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Siden sidste nyhedsbrev i april har foreningen deltaget i mange arrangementer. 

 

Noget af det der selvfølgeligt fyldte meget i kalenderen i foråret var markeringerne af 

70-året for befrielsen, og foreningen var medarrangør af det store møde på 

Rådhuspladsen sammen med 4. Maj Initiativet, som var velbesøgt, og med flot 

underholdning og dygtige talere. Som altid sluttede vi af med fakkeltoget gennem 

Istedgade, og foreningen havde i år lejet en bus, så dårligt gående kunne se optoget, 

som fyldte hele gaden fra Hovedbanegården til Enghaveplads, og det var et fantastisk 

syn. Arrangementet sluttede i Enghaveparken med tale og musik. Vejret holdt og det 

var en smuk og værdig måde at mindes befrielsen på. 

 

 
 

    

Den 5. maj deltog vi i højtideligheden på Christmas Møllers Plads hvor Amager 

Partisanerne (AMPA) som altid var værter ved arrangementet.  

 

Men inden vi nåede til fejringen af befrielsen havde vi som altid vort telt stillet op i 

Fælledparken på Rød 1. Maj, og temaet var denne gang Antons bog ”Byd Magten 

Trods” som vi udgav i efteråret. Illustrationer og tekster fra bogen fortæller om 

modstandskamp fra 30’erne og frem. 

Vi havde mange gæster, og ikke mindst da der kom en kraftig byge over pladsen, men 

Anton havde en travl dag med at signere bøger og som altid var det en god lang dag 

med mulighed for at fortælle om foreningens arbejde og historie. 

 

Vi havde også fået lov til at trykke nogle eksemplarer af Albert Scherfigs afhandling 

om slaveriets afskaffelse på de Dansk Vestindiske øer, som jo ikke handlede så meget 

om humanisme som om kapitalisme. Det gjaldt for de danske plantageejere om at 

opretholde og tjene så meget som muligt på sukkerplantagerne. 
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Efter sommerferien var vi som altid repræsenteret ved K-Festivalen der for 20. gang 

slog sig ned i Nørrebroparken den 3. weekend i august. Vi ”genbrugte” vor udstilling 

fra Fælledparken, og det var et par hyggelige dage i det fine vejr. 

 

14 dage efter, den sidste weekend i august, tog vi til Roskilde til Minifestival, og det 

var den 29. august, og i den anledning var formanden på talerlisten, og fortalte om 29. 

august 1943, om folkestrejkerne, og samtidigt om åbningen af en besættelsestids-

udstilling som åbnede samme dag.  

I Istedgade har man genskabt Stjerne Radio, som var samlingssted for 

modstandsbevægelsen på Vesterbro, og udstillingen viser effekter fra sabotage-

aktioner og er absolut et besøg værd. 

Man prøver i øjeblikket at få lov til at udvide så der bliver plads til mere af den 

omfangsrige historie om modstandskampen på Vesterbro. 

 

I midten af september havde foreningen arrangeret en tur til Stutthof ved Gdansk. 

Der var 15 deltagere, og vi boede på ”stamhotellet” Novotel i centrum og kunne nyde 

den gamle hansestad i ualmindeligt smukt sensommervejr. Alle deltog i turen til kz-

lejren, hvor der blev lagt blomster ved fællesmonumentet og hvor Anton talte. Der 

blev også lagt blomster ved blok 13, hvor danskerne var interneret. 

Anton refererede til sin fars bog ”Rapport fra Stutthof”, som jo beskriver de 

uhyrligheder fangerne var udsat for i lejren. Gruppebilledet er taget af Bjarke, som så 

af gode grunde ikke er med, ligesom Birte Uhre også var en flittig fotograf og 

desuden virkede som botaniker, og vi fik et lille egetræ og en syrenbuske med hjem, 

som skal plantes i Horserød Museets have. Planterne er midlertidigt i pleje i Anders 

Kristensens have. Udover Stutthof var vi også en del af holdet, som tog ud at se 

Westerplatte, hvor monumentet for 2. verdenskrig står.  
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De mest energiske rejsedeltagere Birte, Anders, Johnny og Marcela, samt Andreas og 

Jørgen Tang tog på spontane udflugter til andre mindesmærker fra dødsmarchen og 

besøgte samtlige museer og udstillinger i Gdansk, meget imponerende indsats, og 

Johnny har taget flere hundrede billeder som kan ses på nettet på følgende adresse: 

www.flickr.com/photos/118503969@N03. 

 

 

 
 

 

  

Planlægning af Den antifascistiske-antiracistiske konference, som afholdes i 

weekenden den 21. og 22. november 15, i samarbejde med FIR-DK, DKP, KP og 

SOS mod Racisme, bl. mange andre, har også fyldt meget i arbejdet. Vi har fået lavet 

et godt og bredt program med kompetente oplægsholdere, blandt andre Bjørn Elquist, 

Aksel Carlsen, Anne Jessen og Birthe Sørensen. Der kommer gæster fra mange 

organisationer og vi har også fået tilsagn fra VvN (forfulgte af nazismen) i Tyskland, 

som sender en delegation.  

Konferencens formål er, at styrke det antifascistiske og antiracistiske arbejde i 

Danmark. Vi anser det for særdeles vigtigt – ikke mindst efter den nye VO- regerings 

tiltræden – at sikre en større grad af sammenhold og fodslag, sådan at vi, i højere grad 

end tilfældet er nu, trækker på fælles hammel i ord såvel som i handling! Målet er en 

styrke vor fælles kamp mod en stadig stærkere reaktion. 

Tilmeldingsfristen er udløbet, men hvis der er nogen der meget gerne vil deltage, kan 

formanden kontaktes på 2167 0592 eller mail enoch.bodil@gmail.com. 

http://www.flickr.com/photos/118503969@N03
mailto:enoch.bodil@gmail.com
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KALENDEREN 

HORSERØD-STUTTHOF FORENINGEN OG FIR-DK AFHOLDER EN 

MEGET VIGTIG ANTIFASCISTISK-ANTIRACISTISK KONFERENCE, 

LØRDAG OG SØNDAG 21. OG 22. NOVEMBER 2015 

I BYGGEFAGENES HUS, LYGTEN 10, 2200 N. 

START KL. 10 BEGGE DAGE 

LØRDAG AFTEN MIDDAG, UNDERHOLDNING OG HYGGELIGT 

SAMVÆR. DELTAGERGEBYR KR. 100,-. FROKOST KAN KØBES FOR 

KR. 50,-  

 

NÆSTE ARRANGEMENT ER VOR TRADITIONSRIGE NYTÅRSKUR, 

SOM FINDER STED LØRDAG DEN 16. JANUAR 2016, SAMME 

STED SOM VI AFHOLDT GENERALFORSAMLING, NEMLIG I 

FÆLLESHUSET I MJØLNERPARKEN 112 (VED BISPEBJERG 

STATION) 

PRIS PR. PERSON KR. 50,- (GÆSTER KR. 75,-)  

 

 

I MARTS MÅNED 2016 AFHOLDES DEN ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 12. MARTS. 

DER KOMMER SEPARAT INDKALDELSE, MEN RESERVER DAGEN 

ALLEREDE NU! 
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BESTYRELSEN 2015 - 2016 

 

BODIL ENOCH, FORMAND, 2167 0592 

MAIL: enoch.bodil@gmail.com 

STEEN JENSEN, NÆSTFORMAND 

HANNA KIRKEGAARD, KASSERER 

SISSE GORM KNUDSEN 

ANNETTE MØRK 

TONNY WARMING 

ERLING GØRGES 

BJARKE ENOCH 

OLE GLEERUP 

 

 

 

HUSK kontingentet: Kr. 200,- pr. år pr. person. 

Kontingent og støttebeløb kan indbetales på: 

Bank konto (giro) 1551 9615806 

 


