
                                                    

                                              København dec. 2019. 

 

Nyhedsbrev Horserød-Stutthof foreningen. 

I ønskes alle en glædelig jul, samt et godt nytår.  

 

Nytårskur - Horserød-Stutthof foreningen 

Lørdag d. 18. januar kl. 12.00.  

BJMF - Kantinen, 2.sal. Mølle Alle 26, 2500 Valby. 

Af hensyn til smørrebrød er der tilmelding til annettecopenhagen@gmail.com  

eller på tlf.nr.: 5248 7954.  

Smørrebrød: 60,-kr. (flotte 2. stk.)Alle drikkevarer: 10,-kr.  

Oplæg om Stutthof-rejsen (d. 3.- 7. okt. 2019) ved Poul Henrik Jensen, forstander ved 

Jyderup højskole og en af de to forfattere til bogen: “Rejse i dødens fodspor” og 

fremvisning af billeder af Johnny Mortensen. Alle kan have stort udbytte af oplægget, 

uanset om de har deltaget i turene til Stutthof, de som påtænker at deltage i 

fremtiden eller de som har en historiske interesse i deporteringen, opholdet og 

hjemkomsten for de danske Stutthof-nfanger. Nytårskuren afsluttedes med 

fællessang  - med tekster fra vores nye sanghæfter - med musiker Thomas 

Riemenschneider. 

Til nytårskuren er der mulighed for at betale kontigent: 200.-kr. for år 2020. Hvis 

man ikke har mulighed for at komme, kan beløbet indbetales i Arbejdernes 

Landsbank. Reg.nr.: 5361 Kontonummer: 260609. HUSK at anføre navn.  

 

Foredrag: Horserød-Stutthof foreningen 

Tirsdag d. 18. februar kl. 19.00. 

BJMF - Musikhuset, Mølle Alle 26, 2500 Valby. 

mailto:annettecopenhagen@gmail.com


Historiker Torkil Sørensen med speciale i Den i Kolde Krig og Kommunisme. Før 

danske kommunister fra sommeren 1941 blev interneret i Horserød lejren, var det 

tyske flygtninge der blev holdt fanget der. Der var jøder og socialdemokrater men 

også mange tyske kommunister. Historikeren Torkil Sørensen er i gang med et 

projekt om danske og tyske kommunister 1919-1989, men hovedpersonerne er 

kommunister fra de to lande, der lærte hinanden at kende i 1930'erne. Også blandt 

de senere internerede danske kommunister, var der mange der havde bistået tyske 

kammerater på flugt efter Hitler kom til magten i 1933. Foredraget fokuserer på de 

tyske internerede, men der vil også blive fortalt om de danske hjælpere. 

 

Generalforsamling - Horserød-Stutthof foreningen 

Lørdag d. 21. marts. Kl. 12.00. 

BJMF - Kantinen, 2. sal, Mølle Alle 26, 2500 Valby.  

Af hensyn til smørrebrød er der tilmelding til annettecopenhagen@gmail.com  

eller på tlf.nr.: 5248 7954.  

Smørrebrød: 60,-kr. Alle drikkevarer: 10,-kr.  

Fællessang og underholdning - program følger senere.   

 

 

Billeder fra 2019:  

 

 

 

Deltagelse i 4. maj “Istedgade overgiver sig aldrig” . Ungdommen fra Revolutionære Antifascister bar 

Friheds-samt Stutthof fanen.  
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Tove Vang (datter af Thor Vang/ Stutthof-fange, død maj 1945) med sit barnebarn Janus. 22. juni 2019 

ved Horserødlejrens museum. Foto: Elsebeth Kaufholz. 

 

 

Kirsten Strunge Larsen - datter af Stutthof-fange Ludvig Hansen - lægger en buket ved barak nr. 13., 

hvor hendes far havde opholdt sig i KZ-Stutthof. ( Oktober 2019) Foto: Johnny Mortensen. 

.  

Lis Daubermerkl Larsen - datter af Stutthof-fange Viggo Daubermerkl - lægger en buket ved barak  

nr. 5., hvor hendes far havde opholdt sig i KZ-Stutthof. (Oktober 2019) Foto: Johnny Mortensen.   

 

 

2019 - tak for en flot opbakning fra medlemmer - og støtter af foreningen.  

 



Vi har haft fokus på besættelsestidens historie, krigsoprustningen, samt flygtninge- 

og udlændingepolitikken. Vi har deltaget i diverse manifestationer, i forhold til 

tendenserne af racisme, samt fascisme i det forløbne år. 

 

Vi har afholdt nytårskur med taler fra “Bedsteforældre for asyl” - Leif Bork Hansen og 

underholdning af Kim Jezus, foredrag om “Krigssejlerne”, samt filmfremvisning af 

“ Gestapo på Staldgården”, fællessang, haft udstilling om Sjælsmark i Fælledparken  

1. maj, deltagelse i 4. maj i København, 5. maj med kransenedlæggelse ved Amager 

Partisanerne, politianmeldt Rasmus Paludan, underholdning ved “De røde ører”ved 

arrangementer, deltagelse i Antifascistisk konference, samt vores årlige markering af 

22. juni, hvor Torben Gulnov altid arrangerer et flot arrangement på 

Horserød-Lejrens museum. Sidst, men ikke mindst har vi været behjælpelige med 

information, pårørendebistand og deltagelse i historiske arrangementer. I oktober 

havde vi en meget givende og indholdrig tur til Polen og Stutthof, hvor vi fulgte i 

fodsporet på de som blev deporteret. Det blev en fin tur med 23 engagerede 

rejsedeltagere.  

 

Derudover har der været fokus på kurdernes ekstreme livsbetingelser, samt 

fængslinger, politisk undertrykkelse, drab og tortur og deres situation i Tyrkiet, samt 

Syrien. Fokus har været på den gruppe, på grund af formanden årelange 

engagement i emnet. Det er f.eks. ikke er muligt for hende, at rejse til Tyrkiet, da hun 

højst sandsynlig vil blive arresteret, efter at have været blandt de 100 personer i 

Danmark, den tyrkiske tænketank SETA, har udnævnt som fjende af Tyrkiet. Hun 

forsætter dog sit arbejde med at oplyse om situationen for kurderne og har arbejdet 

for oplysning om ezidierne, som er et kurdisk mindretal, som blev udsat for 

folkedrab af ISIS og som er den befolkningsgruppe, hvor ISIS bortførte 4000 unge 

piger og holdt dem som sexslaver. Kendskabet til den minoritetsgruppe fik hun 

erhvervet efter en konference i Tyskland - organiseret af ezidier.  

 

I Syrien besatte Tyrkiet i 2018 regionen Efrin/Afrin i Syrien, hvor kurderne havde stor 

selvbestemmelse, men også hvor lidt over 400.000. interne flygtninge fra 

borgerkrigen befandt sig. Regionen huser nu flere medlemmer af ISIS/Daesh og de 

som boede der, er nu er underlagt tyrkisk lov, ekstrem undertrykkelse og bliver 

underlagt tvungen assimilering. 

 



9. okt. i år besatte Tyrkiet så igen et kurdisk område - Rojava - i Syrien, hvor Rojava 

folk siden 2011 har etableret en feministisk og egalitær demokratisk konføderation 

og som i i stor grad havde opbygget regionen, således at der var genopbygget byer, 

hospitaler, skoler, indfrastruktur m.m. og som var blevet et forbillede for 

Mellemøsten i forhold til at kurdere, arabere, arabiske kristne, armeniere, assyrere, 

tyrkere, kristne, drusere, alawitiske shiaer og arabiske sunnaer og ezidier kunne leve 

i et demokati sammen. For at opnå dette gav kurderne 11.000. liv og et ukendt antal 

sårede i kampen mod ISIS. Det var kvinderne som stod forrest i kampen, hvilket ikke 

er kendetegnende for Mellemøsten.   

 

Syriens kurdere har de administrative kundskaber og ønsker at forblive en del af 

Syrien, selv om Assad forbliver ved magten i Damaskus. Rojava er nu besat af Tyrkiet 

og det må undre at Tyrkiet kan besætte to store landsdele i Syrien, uden at 

“verdenssamfundet”, regeringer, FN, EU m.f. griber til handling.  

 

Både i Efrin, samt i Rojava foregik invationen med bomber, afbrænding af huse, samt 

små byer, mishandling og tilfældige mord på kurderne, angreb på hospitaler, samt 

nødhjælpsarbejdere, brug af kemiske våben og med stor voldsomhed terror og død.  

 

Man kender ikke det nøjagtige antal kurdere, men minimum er mellem 40 - 50 

millioner globalt. De ønsker “selvstyreområder”.  

 

Derfor forfølger Tyrkiet kurderne, som igen og igen rejser sig, på trods af et 

undertrykkende regime, som ikke skyr nogle midler og som pga. deres medlemskab 

af NATO, økonomiske aftaler med EU bliver “fredet” og forbi Tyrkiets præsident 

Erdogan uden tøven kalder alle kurdere for terrorister og støtter af PKK, griber ingen 

magtfaktor ind, da udryddelse af terrorister er legalt. I Horserød-Stutthof foreningen 

har vi altid arbejdet mod terrorlisterne, da de legaliserer statsterrorisme. Selvom der 

er erklæret våbenhvile mellem Tyrkiet og Rusland, forsætter tyrkiske grupperinger  

og ekstreme foranværende ISIS-grupperinger -  ved nyhedsbrevet udsendelse - 

deres angreb på civile i området. Siden våbenhvilken er 60 landsbyer blevet angrebet. 

Kun 5% af den civile befolkning tør at vende hjem. Dagligt er der civile tab, på grund 

af bombardermenter fra tyrkisk artillerier. Der er nu 300.000. fordrevne flygtninge, 

hvoraf mange er indkvarteret på folkeskolerne, Derfor modtager børnene ingen 

undervisning. Der er akut behov for alle former for nødhjælp. Der er brug for 

international samarbejde, til genopbygning af Rojava og Efrin.  



 

Der er flere politiske aspekter i denne situation, men det ændrer ikke ved fakta, at 

det er farligt at være kurder og alene den indentitet gør det legalt at dræbe, 

torturere og forsøge etnisk udrensning, hvis de ikke vil deltage i assimilering. 

 

Desværre var og er medierne tavse om kurdernes situation, omend der var enkelte 

kritiske stemmer - især internationalt - ved Tyrkiets besættelse af Rojava i oktober 

2019, som skrev om svigtet af kurderne, som havde givet flest liv og de største ofte i 

kampen mod ISIS, i håbet om støtte til deres kamp.  

 

Formanden - Annette Mørk - vil i 2020 invitere medlemmer, samt interesserede til et 

oplæg om Tyrkiet, Syrien og kurderne.  

 

 

 

Glædelig julehilsen fra bestyrelsen. 

 

 

 

 


