
                  Nyhedsbrev 

København d. 15. maj 2018. 

Kære Medlemmer af Horserød-Stutthof foreningen. 

Nytårskuren blev afholdt lørdag d. 20. januar og var som vanligt med spisning, 

Thomas Riemenschneider holdt talen og visesangeren Pelle Voigt stod for 

underholdningen.  

Vi havde generalforsamling lørdag d. 10. marts. Referat, samt udtalelse kan læses på 

hjemmesiden www.horserød-stutthofforeningen.dk - under “Nyheder” og 

“Foreningsliv”. Bestyrelsen er nu: Annette Mørk - formand, Steen Jensen - 

næstformand, Hanna Kirkegaard - kasserer, Anders Kristensen, Erling Gørges, John 

Berg Larsen, Niels Jørgen Poulsen, Ole Gleerup, Sisse Grom Knudsen, Thomas 

Riemenschneider, Tonny Warming og Bjarke Enoch. To nye medlemmer af 

bestyrelsen - henholdsvis Anders Kristensen og Niels Jørgen Poulsen - vil stå for en 

tur til Stutthof næste forår og et besøg i Frøslev-lejren dette efterår. Sidstnævnte vil 

blive planlagt med en overnatning. 

Bodil Enoch er - desværre - hårdt ramt af kræft og trådte derfor af som formand. 

Hendes store arbejde og en engagement vil blive savnet. Både medlemmer, samt 

bestyrelsen ønsker Bodil en god bedring. 

Nyt fra kasseren: Som skrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen - i marts i år - 

har foreningen skiftet bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank og dermed er 

proceduren ændret for kontingentindbetaling. Med indkaldelsen fulgte et 

indbetalingskort, som lød på et forkert fortrykt beløb. Kontingentet er uændret 

200,-kr. pr år. Det nummer der står på indbetalingskortet ikke foreningens 

kontonummer. Hvis indbetalingskortet bruges, kan jeg ikke se hvem der har 

indbetalt, medmindre jeg hver gang jeg sender et indbetalingskort noterer mig til 

hvem. Og det har jeg ikke gjort. Jeg opfordrer derfor til, at hvis det er muligt 

indbetaling via netbank til Arbejdernes Landsbank, Nørrrebrogade 50-52. 2200 

København N, kontonummer: 53610260609. 

Af kontoudtog kan jeg se, at flere medlemmer har indbetalt 500 kr. og dermed også 

kontingent for 2019. 

 

http://www.horserød-stutthofforeningen.dk/


 

 

1. maj deltog vi i Fælledparken i København, med en udstilling og Frihedsmuseets 

historie, samt planerne for fremtiden. Det ny Frihedsmuseum skal efter planen åbne 

i 2019. Derudover havde vi en mindre udstilling om internerede, samt Stutthof 

fanger. Vi havde et meget velbesøgt telt. 

En del af det nye Frihedsmuseum bliver i alt fire etager højt, hvoraf de to etager 

ligger under jorden. Den største del af konstruktionen ligger under jorden. 

Udførelsen af en dobbelttæt kælderkonstruktion og håndtering af grundvandet er én 

af de store udfordringer ved projektet, da kælderen skal graves seks meter ned.  

Derudover skal der etableres lodrette jordankre for at sikre, at vandet i 

undergrunden ikke presser bunden op. Den samlede bygning bliver 1.600 

kvadratmeter, og hertil kommer ankomstpladsen uden for bygningen, der er 

beregnet til ophold, udeservering, arrangementer mv.  

I alt lyder budgettet på 93,7 millioner kroner. Det forventes at beløbet bliver højere - 

en del af årsagen er undergrunden.  

 

 



 

 

4. maj var vi og vores faner “Frihedsfanen”, samt “KZ-Stutthof fanen” med i 

Fakkeloptaget arrangeret at “4. maj initiativet på Vesterbro” (Istedgade overgiver sig 

aldrig). I år havde vi fået en ung mand fra “Revolutionære Antifascister” til at bære 

“Frihedsfanen”.  

 

 

 

5. maj var vi på Christmas Møllers Plads til kransenedlæggelse ved 

AMPA-monumentet (Amager-Partisanerne). Sundby Lokalhistoriske Arkiv havde til 

dagen fået udgivet en pjece, som fortæller historiens om monumentets tilblivelse. 

Den kan rekvireres ved henvendelse til arkivet og koster 20,-kr.  

Vi er glade for at deltage i de mange arrangementer og vi får stor respons vedr. 

foreningens arbejde, samt den historiske betydning, vi er med til at holde i hævd.  

Derudover får vi en del henvendelser fra private, hvilket spænder sig fra 

skoleopgaver, efterlysning af Horserød-Stutthof fangers historie af unge 

efterkommere, besættelsestiden og kommunisterne m.m.   

 

 

 



FREDAG D. 22 JUNI 2018 - med bogreception. 

 

Traditionen tro besøger vi Horserød-museet, samt Håbets Port ved Horserød-lejren  

d. 22. juni. Alle - både medlemmer, samt ikke medlemmer er meget velkomne. Ved 

lejren vil der være incl. besøg på museet, talere, musik og sang. Til frokosten vil der 

være mulighed for at se eller købe vores pjecer og bøger af b.la. Anton Nielsen og 

Helle Nielsen, samt trykte reproduktioner af enkelte Jørgens Buchs malerier, som 

han har skænket til støtte for tidsskriftet Antifascistisk Forum, som foreningen er 

medudgiver af. Tidsskriftet koster 200,-kr. årligt og bliver tilsendt med posten. 

Kontakt: Bjarke Enoch tlf.: 3054 1018. Tidsskriftet har lørdag d. 29. sep. 10 års 

jubilæum, hvilket vil blive fejret på flot vis. Reserver gerne denne dag.  

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med tilmelding til bus og/eller 

frokost.  

Vi mødes ved DGI-Byen i København kl. 10.00. Busturen koster tur/retur 50,-kr. pr. 

person. Retur er adressen: BJMF - kantinen 2. sal, Mølle Allé 25, 2500 Valby. 

Turen tager ca. tre timer. 

Klokken 13.00. spiser vi frokost i BJMF. Pris: 50,-kr. for medlemmer / 75,-kr for 

ikke-medlemmer. Alle drikkervarer koster 10,-kr. (Husk mønter). 

Klokken ca. 14: Reception/ Gratis. 

HUSK VED TILMELDING AT OPLYSE OM I DELTAGER I BEGGE DELE ELLER EN AF 

DELENE - TILMELDING SENEST 10. juni 2018. 

Tilmelding til Annette Mørk: annettecopenhagen@gmail.com tlf.: 5248 7954  

eller 

Hanna Kirkegaard: hannakirkegaard@gmail.com tlf.: 3534 2303  

 

Anton Nielsen udgiver denne dag sin nye bog: 

“Den Danske Model”. Pris: 400,-kr. Sideantal: 500. 

Bogen er i to bind og rigt illustreret med billeder.  

Receptionen afholdes:  

BJMF, kantinen 2. sal, Mølle Alle 25, 2500 Valby. 

____________________________________________________ 

Med venlig hilsen   Bestyrelsen.  

mailto:annettecopenhagen@gmail.com
mailto:hannakirkegaard@gmail.com


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


