagraffen, så hvis nogen skal ændre tingene, må det blive os.

"Vi er terroister mens krigsmagerne og deres økonomiske plattenslagere i samfundets top
går fri". Foto: Mette Kramer Kristensen
Anton Nielsen er ikke tvivl om, at han nok skal få tiden til at gå så længe.
– Jeg skal læse en masse bøger og skal i gang med et selvstudium i tysk. Og så planlægger jeg at
skrive et kampskrift, det må vist være på sin plads, tilføjer han til Modkraft.
Sammen med Viggo Toften-Jørgensen fra 3Fs faglige klub, blev Anton Nielsen dømt for
overtrædelse af terrorlovens §114. Hver blev de idømt et halvt års fængsel, hvoraf de to måneder
var ubetinget for Anton Nielsens vedkommende. Hele Viggo Toften-Jørgensens straf blev gjort
betinget.

