
4-2015 ● 4. kvartal
Antifascistisk tidsskrift

Folkebevægelsen Mod Nazisme
(FMN) ● Aktive Modstandsfolk
● 30. årgang ● ISBN 0905-4138

Fascisters æres-
gæst • 4

Håndslag frem-
over • 5

TILBUD 
Sejrrigt oprør • 7

Modstand • 15

NATOs nordflan-
ke • 22

M O D S T A N D

Sejrrigt oprør • Frihedskampens rødder

Modstand udøves mange steder og på mange niveauer.



2

Jo mere der kommer frem, jo mere ligner den
svenske nazi-beundrers uhyrlige skoledrab i Troll-
hättan fascisten Breiviks fremgangsmåde.
Fascisten Breivik ville give samfundet en opvåg-
nen ved at rette slaget mod en socialdemokratisk
sommerlejr, der for ham var en landsskadelig
socialistisk rugekasse. Et Norge der ifølge ham
inden længe ville blive overrendt af »skadelige og
an ti kristlige muslimer«.
Den svenske Breivik – også i fuld kampuniform –
ville udvirke en ’opvågnen’ til  kamp for et race-
rent samfund ved at angribe en skole i i Trollhät-
tan med overvejende elever af indvandrer- eller
flygtninge herkomst. Ingen af massemorderne
kalkulerede med at overleve deres massakre-mis-
sion. 
‘Men alt dette er ikke terrorisme’, skynder pres-
sen sig nu forsonende at formidle og henviser til
eksperter. I starten var Breivik i Norge blot ’sinds-
syg’, og i Sverige er Trollhättan-mordene nu
reduceret til en hadforbrydelse. Terror er det
ikke.
Den samme presse havde intet problem med
straks at kalde angrebene i Paris og Krudttønden
for terrorangreb. De blev heller ikke begået af
hvide mænd. Havde nazi-beundreren fra Trollhät-
tan været muslim, var han uden tøven kaldt ter-
rorist.
I en lukket facebookgruppe hos Den danske Fore-
ning prises de uhyrlige nedbrændinger af asyl -
centre rask væk, kan BT berette. Disse forsøg på
mordbrand af mænd, kvinder og børn er bereg-
net på at skade, lemlæste og skræmme folk, der
er flygtet fra bomberegn med livet som indsats.
Men terror er det ikke!

Leder. Håndslag 4-2015

Fascistiske terrormord
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Det antifascistiske tidskrift Håndslag
(haandslag@gmail.com) udgives af Fol-
kebevægelsen Mod Fascisme (FMN)
med støtte fra Aktive Modstandsfolk og
andre organisationer. 
Tidsskriftet redigeres af et udvalg.
Redaktion: Ebbe Riis Klausen, FMN
(ansvarlig), Græslodden 4, Nyrup, 4500
Nykøbing Sjælland. Tlf. 31102041 
Synspunkter i Håndslag deles ikke ube-
tinget af redaktionen, medlemmer eller
abonnenter. Eftertryk og citater er til-
ladt med angivelse af kilde og tilsendel-
se af den pågældende publikation.
Håndslag udkommer hvert kvartal eller
fire gange årligt. Hjemmeside:
https://haandslag.wordpress.com. 
Tidligere numre kan bestilles. Pris 30 kr.

plus porto.
For medlemmerne af Aktive Modstands-
folk (aktivmodstand@gmail.com) er
abonnement inkluderet i medlemskon-
tingentet, 300 kr. årligt. 
For medlemmerne af Folkebevægelsen
Mod Nazisme (folkmodnazi@gmail.com) er
abonnementet gradueret. Medlemmer
under 25 år: 100 kr., pensionister,
arbejdsløse og studerende: 150 kr., for
alle øvrige: 250 kr.
Interesserede kan tegne abonnement,
for 100 kr. for en årgang med levering
via Post Danmark.. 
Kontingenter samt abonnement på
Håndslag betales til Folkebevægelsen
Mod Nazisme på Danske Bank Reg.nr.
9570 konto 1310003 .

De højreekstreme som Pegida-bevægelsen opnår
stor pressedækning. Ustandselig hører vi om
demonstrationerne i Dresden, men vi hører sjæl-
dent om moddemonstrationerne, som omfatter
mange, mange flere. 
Det samme med dækningen i København. Pegi-
da-talsmændene får mikrofon og taletid, mens
moddemonstranterne ignoreres. Uden pressen
ingen Pegida!
Det fascistiske bombedrab i Ankara i oktober trak
ikke de store overskrifter. En terrorhandling med
mere end hundrede døde og mere end 500
kvæstede turde ellers være ’godt´ terrorstof! Den
var rettet mod venstreorienterede, mod politiske
og faglige aktivister. Den største terrordåd i Tyrki-
ets nyere historie. Flere ofre end for Breivik.
Men det har ikke rystet hverken bladredaktioner
eller regeringskontorer. Det var jo bare en ven-
streorienteret demonstration af kurdere og util-
fredse tyrkere. Ingen krav om internationale
undersøgelser. Ingen afsløringer af Erdogan-rege-
ringens brug af vold og faktiske støtte til Islamisk
Stat.
Fascistisk vold og blodig terror er reaktionens
værktøj og bruges som det ekstreme udtryk for
afledning. Og morderen fra Trollhättan eller en
Breivik opstår ikke af sig selv. Det kan være vild-
førte unge racister, som kaster brandbomben
eller griber en maskinpistol. Men baggrunden er
reaktionære mediers og politiske kræfters pusten
til ilden. 15 års såkaldt antiterror-politik er ført
med krige, bomber og skridt af politistatskarak-
ter. Med destabilisering, kaos , uendelige flygt-
ningestrømme, politisk og moralsk forfald  i køl-
vandet.
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Efter naziangreb på flygtningecenter:
Flere tusinde dannede ring i solidaritet
Den 27. august blev flygtningene på
Asylcenteret Lyngbygaard for tredje
gang udsat for et nazistisk angreb.
Der var i løbet af natten malet trusler
og hagekors og centerets minibus
blev sat i brand. Netværket 'Venligbo-
erne' arrangerede hurtigt en solidari-
tetsmanifestation - en Glædesring
omkring centeret. Opbakningen var
enorm, idet omkring 2000 mennesker
mødte op til en dag med samvær,
taler, musik og fællessang og dannede
en menneskekæde omkring flygtnin-
gecenteret.

Arrangementets erklærede formål var
at give flygtningene trygheden tilbage.
En af arrangørerne, Jette Aarøe Clau-
sen udtalte bl.a., at idéen om glædes-
ringen kom frem fordi man vile sende
en modsat besked "at vi er glade for
at være et land hvor der er plads til
flygtningen" og hun slår fast at det
ikke drejer sig om at danskerne giver
til flygtningene, det er gensidigt og
givende at mødes.
Ina Dulanjani Dygaard, der sammen
med Jette fik initiativet op at stå skri-
ver:
- Hvordan får man 2000 mennesker til
at slå ring om Lyngbygård?

Tjaaaah, havde du spurgte mig sidste
uge, havde jeg sagt, det var umuligt.
Men vi gjorde det!
- Jeg er overvældet af de mange
donationer, lokalsamfundets hjælp,
præsterne i kjoler, maden, musikken
og ikke mindst selve ringen! En ring af
mennesker så stor, at vi måtte gå ud
på vejen for at være der. Og vi kunne
faktisk komme mere end én gang
rundt!
Østjyllands Politi har anholdt Johnny
Bergenholtz Jensen, der er medlem af
nazipartiet DNSB, og sigtet ham for
hærværk og brandstiftelse. Research-
kollektivet Redox skriver, at Johnny
Bergenholtz Jensen blev aktiv i DNSB i
starten af 2009 hvor han sammen
med den nuværende leder af Dansker-
nes Parti, Daniel Carlsen, var aktiv i
lokalafdelingen 'Division Midt jylland'.
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Efter naziangreb: Tusinder
dannede ring i solidaritet

Glædesring omkring Lyngbygaard Asylcenter. Foto Eva Ligaard Hald

Den sigtede, Johnny Bergenholtz Jensen
er medlem af nazipartiet DNSB

I den seneste tid har der i Sverige været en voldsom optrapning af brandstiftelser mod  asy-
lcentre. Det seneste brandattentat var rettet mod et beboet flygtningehjem. Mere end tyve
asylhjem i Sverige har i skrivende stund nu været udsat for brandattentater

BT kunne forleden bringe følgende:
I Den lukkede Facebook-gruppe Den
Danske Forening diskuterer brugerne
en kommende »modstandskamp«
mod muslimer.
»De er da i fuld gang i Sverige, hvor
de brænder skidtet, som skulle huse
flygtninge, fornuftigt.«
Sådan lyder nogle af kommentarerne i
den lukkede Facebook-gruppe Den
Danske Forening – et fællesskab bes-
tående af omtrent 1.500 brugere,
som først og fremmest diskuterer og
angriber den muslimske indvandring
til Danmark.
I flere tråde, som Berlingske har set,
kredser samtalen om det, brugerne
kalder »modstandskampen.« Det er

tilsyneladende et opgør med indvan-
dringen, som nogle beskriver meget
diffust, mens andre taler om væbnet
modstand og guerillahære.
»Den bedste strategi er i øjeblikket
sabotage i mikrogrupper bestående af

2-3 personer eller opgaver udført på
enkeltmandsbasis,« skriver en bruger,
som opfordrer til at lade sig inspirere
af de påsatte brande på asylcentre,
som har fundet sted i Sverige de sene-
ste måneder.

»Brænd skidtet«
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● Folketinget åbnede den 6. oktober
og som sin første handling skulle det
høje ting vælge formand. Som
bekendt blev Pia Kjærsgård valgt til
denne efter sigende Danmarks mest
ærefulde post.
Hermed kan ingen fornægte, at Fru
Kjærsgård har haft en bemærkelses -
vær dig karriere, som bl.a. omfatter, at
hun som ny leder af Fremskridtspartiet
sammen med sin mand tog til Taiwan
som æresgæst hos den antikommuni-
stiske organisa tion World Anti-Com-
munist Leaugue. 
WACL er at verdensomspændende
højre fløjsnetværk (læs fascistisk), op -
ret tet på Taiwan i 1966 på initiativ af
landets daværende præsident Chian g
Kai-Shek. Netværket blev grundlagt
med det formål »at bekæmpe kom-
munismen med ukonventionelle me -
toder«. I dag hedder det »World Leag-
ue for Freedom and Democracy«.
Organisationen tillægges af eksperter
ansvaret for en stor del af den fascisti-
ske terror.I 80’erne og 90’erne bl.a.
for den blodige terroraktion på Bolog-
nas banegård i 1980
WACL talte medlemmer  som Hitlers
yndlingssoldat Otto Skorzeny, Paragu-
ays diktator Alfred Stroessner og Chi-
les general Pinochet. Otto Skorzeny
stod for befrielsen af Italiens diktator
Mussolini under denne dennes fængs-
ling i Grand Sasso. Han blev efter kri-
gen af USA kaldt Europas farligste
mand. Var efter krigen indblandet i
international våbenhandel og et
ledende medlem af det nazistiske bro-
derskab »Odessa«. Dukkede op i Ar -
gen tina som torturbøddel for Juan Pe -
ron. Desuden idémand bag spræng-
ningen af Tivoli i København under
krigen. I sandhed en rar karl.Stroes-
sner var i 35 år diktator i Paraguay. Et
uhyggeligt undertrykkende diktatur
med bl.a. massiv tortur af befolknin-
gen. Desuden var landet kendt som et
yndet tilflugtssted for de værste af
Nazitysklands krigsforbrydere bl.a.
Jose Mengele. 
Da Det Fri Aktuelt i september 1988
tog sagen op, var det med over -
skriften: Fascisters æresgæst på Tai -
wan. I artiklen erklærer WCLAs danske
formand at foreningen tilhører den
yderste højrefløj og bl.a. at »... det er
en kendsgerning, at general Pinochet
har været en lykke for Chile«.

Folketingets førstedame
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Det Fri Aktuelt 18. september 1988

Tingets førstedame har aldrig tages
afstand for hendes deltagelse og
dermed støtte til organisationen. 
I sine erindringer skriver Fru Kjærs-
gaard herom: »...Taiwan har jeg et
særligt forhold til. Tilbage i slutnin-
gen af 1980’erne blev jeg inviteret
derud af organisationen World Anti-
Communist League (WACL). På det
tidspunkt var der ingen, som ville
have noget med Taiwan at gøre,
men jeg var nyt folketingsmedlem
og tænkte: »Wouw, Taiwan, det
lyder eksotisk.« Jeg takkede ja og
kunne tage Henrik med og var der-
ude til en konference i hovedstaden
Taipei, hvor jeg talte i Lions Club
om demokrati og frihed, og syntes,
at det var utroligt interessant at
opleve et internationalt miljø. Det
havde jeg ikke prøvet før.
Man kunne sagtens sætte spørgs-
målstegn ved, om alle de repræsen-
terede lande selv havde et demokra-
ti. Ikke alle kunne tåle et krydsfor-
hør. Men jeg tror, at Taiwan på det
tidspunkt følte sig så isoleret, at
man kontaktede lande, der ikke bur-
de have været der. Sydafrika for
eksempel, og Chile, men også USA
var repræsenteret.
På grund af arrangørens blakkede ry
kom der en del negativ opmærk-
somhed omkring turen. Det var en
luksustur ud over alle grænser, men
da dagbladet Aktuelt gik ind i sagen
og fandt ud af, at for eksempel kon-
servative folketingsmedlemmer hav-
de været inviteret før mig, kunne de
andre folketingsmedlemmer pludse-
lig ikke huske, at de havde deltaget!
Jeg var hamrende forarget og selv-
følgelig var det mig, der røg på for-
siden. Men jeg var ligeglad. Det var
usselt af de andre politikere. Så stå
dog ved det.
Taiwan fortjener støtte, for det er et
dejligt lille land, der har revet sig løs
fra kommunist-Kina og i modsæt-
ning til Kina har demokrati og tillige
en venlig og serviceminded befolk-
ning.
Organisationen WACL blev i 1994
omdøbt til det mere spiselige World
League for Freedom, and Democra-
cy, WLFD, og jeg blev senere invite-
ret til Berlin, hvor vi mødte Dalai
Lama.«
Det taler vist helt for sig selv.

For to år siden, den 18. september
2013, blev den kendte græske antifa-
scistiske RAP-musiker Pavlos Fyssas
myrdet af en gruppe fascister i Athens
arbejderkvarter. Gerningsmanden
Gior gos Roupakias har i retssagen
indrømmet hans forbindelse til fascist-
partiet "Gyldent daggry" .
Nu erklærer fascistlederen Nikos
Michaloliakos at hans parti ”Chrysi
Avgi” (”Gyldent daggry”) tager det
”politiske ansvar” for mordet.
Nikos Michaloliakos udtalelse om at
"Gyldent daggry"  tager det ”politiske
ansvar” for mordet, har påny sat fokus
på fascisternes fremfærd.

Fascisme =
vold, brand
og mord

Graffiti af den myrdede RAP-musiker Pavlos
Fyssas
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Håndslags redaktør Ebbe Riis Klausen
ved præsentationen af Frede Klitgårds
store bog 'Sejrrogt Oprør' i Oktober
Bogbutik i København

●  Det antifascistiske tidsskrift Hånds-
lag startede sin nu 30 årige løbebane
som et internt medlemsblad for den i
Danmark største frihedskæmperorga-
nisation, dengang  ’Foreningen af
Erhvervshæmmede fra Frihedskam-
pen”. Den blev senere til  Aktive Mod-
standsfolk .I  midten af 1990’erne blev
Håndslag et fælles talerør for Aktive
Modstandsfolk  og Folkebevægelsen
Mod Nazisme.
Og med sådan en baggrund, nemlig
dens umiddelbare tilknytning til den
danske modstandsbevægelse, til dens
idealer, kamp og ikke mindst oprør
måtte Håndslag naturligt blive det
antifascistiske stridsskrift, der sam-
menknyttede nutidens eller dagens
antifascistiske kamp med modstands-
bevægelsens erfaringer og kamp, det
sejrrige oprør.
Som sådan er Håndslag enestående!
Selvsagt er Håndslags historie og
betydning tæt knyttet til Frede Klit-
gård som person. Han var blandt initi-
ativtagerne til bladet og fra dets start
indgik han  i redaktionen for senere at
blive bladets redaktør.

Håndslag har derfor altid og uden
vaklen kunne fastholde at
- Nazisme udløste Anden Verdenskrig.
Vold, undertrykkelse, grusom terror
og blodig krig er nazistisk ytringsfri-
hed i en nøddeskal.
- De allieredes konference i Potsdam i
sommeren 1945 besluttede enigt for
stedse at fritage menneskene for
nazismens terrorregime, hvorfor det
forebyggende blev vedtaget at forby-
de og forhindre dens genoprettelse.
- Det blev bekræftet igen ved Nürn-
bergdommene i 1946 af de hovedan-
svarlige tyske krigsforbrydere.
- Udelukkelsen af nazismen fra folke-
nes demokratiske liv blev senere det
grundlag De Forenede Nationer (FN)
blev stiftet på.
- I kraft af modstandsbevægelsen mo -
dige og betydningsfulde indsats, - det
man kan kalde det ”sejrrige oprør” -
blev Danmark indbudt som medstifter
af FN.
- Det var ikke den såkaldte samar-
bejdspolitik der sikrede Danmark en

plads ved de allieredes bord . Tværti-
mod det var på trods af den.
- Modstandsbevægelsen rummede el -
ler bestod af folk fra alle kredse. Hvor-
for man på sin vis kan sige, at den
antinazistiske kamp, den antifascistiske
kamp på nogen måder står over parti-
interesser. Eller at enhver demokratisk
og progressiv bevægelse må have det-
te indbygget i sit grundlag.

På den måde har Håndslag altid måtte
gå i rette med de herskende politiske
vinde, der gang på gang har forsøgt
at udviske modstandsbevægelsens be -
tydning,  faktiske resultater og reelle
ka rakter.
Disse vinde fornægter gang på gang,
at et folkeligt oprør satte samarbejds -
politikken med nazi  i skammekrogen
den 29.august 1943. Og de lader
også  hånt om at nazismen er forbry-
delse mod menneskeheden, og ikke
en  politik blandt andre. 
Håndslag har fra start til nu gået til
modsvar mod enhver forherligelse af
samarbejdspolitikken, og vil gøre det i
fremtiden.
Herunder de mange underfundige
måder dette foregår på. En af disse –
ganske snedige metoder – er at men-
neskeliggøre de nazistiske topfigurer i
Danmark.
For bare at nævne nogle:
Det kongelige Biblioteks direktør Kol-
ding Nielsen og John Lauritsen levere-
de i 2012 et digert 10 binds værk om
Verner B(æ)st, hvor målet tilsynela-
dende var en hvidvaskning af ham.
B(æ)st, som han med rette er kaldt,
var ledende nazist siden 20’erne, Hit-
lers favoriserede yngling og højt
betroede statholder /rigsbefuldmægti-
gede i Danmark. Han var  organisator
af de såkaldte dødspatruljer osv. osv.
Den berygtede Søren Kams protektor.
I 2013 - i en bog om de danske jøders
flugt oktober 43 -  hævder  Bo Lidega-
ard, historiker og chefredaktør på Poli-
tikken , at de danske politikeres sam-
arbejdspolitik var årsagen til de dan-
ske jøders relative succesfulde flugt
over Øresund.
Historikeren Hans Kirchhoff , der tidli-
gere har  skrevet gode bøger om

Enhed mod krig og fascisme

Tidsskriftet Håndslag 

Ebbe Riis Klausen er ny redaktør
af det antifascistiske tidsskift
Håndslag efter Frede Klitgård
(1923-2015). 
Dette er hans indlæg ved præs-
entationen af bogen ’Sejrrigt
oprør’, redigeret af Frede Klit-
gård, den 29. august 2015 i
Oktober Bogbutik, København
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Typograflærlingen Frede Klitgård i Drei-
bergen tegnet af den norske medfange
Christian Oftedal
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Håndslag blev fælles telerør
for Aktive Modstandsfolks
og Folkebevægelsen Mod
Nazisme i 1995. FMNs
logo, der her ses på forsi-
den af bladet, er tegnet af
Per Arnoldi

modstandsbevægelsen,  var i 2013
også ude med hvidvaskning af top-
nazister. Her var det nazisten og krigs-
forbryderen Duckwitz, der i bogen
nærmest gøres til jødernes rednings-
mand.
Det vrimler med forfattere og histori-
kere, der påbegynder deres opstigen
til ”Den blå bog” ved at retfærdiggøre
samarbejdspolitikken og  nedgøre og
nedtone modstandsbevægelsens be -
tyd ning.   Navnet Peter Øvig Knudsen
kunne dukke op her.

Håndslag har formået at bringe man-
ge dunkle sager frem (på trods af de
nærmest hermetisk lukkede danske
arkiver)
Lad os lige nævne, sager som
”Pistol Alice” – Erik Scavenius’ kone,
der dyrkede privat omgang med
ledende nazister.  Behandlingen af
tysklandsarbejderne (dette sammen
med det daværende DmH, Dokumen-
tationscenter mod historieforfalsk-
ning)
Afsløringen af at den efterlyste morder
Søren Kam levede stille og roligt i
Tyskland uden at de danske myndig-
heder krævede ham udleveret.  Den
kom først, da han blev genkendt på
billeder fra et nazi-stævne.
I årevis har Håndslag protesteret mod
den officielle støtte og finansiering af
de danske nazister aktiviteter af
enhver art. Naziradioen i Greve f.eks.
og langt tidligere nazisten Thies Kri-
stoffersen og været med i for at stop-
pe nazivirksomhed i  Kollund og
Kværs.

Håndslag er et  nødvendigt alternativ
til pressens historieløshed og den fak-
tiske historieforfalskning, der foregår
Det skal tidsskriftet blive ved med at
være, også efter Fredes død og med
en redaktion fra nye generationer,
født efter besættelsens afslutning.
Tingene går stærkt for øjeblikket.
Bekymrende stærkt.

Kan I huske:
I år 2000 indgik det tysk-nationale  fri-
hedsparti (FPÖ) i Østrig under ledelse
af  den nu afdøde Jörg Haider i et
regeringssamarbejde. Det skabte den-
gang stort postyr i hele EU.  Den
uskrevne regel efter 1945 om, at sam-
arbejde med ekstreme højrepartier var
uacceptabelt,  blev her brudt. I  man-
ge måneder var de diplomatiske for-
bindelser med Østrig på frysepunktet.
Men det var dengang. For 15 år
siden. Nu er det nærmest omvendt.

Regeringer med deltagelse af erklære-
de fascister møder hverken indignati-
on eller diplomatisk pres, men støttes
aktivt.
Se blot på Ukraine, hvor de ukrainske
fascister fra starten har indgået i
kupregeringen i Kiev. De har åbent
omgivet sig med væbnede storms-
tropper.
Det er tydeligt, der er overskredet en
tærskel. Konservative, liberale og soci-
aldemokrater i EU finder det helt i
orden at samarbejde åbent og direkte
med rendyrkede fascister.
Problemstillingen om den fascistiske
trussel manes væk som ikke-eksiste-
rende. Fascismen tilknyttes en specifik
historisk periode - en gang for så
mange år siden!
Fascistisk tankegods og ideologi gøres
stueren og indrulleres i demokratiets
virkefelt. Danske og internationale
nazister er med på folkemøde på
Bornholm.
Ved valget til EU-parlamentsvalget i
maj sidste år sås det tydeligt, at fascis-
tiske -eller endda erklæret nazistiske -
partier mange steder har holdt deres
indtog på den parlamentariske arena.
De indgår nu frejdigt i den parlamen-
tariske dialog og debat.
Glemt er den dyrekøbte erfaring, at
nazisme er forbrydelse mod menne-

skeheden. Glemt er Nürnberg-dom-
mene.
Intet under at selvsikkerheden vokser
hos de højreradikale og højreekstreme
partier rundt omkring i Europa.  Tag
ikke fejl!  Fascisternes mål er lige nu at
sprede skræk og rædsel.
Fascister og nazister på gaden betyder
vold og terror. Fascister ved magten
betyder krig.
Hvad så med Håndslag for fremtiden?
Det vil stadig kommer hver tredje
måned, fire gange om året. Det har
fået sin egen hjemmeside, og med
tiden vil de gamle numre af bladet bli-
ve lagt ind der.
Og lad mig citere fra lederen af det
netop udkomne nummer
"Bladets fokus vil, med en redaktion af
folk, som er født efter befrielsen, i
nogen grad ændres til i højre grad at
fokusere på dagens globale kamp for
fred og frihed, mod krig. Med mere
stof omkring de aktuelle fascistiske
udviklingstræk rundt omkring i ver-
den. Naturligvis skal modstandsbe-
vægelsens dyrekøbte erfaringer stadig
fastholdes og forbindes med dagens
aktuelle spørgsmål og kampe.
Der er masser at tage fat på. (...)

Nazismen blev nok slået i 1945. Den
blev ikke udryddet."

6
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●  Den  store nye bog  om mod stands -
kampen udkom på årsdagen for 29.
august 1943 – den dag hvor den fol-
kelige modstand tvang de gamle poli-
tikere og deres politik væk og væltede
samarbejdsregeringen.
’Sejrrigt oprør’ skiller sig markant ud i
strømmen af bøger og film om besæt-
telsen, der fortsætter her 70 år efter
dens afslutning. Det er den kæmpen-
de modstandsbevægelses holdninger,
den udtrykker – med direkte rødder i
den aktive modstandskamp. Det er
ikke en politisk, akademisk eller kunst-
nerisk bearbejdning af et gammelt
stof med en anden dagsorden.
Det er simpelthen modstandsfolkenes
fortælling: Sådan var det! Sådan var
nazi, sådan var kollaboratørpolitikken,
sådan var modstanden, sådan var
omkostningerne. Og sådan var sejren,
som i første omgang betød,  at Dan-
mark blev anerkendt som en af de alli-
erede, som et besat land, og ikke som
en tysk vasalstat på Hitlers side ved

skabelsen af den ny verdensorden
efter krigen.
Det er på alle måder en usædvanlig
bog, der vil blive stående som et af de
væsentligste opslagsværker og kilde-
skrifter om den danske modstands-
kamp.  En stor bog på 340 sider i A4
tids skrift- format – svarende til om -
kring 700 bogsider – rigt illustreret
med masser af sort-hvide fotos fra
besættelsen og masser af farver, både
i billeder og tryk. 
Bogen  er en samling af 119 artikler i
form af 18 forskellige temaer  - som
hver udgør et kapitel i bogen - fra det
antifascistiske tidsskrift Håndslag  i
me re end et kvart århundrede.  De er
gengivet i tidsskriftets markante lay-
out.
Med  modstandsmanden Frede Klit-
gård som redaktør  har dette kvartal-
stidsskrift i de sidste tre årtier været
talerør for modstandsbevægelsen, ikke
mindst dens venstrefløj. Det er gen-
nem årene blevet udgivet af den

Sejrrigt oprør
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På Håndslags redaktion er vi gla-
de for at Frede Klitgårds bog
‘Sejrrigt Oprør’ nu foreligger. 
Det er 119 udvalgte artikler fra
Håndslag, trykt i det oprindelige
format og opsætning, lige til at
sætte på reolen!

Bjarne Nielsen fra dagbladet
Arbejderen skrev i sin anmeldelse
af bogen: »Den tidligere kommu-
nist og modstandsmand Frede
Klitgård, som desværre gik bort i
år, har redigeret en fantastisk
bog om modstandskampen set
fra de kæmpendes side. (...) Klit-
gård, der var rundet af arbejder-
klassen og har været journalist
ved Land og Folk, skriver konkret
og letfor ståeligt om nazismen,
samarbejdspolitikken, modstan-
den og de mange ofre, sejren
krævede.(...)Ud over de mange
spændende og informative artik-
ler skal udgiverne roses for den
på alle måder flotte bog med
gode illustrationer og lækkert
layout. Dejligt at læse Klitgårds
skarpe pen. En flot bog af en stor
kommunist og modstandskæm-
per«.

I lektørudtalelsen hedder det
bl.a.: » ... Artiklerne behandler
mange forskellige aspekter af
emnet og trækker perspektiver
frem til i dag - ofte i skarp kon-
frontation med de sidste årtiers
stadig mere gennemgribende
historierevisionisme i forhold til
modstandskampen ...«. 

Her følger en anmeldelse af
Klaus Riis, Redaktør af Kommuni-
stisk Politik, hvorefter vi har valgt
at optrykke hele bogens indled-
ning.

Enhed mod krig og fascisme
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største organisation af veteraner fra
kampen mod nazismen  ’Aktive Mod-
standsfolk’ (oprindeligt ’Foreningen af
Erhvervshæmmede fra Frihedskam-
pen) i samarbejde med Folkebevægel-
sen mod Nazisme.
Frede Klitgård  (1923-2015) nåede
lige inden sin død i begyndelsen af
juni i år at afslutte redigeringen af
bogen og sætte  den i produktion.
Hans indledning  udtrykker dens bud-
skab til nutiden, og ikke mindst til
ungdommen af i dag, når han sam-
menfatter hans generations store ung-
domsoprør med ordene:
”Den danske ungdoms indsats i Dan-
marks frihedskamp 1940-45 fortjener
al mulig respekt. De banede vej for et
bedre Danmark. Hvis nogen dengang
i 1945 havde forudsagt, at danske
politikere senere ville sende dansk
ungdom til fremmede lande som
væbnet besættelsesmagt, ville ved-
kommende blive betragtet som gal-
ning.
Det lykkedes desværre ikke dengang
at fastholde Danmark på fredens kurs.
Der er brug for en ny modstandsbe-
vægelse og nye kræfter, som vil give
freden en chance og vinde frem.’
Dagens unge og alle progressive kræf-
ter har brug for viden om den histori-
ske modstandskamp, men også for at
forstå de holdninger og de motiver og
mål, der førte til den aktive mod-
standskamp og dens sejre.
’Sejrrigt oprør’ givet ikke mindst det
videre som en arv. Det er en gave fra
modstandsfolkene til ungdommen af i
dag.
Der står stadig kamp om modstands-
kampen. Et  klart udtryk for det var
f.eks. afbrændingen af modstandsfol-
kenes museum Frihedsmuseet. Nazis-
men blev slået af modstandsfolkenes
generation, men ikke udryddet.
’Sejrrigt oprør’ er en flot bog. Velskre-
vet, let læselig, spændende. Den kan
bruges på kryds og tværs, som omfat-
tende punktnedslag i den mest dra-
matiske periode i nyere dansk historie.
Den kommer rundt i rigtig mange
hjørner, også i sager der helst ses for-
bigået og fortiet.
Den har alle forudsætninger for at
gøre sin virkning som et enestående
og betydeligt opslagsværk om friheds-
kampen.
Fortællingen fra dem, som  udkæm-
pede den. Historieskrivning af dem,
som lavede den.

Klaus Riis
redaktør Kommunistisk Politik

TILBUD - TILBUD - TILBUD
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Den 29. august 1943 står som den særlige dag, hvor især ungdommen fyrede regeringen på
gråt papir. Samarbejdspartierne havde ellers vundet en overvældende sejr ved rigsdagsvalget
i marts måned, altså blot to måneder tidligere. Stemmeprocenten på disse partier nåede op
på 89,5 pct. selvom modstandsfronten med den nye bevægelse Frit Danmark havde anbefa-
let at stemme blankt. Men det var et fupvalg, der foregik i ly af herrefolkets bajonetter. Den
varme sabotagesommer, klargjorde dette og tvang regeringen til at gå af.

Få tilsendt bogen gennem 
Håndslag 

298 kr. + porto (70 kr.)
Indbetal pengene til

Danske Bank 
Reg.nr. 9570 konto 1310003

Påfør tydeligt navn og adresse

TILBUD - TILBUD - TILBUD
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Sejrrigt oprør
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Indledning
De 12 år fra 1933 til 1945, hvor det nazistiske Tyskland dominerede 
i Europa, var også for Danmark en brydningstid. Den danske mod-
stands- og frihedskamp endte med frihedskæmpemes glorværdige 
sejr i 1945, da modstandsbevægelsen i Danmark blev anerkendt 
som de demokratiske landes medkæmper i nedkæmpelsen af de 
fascistiske aggressorer. Allerede i 1944 havde modstandsbevægel-
sen som en særlig gestus været inviteret med til stiftelsen af De 
Forenede Nationer (FN).
Det var en lykke, at fascisternes forsøg på at underlægge sig hele 
Europa blev standset. Det kostede hård kamp, store ødelæggelser 
og over 50 millioner dræbte ofre. Det bør aldrig gå i glemmebogen. 
Fascismen og den tyske variant, nazismen, var en politisk strøm-
ning, som opstod i Italien i 1919 af krigsveteraner under ledelse 
af højresocialdemokraten Benito Mussolini. Det var oprindeligt 
et protestparti, men udvikledes som en ekstrem nationalistisk og 
antisocialistisk bevægelse. Målet var en korporativ stat, det vil sige 
et autoritært system, hvor individer, grupper og klasser var under-
ordnet ”den totale stat”.
Fascismens rødder går helt tilbage til begyndelsen af det 20. år-
hundrede, hvor de imperialistiske stormagter kappedes om at 
erobre kolonier med deres råstoffer og billig arbejdskraft. Her blev 
kimen til den frygtelige Første Verdenskrig med millioner af lig i de 
mudrede skyttegrave i Frankrig lagt til spiring.
Den italienske fascisme inspirerede til oprettelse af tilsvarende re-
gimer eller bevægelser i Spanien, Frankrig, Belgien, Ungarn (dik-
tator Horthy med Pilekors-divisionerne) og Rumænien (diktator 
Antonescu med Jerngarden) og først og fremmest Tyskland. De 
tyske fascister under diktator Adolf Hitler etablerede et sandt ter-
rorregime med de civile stormtropper i SA (Sturm-Abteilungen/
Stormafdelinger).
De var iklædt kakifarvede skjorter, sorte spidsbukser og lange sorte 
støvler. De spredte skræk og rædsel, når de skrålende vulgære nazi-
sange i tætte formationer taktfast marcherede frem i byernes arbej-
derkvarterer. De terroriserede indbyggerne og foranstaltede volde-
lige sammenstød, ofte med mange sårede.
De militære SS-formationer (Schutz-Staffel/Beskyttelsesafdelinger) 
i sorte uniformer og med det truende dødningehovede som em-
blem komplementerede fascismen med den famøse og misvisende 
raceideologi som et bærende element med fysisk udryddelse 

Den paranoide og hysteriske 
nazidiktator Adolf Hitler rak-
kede i tide og utide ned på 
sine modstandere og over-
øste dem med skældsord.
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(Holocaust) af jøderne og andre som mål. Det er i modstrid med 
alle videnskabelige fakta, at jøder er en race. Men det hævdede 
nazisterne og kaldte jøderne for skadedyr som rotter, der skulle 
udryddes med alle midler. De handlede derefter. Det førte til 
Krystalnatten med ødelæggelse af forretninger, synagoger m.m. og 
var signalet til mange slags restriktioner og overgreb mod jøderne 
med efterfølgende indfangelse og transport til døden i gaskamre i 
koncentrations- og dødslejre.
Medlemmer af de to terrorkorps deltog med iver i jødeudryddelsen 
i særlige Einnsatzgruppen, hvor også almindelige værnemagtssol-
dater deltog.
Den første store nazistiske terrorbølge ramte dødsfjenden det kom-
munistiske parti. Halvdelen af partiets 300.000 medlemmer blev 
hurtigt fanget og fyldte de mange nyoprettede koncentrationslejre 
til bristepunktet. Fangerne blev tvunget til tungt arbejde og var 
udsat for mishandlinger, sult og sygdom.
Fascismen var kapitalmagternes indsats i den permanente klasse-
kamp, og de anså den for at være et forsøg på udvej af de stadig 
tilbagevendende kriser.
Landenes arbejderbevægelser med kommunisterne i fortroppen var 
fascismens konsekvente modstandere. Modsætningerne skærpedes 
især i Tyskland ved de tyske nazisters og ”der Führer” Adolf Hitlers 
magterobring 1933.
Den store organisation Kommunistisk Internationales 7. verdens-
kongres i Moskva 1935 fik enorm betydning for de europæiske 
arbejderpartiers opbygning af brede enheds- og folkefronter imod 
det fascistiske stormløb.
Den bulgarske formand Georgi Dimitrov definerede fascismens klas-
sekarakter med disse eviggyldige ord:
”Fascismen ved magten er det åbne fascistiske diktatur af finanska-
pitalens mest reaktionære, chauvinistiske og imperialistiske elemen-
ter”.

Den danske modstandsbevægelses fødsel
Da den nazistiske østrigske politiker Adolf Hitler (1889-1945) i 
januar 1933 på kupagtig vis havde tilrevet sig magten i Tyskland, 
flygtede en strøm af forfulgte - arbejderledere, fagforeningsfolk, 
jøder m. fl. - til nabolandene.
Danske antinazister mod krig og fascisme iværksatte straks et me-
get omfattende hjælpearbejde, hvorfor den danske modstands-
bevægelses fødsel kan dateres til denne periode og ikke som ofte 
påstået til den 9. april 1940, da Hitler-Tyskland overfaldt og besatte 

Den illegale presse (eksempler 
øverst) var et skarpt, ucensureret 
våben. I januar 1945 blev der 
trykt over en million eksemplarer.

I de besatte lande gennemførte 
de tyske tropper en skånselsløs 
jagt på mænd, kvinder og børn 
og dræbte flere millioner civile.

Den legendariske Georgi Dimitrov, 
der blev slæbt for ”retten” i 
Tyskland, men satte Göring til 
vægs.
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Danmark. Da var Anden Verdenskrig for længst igangsat den 1. 
september 1939, da Hitler-Tyskland med sin opsvulmede, velsmurte 
krigsmaskine overfaldt Polen.
På internationalt plan deltes vandene. Som andre socialdemokratisk 
dominerede lande valgte danske politikere efter det tyske overfald 
at samarbejde med overfaldsmanden og støttede faktisk Hitler i 
hans febrilske oprustning og hans monotone voldsomme krigstrus-
ler mod især naboerne i øst med deres lokkende kornkamre. Hitler 
og hans generaler udarbejdede Generalplan Ost (Øst), som udstak 
det planlagte felttog mod øst for at erobre ”Lebensraum” (livsrum). 
Planen blev iværksat den 22. juni 1941, da tyske nazi-tropper efter 
planen ”Barbarossa” og trods de to landes ikke-angrebspagt over-
faldt Sovjetunionen.
Efter overfaldet på Danmark-Norge den 9. april 1940 stod be-
folkningen over for et valg: enten underkastelse eller modværge 
og kamp med ofre som i Norge og Polen og senere andre tysk-
nazistisk besatte lande. Der var også tale om en generationskløft. 
Ungdommen valgte kampens vej i et ægte ungdomsoprør, mens 
”de gamle” valgte at samarbejde med fjenden og ofte kom ham i 
forkøbet for at undgå ”det, der var værre”.

Fra ord til fysisk handling
Fra modstandsbevægelsens første spæde og famlende start vok-
sede den sig stor og indflydelsesrig med rivende hast. En illegal 
presse fremstillet med maskinskrevne stencils og hånddrevne du-
plikatorer blev afløst af elektrisk drevne duplikatorer. Det var en 
stor forbedring for at skabe en politisk overbevisning om kampens 
nødvendighed i befolkningen. Umærkeligt skete der en udvikling, 
som sagde, at den illegale presse var et udmærket værktøj til spred-
ning af ellers undertrykte nyheder, men at det var nødvendigt at 
tage skrappere midler i brug og gå over til at iværksætte sabotage. 
Dette franske ord var ellers ukendt, men betød ”arbejd langsomt”. 
Det fandt med det samme genklang i arbejderbevægelsen og hos 
lærlinge, der havde høstet talrige erfaringer i arbejdskampe for at 
forbedre løn- og levevilkårene. Under besættelsen blev strejkevåbnet 
ofte anvendt med mange positive resultater, bl.a. ved de berømte 
folkestrejker. Sabotagen havde mange tilløb, bl.a. individuelle. 
Jernbanefunktionæren ”Søren” blev berømt i modstandskredse. Han 
sendte jernbanevogne med tysk gods frem og tilbage og frem og 
tilbage i en uendelighed mellem Korsør og Nyborg, indtil en stikker 
fik gjort slut på spøgen.
Efter et noget famlende tilløb tog sabotagerne og strejkerne til 

Danske sabotagegrupper 
med Bopa i spidsen sabo-
terede over 3000 virksom-
heder, der tjente tyskerne. 
Riffelsyndikatet i Københavns 
Frihavn blev ”lagt ned” tre 
gange.
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både i antal og styrke. Det kulminerede i sommeren 1943 og slut-
tede den 29. august, hvor samarbejdspolitikerne måtte konstatere, 
at de ikke kunne regere videre. Da de blev stillet over for nye, vidt-
gående tyske krav, måtte de sige nej og opgive regeringsmagten. 
Modstandsfolkene opfattede det som en knusende sejr over hele 
samarbejdspolitikken og følte det, som om de havde fyret samar-
bejdspolitikerne ”på gråt papir”.
Den skelsættende folkestrejke i København i sommeren 1944 blev 
f.eks. udløst af en strejke mod et tysk udgangsforbud. Da erklærede 
arbejderne med folkene på det store skibsværft B&W i spidsen, at 
de ville have tid til at passe deres kolonihaver. Tyskerne lukkede for 
gas, vand og el, men strejken samlede københavnerne i enestå-
ende solidaritet og blev på alle måder en succes, der gav genlyd 
verden over. Det var et håndgribeligt resultat, at forræderstyrken 
Schalburgkorpset med stikkere og bødler blev forvist fra København.
Sabotagens pionerer var frivillige, der havde deltaget i det spanske 
folks frihedskamp imod kupgeneralen Franco. Han vandt sejr og 
iværksatte et hævntogt, der kostede titusinder livet. Det vil for altid 
være en skændsel for ”demokratierne”, at den fascistiske bøddel fik 
lov til at myrde løs og misrøgte den spanske befolkning efter Anden 
Verdenskrig. Det var et grelt eksempel på, hvorledes De Allierede - 
Storbritannien, USA, Frankrig og Sovjetunionen - sveg deres løfte fra 
krigstiden om at udrydde fascismen.
Fra nedklipning af tyske telefonledninger, sporadiske afsporinger 
af tyske tog, ildspåsættelser og tyverier af tyske våben blev sabo-
tagen ledet ind i organiserede former, og da grupperne i foråret 
1943 ud over hjemmelavede bomber fik adgang til britisk spræng-
stof nedkastet i faldskærm fra fly, fik aktionerne et vældigt opsving. 
Sabotørerne formåede trods ca. 10.000 ekstra danske politifolk som 
”svelletællere” og endnu flere tyske soldater at bombe og afbryde 
den jyske længdebane næsten efter forgodtbefindende.
Afbrydelsen af den tyske trafik til og fra Norge var af største betyd-
ning for De Allieredes krigsførelse og et kraftigt dementi af danske 
historikeres ihærdige påstand om, at jernbanesabotagen var uden 
militær betydning. Aktionerne blev senere i officielle britiske doku-
menter fremhævet som et meget væsentligt bidrag til De Allieredes 
krigsførelse.
Sabotagen udviklede sig naturligt fra små til større, store og kæm-
pestore med partisanagtige aktioner, hvor deltagerne i et storman-
greb talte over hundrede eller flere mand.
Her skal det tages i betragtning, at de fleste sabotører var ganske 
unge i 20-års alderen og endnu ikke rigtig var begyndt at leve. For 

En stor styrke danske 
politifolk i uniform og med 
stålhjelm hyldede i stram pa-
rade og strækmarch heilende 
nazistiske politiofficerer.

Under store folkestrejker 
var det en yndet sport at 
afbrænde tyske faner med 
det forhadte hagekors.
Her ses brændende ha-
gekors på hjørnet af 
Frederiksborggade og 
Bartholinsgade i København 
under folkestrejken i 1944.
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mange af dem med solid borgerlig opdragelse skulle der megen 
overvindelse til, før de tog fat på at ødelægge dansk produktion, 
maskiner og fabrikker. Da sabotører i Aarhus sænkede et ruteskib 
med heste og levende kreaturer, kom det næsten til oprør. Det var 
for grufuldt at høre dyrene skrige i dødsangst.

Det store bedrageri
Sabotørerne, der havde fået mange gyldne løfter om en strålende 
fremtid efter krigen med dagskoler og uddannelse, blev med et 
gammelt jysk udtryk gruelig røvrendt. Løfterne blev hurtigt gemt og 
glemt. Med lodder og trisser og intriger kom samarbejdspolitikerne 
tilbage til magtens positioner.
Et sus af vantro, skuffelse og frustration gik gennem de unge, da 
den førende kapitulant, samarbejdspolitiker og angiver nr. 1 Vilhelm 
Buhl blev det ”nye” Danmarks statsminister. Mage til bedrageri er 
ikke oplevet før eller siden og var et vink med en vognstang om, at 
der fortsat, med Hamlets berømte ord, ville være noget råddent i 
Danmark.
Det lovede politiske retsopgør med udrensning ”til bunds og til 
tops” forsvandt med forårsvinden. Det gjaldt bl.a. ledende politifolk, 
som udleverede ca. 500 danskere til det tyske Gestapos pinsler og 
indespærring i KZ-lejre, bl.a. Stutthof.
Vigtige papirer forsvandt sammen med et ukendt antal danske og 
tyske mordere og krigsforbrydere som f.eks. den notoriske morder 
Søren Kam, Kaj Munks morder Söhnlein og krigsretsdommer Ernst 
Kanter. Sidstnævnte havde været ansvarlig for henrettelserne af de 
over 100 danske modstandsfolk, som bundet til en pæl blev skudt i 
Ryvangen. Kamufleret i en menig tysk soldats uniform slap han hjem 
til Das Vaterland i 1945. Han havde den næsten utrolige frækhed, 
at han nogle år efter krigen vendte tilbage til Danmark og nu udgav 
sig som antinazistisk ”modstandsmand”. Hvor utroligt det end kan 
lyde, slap ”Onkel Hans”, den tyske SS-officer Hans Hermannsen fra 
Flensburg, som havde forestået bl.a. forfølgelsen og udleveringen af 
tyske og danske modstandsfolk, kommunister og jøder, helt fri som 
en hvidvasket engel.
I stedet for at blive anklaget og henrettet blev den tyske krigsfor-
bryder efter krigen ophøjet og ansat som ”specialist” i det danske 
politis politiske efterretningsvæsen (nu PET).
Andre vigtige papirer - beviser? - blev gjort utilgængelige og gemt 
af vejen i hermetisk tillukkede gemmer i Rigsarkivet, udenrigsmini-
steriet, justitsministeriet og andre steder.
Det kom ikke til nogen nødvendig udrensning og derfor heller ikke 
til nogen fornyelse eller som lovet forbedring af de unges kår og 

De vestlige stormagter 
forrådte Tjekkoslovakiet 
og forærede det til Hitler. 
Skændselsgerningen blev 
udråbt som en strålende 
sejr for freden. Den kyniske 
britiske udenrigsminister 
Chamberlain viftede ved 
hjemkomsten stolt med for-
rædertraktaten.
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fremtidsmuligheder. Modstandsbevægelsens unge blev gruelig røv-
rendt, for nu at tale jysk.

Forærede Hitler et helt land
Også på internationalt plan blev der begået storstilet bedrageri.
Et helt kapitel er udeladt i eftertidens historiebøger, skønt det drejer 
sig om de vestlige stormagters underdanige knæfald for diktato-
ren Hitler. I september 1938 fremsatte Hitler krav om, at det tyske 
mindretal i Tjekkoslovakiet - de såkaldte sudetertyskere - skulle 
indrømmes selvstyre. De vestlige stormagter med Storbritannien i 
førertrøjen, der mente, at de kunne styre Hitler ved at fodre ham 
med småbidder, gik så vidt, at de gik i alliance med intrigemageren 
og faktisk blev hans medsammensvorne.
Vestlige toppolitikere- Storbritannien (Chamberlain), Frankrig 
(Daladier) og de fascistiske stater Italien (Mussolini) og Tyskland 
(Hitler) valfartede til Berlin og indgik en hemmelig, skammelig pagt, 
hvorefter de amputerede den selvstændige stat Tjekkoslovakiet og 
afstod hele Sudeterområdet til Tyskland. De drog i tur og orden til 
Berlin for at indsmigre sig ind hos den tyske ”Führer” og fulgte hans 
mindste vink. I dagene 29.-30. september 1938 faldt de sidste brik-
ker på plads i München. Verdenshistoriens måske største og i hvert 
fald mest kyniske forræderi i nyere tid imod et suverænt land blev 
højtideligt undertegnet af intrigemagerne. Sovjetunionen, der var 
garantimagt for Tjekkoslovakiet, blev slet ikke inddraget, men det 
invaliderede land måtte afslå tilbuddet om militær bistand.
I sin konsekvens havde vestmagterne givet Hitler fri bane til at 
iværksætte Anden Verdenskrig i forvisning om, at han ville drage 
mod øst. I den vestlige propagandas trommeild blev forræderiet i 
München udråbt som en glorværdig sejr for demokratiet og freden. 
I Danmark førte det dengang ”radikale” Politiken an i den opsvul-
mede hyldest til Chamberlain som ”fredens redningsmand”. Ikke 
engang et halvt år senere brød Hitler aftalen med vestmagtlederne 
og besatte den 15. marts 1939 hele Tjekkoslovakiet.

Den danske ungdoms indsats i Danmarks frihedskamp 1940-45 
fortjener al mulig respekt. De banede vej for et bedre Danmark. Hvis 
nogen dengang i 1945 havde forudsagt, at danske politikere senere 
ville sende dansk ungdom til fremmede lande som væbnet besæt-
telsesmagt, ville vedkommende blive betragtet som galning.
Det lykkedes desværre ikke dengang at fastholde Danmark på fre-
dens kurs.
Der er brug for en ny modstandsbevægelse og nye kræfter, som vil 
give freden en chance og vinde frem.

Frede Klitgård

Efter magterobringen etab-
lerede Hitler & Co. i hurtigt 
tempo det nazistiske dikta-
tur. De forbød arbejderparti-
erne og andre organisationer 
og besatte samtlige pladser 
i ”parlamentet” (øverst), 
der var en grotesk parodi på 
demokrati.

Ved en allieret domstol i 
Nürnberg (nederst) blev en 
håndfuld tyske ledere efter 
krigen dømt til døden som 
krigsforbrydere og henrettet.
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●  Handlingen begynder omtrent ved
Adolf Hitlers magtovertagelse i Tysk-
land, og 1930’ernes historie fortælles
gennem beretninger fra personer, der
senere skulle vise sig at blive mod-
standsfolk.
Danmarks besættelse den 9. april
1940 skildres med øjebliksbilleder fra
en række steder i landet og med en
beretning om danskere, der forsøgte
at tage kampen op ved at søge til Sve-
rige, Norge eller til britisk krigstjene-
ste.
Den største del af bindet handler om
modstanden mod besættelsesmagten
de første to og et halvt år – frem til
september 1942. Det gennemgående
vilkår er, at modstandskredsene er
små øer i et samfund, hvor det store
flertal støtter samarbejdspolitikken,
selv om de er fjendtlige over for den
tyske besættelse.
Efterretningsvirksomhed, tyskfjendtli-
ge foredrag for lukkede kredse, graffiti
og hånende tilråb i biograferne mod
de tyske ugerevyer er længe den ene-
ste modstandsaktivitet. Det ændrer
sig efter 22. juni 1941, da hele kom-
munistpartiet bliver illegalt som følge
af Tysklands angreb på Sovjetunionen.
De første illegale blade lander i dan-
skernes brevsprækker i efteråret 1941,
og demonstrationerne mod Antiko-

minternpagten i november 1941 bli-
ver den første åbne, politiske marke-
ring mod besættelsesmagten. Samti-
dig bliver de første faldskærmsagenter
udsendt fra Storbritannien for at sti-
mulere opbygningen af en mod-
standsbevægelse.
I foråret 1942 bliver et nyt illegalt
blad, Frit Danmark, det første tværpo-
litiske modstandsinitiativ, og samtidig
begynder de første tilløb til sabotage.
Brandsabotagen mod skibsværftet
Nordbjærg & Wedells, der er afbildet
på forsiden, fører til en skærpelse af
besættelsesforholdene, fordi nybygge-
de tyske flådefartøjer bliver ødelagt.
Dansk politi bekæmper modstands -
grup perne stadig mere intensivt, og i
sommeren 1942 bliver de første ille -
ga le bladfolk anholdt og idømt fæng-
selsstraffe. En faldskærmsagent om-
kom mer under skudveksling med
dansk politi.
Det er situationen ved bindets slut-
ning, da statsminister Vilhelm Buhl
holder sin berygtede ‘stikkertale’,
hvori han opfordrer borgerne til at
medvirke til dansk politis opklaring af
sabotagesager.
Men ‘stikkertale’ var mest et ord, der
blev brugt senere, for flertallet af dan-
skere var i september 1942 lydhøre
over for Vilhelm Buhls budskab.
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Journalist Niels-Birger Danielsen
har skrevet første bind i et stort
tre-bindsværk om den danske
modstandsbevægelse under 2.
verdenskrig. 
Her er hans egen introduktion til
værket samt kapitlet Mobilise-
ring fra bogen, som blandt andet
fortæller om Håndslags man-
geårige redaktør Frede Klitgaard,
som han interwievede i 2014.
Niels Birger Danielsen har skre-
vet flere bøger om besættelsesti-
dens forskellige skikkelser, bl.a.
Verner B(æ)st, Carl Peter Vær-
net– den danske SS-læge i
Buchenwald og om Gestapoche-
fen i Danmark Karl Heinz Hoff -
mann.

Niels-Birger Danielsen

Ny bog om Frihedskampens rødder 1933-1942

Skibsværftet Nordbjærg & Wedells brænder efter sabotage den 26. juli 1942. Flere nybygge-
de tyske flådefartøjer bliver ødelagt. Kort efter holdt statsminister VilhelmBuhl sin berygtede
stikkertale

Modstand
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● Her følger hele kapitlet ‘Mobilering’:

Med en krans holdt frem for sig trådte
Erik Scavenius frem ad gulvet i Odd
Fellow-Palæet. Han lagde den foran
ærestribunen, der i midten havde en
dominerende søjle med SS-runer.
»Paa den danske Regerings Veg ne
nedlægger jeg denne Krans ved en
tapper mands Baare,« udtalte uden -
rigsministeren.
Båre var nu så meget sagt, for che fen
for Frikorps Danmark, SS-Obersturm-
bannfuhrer C.F. Schalburg lå al lerede
begravet under et birkekors i Rusland.
Højtideligheden, der hav de karakter af
en statsmandsbegra velse, foregik ved
middagstid 18. ju ni 1942, to uger
efter Schalburgs død.
Scavenius mødte op sammen med Vil-
helm Buhl, der var blevet statsmi nister
efter Staunings død, forsvars minister
Søren Brorsen, hærchefen Ebbe Gørtz
og en række andre offi cerer. Kongehu-
set var repræsenteret af Christian X’s
bror, prins Harald og hans hustru prin-
sesse Helene.
Den rigsbefuldmægtigede Cecil von
Renthe-Fink stod officielt som arran-
gør, men Waffen-SS fik den domine-
rende rolle i udformningen af ceremo-
nien. 352 personer deltog blandt
andet 38 personer fra det danske
nazistparti med Frits Clau sen i spid-
sen.
Der skulle dog en del armvridning til,
før det officielle Danmark stillede op
på et pletfrit geled på den nazisti ske
sørgedag. Begivenheden er et godt
eksempel på Erik Scavenius’ lin je, der
som et grundelement havde, at real-
politik var alt, mens man i den natio-
nale overlevelsesstrategis navn måtte
se stort på symbolske indrøm melser,
hensyn til ‘ære’ og lignende.
Forsvarsminister Brorsen var ind stillet
på at undslå sig, men Buhl og Scaven-
ius overbeviste ham om, at det ville
blive opfattet som en pro vokation,
hvis lige præcis forsvars ministeren
udeblev.
14 københavnske chefredaktører hav-
de kollektivt meldt afbud. Det førte til
indkaldelse af Scavenius til et møde i
Udenrigsministeriet to dage før min-
dehøjtideligheden.
»Scavenius gjorde på mødet klart, at
han forventede, at chefredaktører ne
ombestemte sig, og understrege de, at
han ikke anså den øjeblikke lige situati-
on egnet til en så overlegen hold-
ning,« skrev historikeren Mik kel Kirke-
bæk på basis af et referat fra Uden-
rigsministeriets arkiv.

Scavenius advarede om, at en af -
skaffelse af det, der var tilbage af pres-
sefriheden, var et sandsynligt resultat.
Pressen kunne ikke være en ‘overrege-
ring’, men måtte tage hen syn til lan-
dets situation.
»Hvis man ville bevare Regeringen,
maa dens Parole følges - en tysk Mis -
tillid til Styret her i Landet er det far -
ligste af alt,« sagde Erik Scavenius.
Udenrigsministerens regnestyk ke har
formentlig set ud nogenlun de som
følger:
Man havde fået lagt Vilhelm la Cour-
sagen ned på en måde, tysker ne kun-
ne acceptere, og nu drejede det sig
om at tale dem fra at rejse krigsretssag
mod Peter de Hemmer Gudme. Frit
Danmark havde set da gens lys som et
aggressivt og indfly delsesrigt illegalt
blad, og de første forsøg på sabotage
havde vist sig. Oveni kom de tyske
mistanker mod regeringspartierne,
som Christmas Møllers flugt havde
skabt. Borch Johansens flugt havde i
tyske øjne skabt alvorlig - og beretti-
get - tvivl om po litiets loyalitet. De
danske myndig heder måtte vise en
troværdig vilje til at bekæmpe disse
udfordringer for at bevare de danske
statsinstitutioner intakte og som det
højst prioriterede gode: fortsat politi-

og retsmyndig hed på danske hænder.
I den sam men- hæng var en symbolsk
tilste deværelse og en kransened-
læggelse ved en mindehøjtidelighed
uden re alpolitisk indhold ligegyldig.
Så måt te befolkningen og redaktører-
ne me ne, hvad de ville.
Nu blev Schalburg mindet med et SS-
produceret radioportræt i Stats -
radiofonien dagen før ceremonien og
alle aviserne skrev deres artikler som
bestilt.
I øvrigt gik der - som det vil fremgå
kun en uge, før dansk politi foretog
den første alvorlige aktion mod den
illegale presse.

ANDRE DANSKERE så anderledes på
tingene. Ved Østerport Station lagde
en 31-årig mand en dag mær ke til en
elegant og meget højrøstet tysk
dame. Hun ankom i taxi med fire-fem
store kufferter.
Det var øjensynlig en officers frue på
vej på sommerophold. Hun til- kaldte
en drager, der ikke så be gejstret ud
over at skulle slæbe hen des bagage
ned på perronen, men ik ke ligefrem
ville vove at nægte. Den 31-årige stod
på afstand og bemær kede optrinet.
»I Lommen havde han et Bundt smaa
illegale Mærkater (...) med ba re det
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Her ses Scavenius på vej til Amalienborg i juli 1940. 
Læg mærke til orlogsgastens blik!
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ene ord Scheisse (‘lort’) eller med et
Billede af en Galge og ordene Es kom-
mt der Tag (‘Der vil komme en dag’),«
skrev modstands- manden Bent
Demer lige efter krigen.
»og da Drageren et Øjeblik satte sin
tunge Last fra sig for at puste ud, gik
Jørgen uden videre hen til ham, trak
sine Mærkater op af Lommen, fugte-
de den første og knaldede den ned
paa den nærmeste Kuffert. Ty -
skerdamen var i første Øjeblik stum af
Forbløffelse. Men saa begyndte hun at
kværne. Jørgen tog ikke den ringeste
Notits af hende. Ganske uanfægtet
(...) klæbede han Mærkat efter Mær-
kat paa hendes omfangs rige Bagage,
indtil alle hendes Kuf ferter frembød et
vemodigt Skue af Galger og fæle tyske
ord.
Folk var standset op og morede sig
højlydt (...). og mens Tyskerdamen
raabte højt (...), blev også Drageren
klar over, hvordan han skulde tage
Situa tionen. Han vendte simpelthen
Ryg gen til sin vrede Kunde og
meddel te paa uforfalsket København-
sk de omkringstaaende, at nu kunde
‘Kæl lingen sgu selv slæbe alt sit
Skidt*.
Det fik hun Lov til. Med det Resul tat,
at hun kom for sent til Toget og selv

maatte bære sine Kufferter op paa
Stationen igen og køre tilbage til sit
Hotel.«
Den Jørgen, der stod bag den is kolde
intervention, hed Haagen-Schmith til
efternavn. Han skulle året efter blive
kendt i modstandskredse under sit
dæknavn, ‘Citronen’.
Beretningen er skrevet i tidens sort-
hvide, patriotiske tone, der på mange
års tidsafstand kan gøre det naturligt
at spørge, om der eventuelt var andre
måder at opfatte den situ ation på -
om den tyske dame f.eks. har været
helt så grotesk, som hun blev skildret.
Optrinnet illustrerer i hvert fald det
forøgede tryk på regeringens samar-
bejdspolitik. For det første var befolk-
ningsflertallet, der måske nok støttede
kongen og regeringen, ikke desto
mindre stærkt imod den tyske besæt-
telse. For det andet var et lille, men
voksende mindretal indstillet på krig.
Modstanden var ikke længere kun en
sag for kommunisterne. En stribe
kredse, miljøer og enkeltpersoner var i
fuld gang med at mobilisere sig til
kampen for at vælte samarbejds -
politikken.
Ved siden af ikke mindst tyskerpi gerne
var et afgørende fjendebillede de øst-
frontfrivillige. Det fik Frikorps Dan-

mark-soldaterne at mærke, når de var
på orlov, og når de var ved fron ten,
blev deres familier ofte chikane ret.
Det anså samarbejdsregeringen for en
farlig udvikling.
»Vi plejer her i landet at regne os det
til ære som et udtryk for vor kul turarv
og vort frisind, at vi respekte rer andres
meninger og idealer, og det må ikke
glemmes, at de frivil lige handler ud
fra en idé, som bun der så dybt i deres
overbevisning, at de sætter livet ind
derpå,« hed det i et brev, som rege-
ringen sendte til amtmænd og politi-
mestre, idet de bad dem om at vide-
rebringe budskabet til lokale menings-
dannere. »At chi kanere ham eller hans
pårørende af denne grund er ikke
værdigt og ikke stemmende med god
dansk tanke gang. Det må desuden
erindres, at den, der krænker en frivil-
lig i den ty ske hær, samtidig krænker
den tyske værnemagt, og enhver
dansk mand eller kvinde vil forstå, at
sådanne krænkelser nødvendigvis må
und gås.«
Aabenraa-kredsen drøftede på sit
møde i marts 1942 brevet. Hans Mø-
rup angreb regeringens - som han så
det - manglende respekt for de dan -
skere, der satte deres liv på spil i mod -
standskampen.
»Der er forskel på kong Salomon og
Jørgen Hattemager; vi understreger
endnu stærkere, at det er Tyskland,
der er fjenden, og at enhver, der træ -
der i fjendens sold må betragtes som
landsforræder,« skrev Mørup i sin dag-
bog.
»Til denne kategori hører også de
danske myndigheder, der giver bag -
grund for landsforræderi. Vi vil be -
kæmpe dem af al vor magt.«
Som sønderjyder følte Aabenraa- fol-
kene sig ikke mindst presset af de 800
hjemmetyskere, der efterhån den hav-
de meldt sig til Waffen-SS (det endte
med at blive over 2.000). De frivillige
var blevet foreholdt, at det ville være
til gavn for deres hjem stavn.
»Vi er sikre på, at det skal forstås såle-
des, at efter en endelig tysk sejr vil
man med magt løsrive Nordsles vig fra
Danmark, blandt andet med hjælp af
disse 800 nordslesvigere. Med deres
uddannelse i Waffen-SS vil de have
god baggrund herfor,« skrev Mørup.
Samtidig med at Churchill-klubben
foretog deres aktioner i Aal borg, lag-
de to mænd i en helt anden alders -
klasse planer på Sjælland. Det var
obersterne Christian Lunn og Helge
Bennike, der nok havde den samme
vilje, men ikke de samme handlemu-
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Frit Danmark nr.5 august 1942 giver her en kort beretning om Frikorpset trængsler ved hver-
vemøder. ”... Ved næsten hvert eneste Hvervemøde maa tyske Soldater ud paa Gaden i Staal-
hjelm og med paasatte Bajonetter for at forhindre Frikorpsmedlemmerne i at faa Bank ...”
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ligheder som de ubund ne ynglinge.
Bennike havde længe næret planer
om at opbygge hemmelige lagre af
de danske våbendepoter, der lå på
hans kaserne i Roskilde og på Holbæk
Ka serne.
Formålet skulle være at kunne iværk-
sætte en ‘folkerejsning’ i til fælde af en
tysk aktion for at oplø se den tilbage-
værende danske hær.
Bennikes nærmeste fortrolige var ikke
oberstløjtnanter eller kaptaj ner, men
premierløjtnanterne Per Winge og
Kjeld Feilberg samt andre yngre offi-
cerer, der havde fulgt ham til Sverige i
1940.
Umiddelbart kunne det ikke lade sig
gøre at fjerne våben, for Værnemag-
tens officerer registrerede alt, hvad
der blev taget ud fra depoter. Den 4.
maj 1942 skrev Bennike et brev til
C.D.O. Lunn, der nu ikke læn gere var
chef i Holbæk.
»De stillede mig i udsigt, at De vil le
være mig behjælpelig med at søge
efter de nødvendige opbevarings -
steder, og om dette forhold ville jeg
gerne have en samtale med Dem,«
skrev han.

BENNIKE VAR klar over, at han stod
ret alene med sin holdning blandt
hærens højere officerer.
»Jeg bliver vist nødt til at tage sa gen i
egen hånd. Deres efterfølger er vel en
udmærket mand, så længe man
bevæger sig indenfor de reg -
lementerede rammer (...). Går man
udenfor dem, foretrækker jeg dog at
stole på Dem og mig selv. Hvis det
måtte passe Dem, er jeg rede til at rej-
se til ‘Knabstrup’ en dag for at tale
med Dem (...).«
Oberst Lunn svarede med en in -
vitation til frokost på sit vestsjæl -
landske slægtsgods den 13. maj. De
to kolleger drøftede imidlertid sa gen
så ivrigt under deres vandring i par-
ken, at de helt glemte det aftalte tids-
punkt for frokosten. De blev eni ge om
at forberede depotpladser for at kun-
ne udnytte en pludseligt op stået situa-
tion. Aftalen blev, at Lunn skulle for-
høre sig om muligheder for depot-
pladser på Holbækegnen. Det resulte-
rede i aftaler med fire-fem godsejere,
som erklærede sig villige til at hjælpe.
Det var så langt, som de umiddel bart
kunne komme. Først et halvt år senere
kom der kom realiteter i pla nerne.

I EFTERÅRET 1941 var Jørgen og Mo -
nica Wichfeld sammen med den nu

19-årige datter Varinka rejst til Dan -
mark, hvor de igen flyttede ind på
Engestofte efter ti år i Rapallo. Italien
havde erklæret Storbritannien krig i
juni 1940, og derefter var det blevet
stedse vanskeligere for den halvt bri -
tiske familie at opholde sig i landet.
Inden da havde Monica Wichfeld skre-
vet en rapport om den italien ske
befolknings holdning til krigen, som
ad ukendte veje gik til BBC’s le delse i
London og til Winston Churchill. Hun
gennemgik opfattelserne i de enkelte
sociale grupper og kon kluderede, at
italienerne nærede stor mistro til den
officielle propa ganda og derfor lytte-
de flittigt til den engelske radio.
Det var en nyhed, som BBC gerne vil-
le omtale, og Churchills hustru la dy
Clementine skrev et brev til Moni ca
Wichfelds mor, der nu boede i Eng -
land, og bad hende takke datteren.
Monica og Varinka Wichfeld var ryste-
de over, hvordan vilkårene var i Dan-
mark, hvor alle - som de så det bare
tænkte på at slippe lettest mu ligt
igennem krigen.
»Vi så tyskere i uniform overalt i Kø -
ben havn,« skrev datteren i sine erin-
dringer.
»De havde endda den frækhed at stil-
le op foran hotel d’Angleterre med et
stort militærorkester; de sejrssikre
miner, de strittende bag dele og de
sømbeslåede støvler gjor de mig fru-
streret over situationen i Danmark og
udeomkring.«
‘Udeomkring’ ville ikke mindst si ge
Fjernøsten, for familien fik en dy ster
nyhed kort efter hjemkomsten. Moni-
ca Wichfelds bror, brigadegene ral T
im Massy-Beresford, var med til at for-
svare Singapore, og han blev ja pansk
krigsfange, da kronkolonien kapitule-
rede den 15. februar 1942.
En dag hørte hun i BBC om nye,
strenge rationeringer i England, om
det sultende, men ukuelige Polen og
om Norges modstand. I sammenlig -
ning fandt Monica Wichfeld stem -
ningen i Danmark uvirkelig - f.eks. da
familien samme dag var invite ret på
besøg.
»Der var (...) mange tegn på irri -
terende selvtilfredshed (...). ‘Hvor er vi
dog heldige her i vores lille Dan mark,’
sagde ejeren af et smukt hus ved
Østersøen, da han gennede fa milien
Wichfeld ind i sin spisestue til et bord
bugnende af kød, fiske mousse, bjerge
af smør, brød og ek sotiske desserter,«
skrev den britiske forfatter Christine
Sutherland i sin biografi.

Vilkårene betød imidlertid også, at
godsejerfamiliens forhold plud selig
havde ændret sig. På grund af de fa -
vo rable priser på landbrugsva rer, som
fulgte af landbrugsaftaler ne med Tysk-
land, var Engestofte nu i smult vande.
Jørgen Wichfeld var for første gang i
mange år økonomisk set herre i huset,
og hustruen behøvede ikke at fortsæt-
te som moderådgiver og parfumesæl-
ger.
På Engestoftes grund lå et bin -
dingsværkshus, der ikke havde væ ret
lejet ud i årevis. Monica Wichfeld
averterede det til leje, og en mand
ved navn Hilmar Wulff reflekterede i
for sommeren 1942. Han ville gerne
leje det sammen med sin kone og et
andet par.
Wulff, der var 34 år, blev senere i livet
en kendt forfatter og havde et par
måneder før debuteret med ro manen
Som Vejret i April. Han hav de levet en
vagabonderende tilværel se, været ver-
den rundt som sømand og rejst i Kina,
Nord- og Sydameri ka. Wulff havde
dertil rejst i Europa, hvor han havde
levet af forefaldende arbejde.
»En dag, da min moder og jeg ke dede
os, besluttede vi at aflægge vi sit hos
disse fremmede, godt klar over, at vi
risikerede at blive smidt ud som over-
klasseløg, der stak snu den ind, hvor
den ikke hørte hjem me,« skrev Varinka
Wichfeld mere end 50 år senere.
»Døren stod åben og afslørede en
højst besynderlig situation. En mand
stod og forsøgte tilsyneladende at ste-
ge en kylling over komfurets åb ne ild-
sted - på en fejebakke! Jeg har aldrig
fået en forklaring, men måske i man-
gel af en stegegryde?«

MOR OG DATTER bankede på og blev
afmålt budt indenfor. Rummet var
fuldt af tomme ølflasker og avi ser; fle-
re rækker af bøger flød på gul vet.
Møb lerne bestod af en sovesofa og et
par vakkelvorne stole. På væg gen
hang to gode, moderne malerier.
»Der var to par og to børn. Det ene
par var Halfdan Rasmussen og Ester
Nagel, det andet Hilmar Wulff, ko ne
og børn. De to andre skrev digte og
Ester Nagel senere romaner om køns-
roller,« noterede den dengang 19-åri-
ge pige sig videre.
»Efter at vi havde sat os på kanten af
den store uredte seng, kom vi lang -
somt i snak, og tilliden voksede, da de
op dagede, at vi ikke var de rene uhy-
rer.«
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HILMAR WULFF viste sig at være kom-
munist, derfor den diskrete bo lig på
landet. Han bød på en cigar, og snak-
ken begyndte at gå om littera tur,
kunst og efterhånden - med for -
sigtighed - også lidt politik.
Da damerne skulle til at gå, dreje de
fru Wichfeld sig i døren og spurgte
‘Læser De Frit Danmark?’
Wulff svarede bekræftende, og fore-
løbig fik Monica Wichfeld et par num-
re af det illegale blad med - til låns.
Hvert eksemplar skulle helst læses af
så mange som muligt.
»Min moder (...) foreslog, at han hen-
tede gratis mælk til børnene i stalden
ved malketid,« skrev Varin ka Wichfeld
i 1995.
En dag blev Wulff budt til te på En ges -
tofte, og han besluttede nu at tale
rent ud af posen.
»Ved dette første besøg, som efter -
fulgtes af mangfoldige, fortalte Hil mar
Wulff sin værtinde, at det måtte staa
hende klart, at godsejernes triv sel ikke
stod på hans politiske partis pro-
gram,« mindedes Varinka Wich feld i
en portrætbog om moderen fra 1954.
»Monica svarede, at hvad hende an -
gik, var der ikke skel mellem borg og
hytte (...); tværtimod betragtede hun
alle danskere (...) som sine kam me ra -
ter, saa længe de kæmpede med sam-
me formål for øje (...). Hun tilfø jede
dog: ‘Efter krigen kan vi igen skændes
om vore politiske uover ensstem mel -
ser’.«
Hilmar Wulff har også berettet om det
nye bekendtskab.
»Jeg tog hurtigt kontakt med kam -
merater i Maribo. De arbejdede godt
og pålideligt med illegale aviser, men
de manglede penge,« skrev han efter
krigen.
»Inden jeg mødte Wichfelds, for hørte

jeg mig diskret om deres hold ning til
tyskerne (...), men på det punkt blev
jeg hurtigt beroliget. (...) Efter to-tre
møder lod fru Wichfeld mig forstå, at
hun gerne ville deltage (...). På det
tidspunkt var jeg optaget af at etable-
re distributionen af Frit Danmark og
Land og Folk, som fak tisk blev dupli-
keret hos os. Vi mang lede stærkt pen-
ge, og jeg foreslog, at hun begyndte
med at samle penge ind til den illega-
le presse.«
Forfatteren gjorde også opmærk som
på at en del familier led nød, for di
mændene var blevet interneret. Lidt
hjælp til de betrængte familier ville
være højst velkommen.
»Fjorten dage senere - da Wulff atter
kom paa besøg - overleverede Monica
ham en kuvert med adskil lige hundre-
de kroner, og i de kom mende tider
kunne hun ofte over raske Wulff med
pæne, kontante summer, som hun
havde indsam let’,« skrev Varinka
Wichfeld.
Forholdet blev meget fortroligt. Den
yngste søn, den 17-årige Viggo, så en
dag efter sin mor og fandt hen de på
badeværelset i Engestoftes overetage.
»Hun var ved at skylle sine strøm per
op i håndvasken under de gam -
meldags pudsede messinghaner. (...)
Hilmar Wulff sad på toilet- tets træ -
sæde. De diskuterede (den franske
forfatter Marcel) Proust,« bemærke de
han.
Wulff havde ikke held med at overbe-
vise Monica Wichfeld om Karl Marx’s
dyder under vandringer i parken, men
uenigheder om bøger og kunst kom
ikke til at gå ud over deres samarbej-
de.

FREDE KLITGAARD, der i 1942 var 19
år, var godt irriteret over tyskernes

dominerende tilstedeværelse i gade -
billedet i Aarhus.
»Tyskerne fyldte - i alle forretnin ger,
konditorier og på kaffebarer. Alle veg-
ne var der optaget af tyskere,« sag de
han i 2014 i et interview i sit hjem i
Nordsjælland.
Sammen med sine kammerater prøve-
de han tit at gå aftenture på Strøget i
centrum. »Men de tyske soldater fyld-
te det hele. De gik i hele fortovets
bredde, så vi måtte gå i rendestenen.
Ind imel lem listede vi os i ly af mørk -
lægnin gen til at give dem nogle spark
bagi.«
Den aggressive stemning skyldtes ofte
soldater på orlov, der kunne gø re
besættelsesmagtens i forvejen tal -
stærke tilstedeværelse særlig ud- talt.
Det skete f.eks., når soldater ankom i
tusindtal i forbindelse med troppe -
transporter eller konvojer, der gik over
Aarhus Havn.
Det hang sammen med, at tysker ne
fra sommeren 1942 nedtrappe de
deres brug af jernbanen til Aal borg
som hovedforbindelseslinje til og fra
Norge, fordi det var for let for alliere-
de flyvere at blokere Limfjor den med
nedkastede magnetminer. En voksen-
de del af norges-trafikken kom derfor
til at foregå over Aarhus Havn.
Men også til daglig føltes besættelses -
personnellet som allestedsnær væ ren -
de, for byen var velegnet som tysk
centrumsby i Jylland. En række hotel-
ler var beslaglagt til indkvarte ring, og
det vakte en vis lokal moro, da det
samme skete med Aarhus olie fabriks
nyopførte kontorkompleks, selv om
firmaets direktør Thorkild Juncker var
nazisympatisør.
Frede Klitgaard, der døde som 92-årig
i juni 2015, var kontorbud på Aarhuus
Stiftstidende, hvor han se nere kom i

De tyske tropper i Århus
marcherede hver dag gen-
nem byens centrum med
piber og trommer og virke-
de ved koncerter på Store
Torv meget provokerende
på befolkningen. De bredte
sig simpelthen for meget i
byen og optog alle dens
biografer, caféer m.v.

Til højre en tegning af
øjenlægen Gustav Øster-
berg, der blev eftersøgt på
grund af sine satiriske teg-
ninger. Han måtte flygte til
Sverige, hvor han fortsatte
med at tegne.
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lære som typograf. Der var her, den
første spire til modstand opstod i
ham.
»Tyskerne spillede med stort orke ster
nede på Bispetorvet hver dag og mar-
cherede. Vi bude ringede i flok med
cykelklokkerne for at afbryde musik-
ken«
Den unge mand, der gik til boks ning,
kom engang i klammeri med nogle
tyske soldater, der var ind kvarteret på
Finsensgade Skole. De spurgte på et
tidspunkt Frede efter hans søstre.
Deres bedstemor var oprindelig
tysker, og det havde sol daterne tilsy-
neladende fundet ud af. »De mente
åbenbart, at vi hav de tysk tilknytning,
og at danskerne sympatiserede med
Tyskland. Vi gav de soldater nogle
bank,« fortalte Fre de Klitgaard.
Hans familie var aktive socialde mo -
krater; faderen var malersvend og mo -

deren rengøringskone. Partiets samar-
bejdslinje sagde ham dog ik ke noget.
Klitgaard begyndte i 1942 den illegale
kamp i en løst sammen sat gruppe -
‘rødderne fra gaden’, som han sagde.
Det meste gik ud på nedklipning af
telefonledninger. Se nere kom ildspå -
sættelser hos firma er, som arbejdede
for tyskerne.
»Vi brød ind og satte ild på med pe -
troleum. Nogle aftner kunne vi lave
ildebrande syv-otte steder«.
Frede Klitgaard huskede ikke præcis,
hvornår rækken af mindre brandsa-
botager begyndte, men Frit Danmark
kunne i sit augustnum mer 1942 afs-
løre en række ‘strengt fortrolige Med-
delelser til Pressen’ fra Udenrigsmini-
steriets Pressebureau, blandt andetfra
14. juli 1942: »Brand stiftelse, der Nat-
ten til Tirsdag menes at være forsøgt
paa et Par Fabrikker i Aarhus, maa

under ingen omstæn digheder omtales
i Bladene.«

SOMMEREN 1942 var også det tids -
punkt, da Povl Falk-Jensen gik ind i
modstandskampen. Den nu 22-årige
kor net, der om morgenen den 9. april
1940 havde fundet Artillerive jens
Kaserne tom, var en dag i august
1942 taget med en kollega fra spare -
kassen Bikuben på en kombineret
cykel- og fisketur i Nordsjælland. Her
kom de forbi Horserødlejren med de
internerede kommunister.
En plan begyndte at tage form. De vil-
le under dække af at være lyst fiskere
rekognoscere fængslets ind hegning
og omgivelser og registre re ting af
sær lig interesse med fo tos. Hensigten
var at skabe kontakt til sympatisører
blandt lejrens per sonale og derigen-
nem til pålidelige fanger.

Med hilsen fra Frede og
hans venner!

I Frit Danmark nr. 6 september 1942 kommenters Buhl ‘stikkertale’ utvety-
digt: .»... Vi kan derfor ikke andet end opfordre den danske Befolkning til
at give Hr Buhl det eneste værdige Svar paa denne ydmygende Tale, nem-
lig forstærket Aktivitet mod Tyskerne.«

Frit Danmarks svar på statsadvokatens fortrolige
meddelelse til samtlige politimestre i Danmark
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indstilling de kendte.
»Muligvis fik vi et nej. Men man løb
ingen risiko for, at noget skulle si ve
ud, selv om de pågældende af den
ene eller anden grund ikke mente, at
de kunne lege med.«
Selv om forholdene i Danmark på
over fladen var fredelige og under kon-
trol, havde Reinhard Heydrich haft ret
i sin vurdering af faren ved det tilsyne-
ladende marginale par tis foredrag ved
private møder og de halvillegale ud -
sen delser af tryk sager, som myndighe-
derne havde forbudt.
»(Der er) ingen tvivl om, at partiet
med sin nationale og kristelige ide -
ologi, sin principielle afstandtagen fra
nationalsocialismen og sin ka rakter af
et sluttet, aktivistisk miljø med mange
unge medlemmer rum mede et poten-
tiale, som kunne udlø ses i takt med, at
den aktive, illegale modstand mod
den tyske besættel sesmagt blev en
praktisk mulighed,« skrev historikeren
Henrik Lundbak i sin bog om Dansk
Samling.
Heydrich blev imidlertid ikke vidne til
den videre udvikling. Che fen for nazi-
tysklands Sikkerhedspo liti døde den 4.
juni 1942 i Prag som følge af et atten-
tat udført af tjekko slovakiske SOE-
agenter - netop i de dage, da Rottbøll
mødte DS-folkene for første gang.

»Desværre blev deres mission af sløret
af to betjente på hundepa trulje,« hed-
der det i forfatteren Niels Gyrstings
forord til Falk-Jensens erindringsbog
Holger Danske - Af deling ‘Eigil’.
»De blev arresteret og bragt for den
po li tikommissær, som var chef for
Stats fængslet Horserød. De blev dog
løsladt mod at aflevere filmen og love,
at de ikke ville gentage eks peri men -
tet.«
Allerede i den følgende måned fulgte
sparekasseassistenten sin ak tivisme op
med mere håndgribelige metoder.

PER FEDERSPIEL var også en del af
mobiliseringen. Hans distingvere de
fremtoning var et perfekt dække; den
lå fjernt fra alt, hvad man ville mis -
tæn ke for regeringsfjendtlig un der -
grunds aktivitet.
‘Grundtvigsplanen’ var etableret, og i
sit videre arbejde lavede lands rets -
sagføreren en konstruktion, som kun
en dygtig advokat ville få ideen til.
Hans tanke var at etablere en mu -
lighed for at fremskaffe større beløb
med kort varsel, når det var nødven -
digt.
Efter en række indviklede for hand -
linger fik han stiftet et rederi ved navn
A/S Nordisk Shipping, som fra et
dødsbo erhvervede kapitalin teresserne
fra et interessentselskab af samme
navn. Dette selskab havde ved hjælp
af illegale midler skaffet sig fire skibe,
der som camouflage sejle de i normal
fragtfart og dermed ind tjente penge.
»Aktieselskabet (...) kom (...) til me -
gen nytte, idet jeg altid i en kneben
situation kunne stille selskabets ak tiver
som sikkerhed for lån fra finan cierer,
hvis pengeforhold lå åbent for så
mange mennesker, at en blot og bar
udbetaling uden yderligere mo tive -
ring kunne vække mistanke,« skrev
Federspiel efter krigen.
»Ved flere lejligheder var de sam me
ak tiver belånt forskellige steder, men
under krigen og under hensyn til for -
må let kunne man jo ikke ta ge det så
nø je med straffelovens be stem mel -
ser.«
Blandt bidragyderne til SOE’s ar bejde
var bemærkelsesværdigt nok minister
for offentlige arbejder Gun nar Larsen,
der stillede et kontantbe løb på
800.000 kr. svarende til 17 mil lioner
2015-kroner til rådighed for Federspi-
el. De stammede fra Lar sens forbindel-
ser til den britiske ce mentindustri.
Det bestyrker indtrykket af Gun nar
Larsen som en international for -

retningsmand, der ikke så noget pro -
blem i at operere til alle sider under
de forhold, der bestod midt under en
verdenskrig.
En vigtig del af finansieringen af SOE-
agenterne var salg af indsmug lede
dia man ter. Det foregik igennem
Anders Hostrup-Pedersen, der var
direktør for Georg Jensen Sølvsme die
A/S. Han kunne dels rej se nogen -
lunde frit, dels kunne han fra firmaet
løbende sælge diamanterne i min dre
portioner til københavnske ju velerer.
Alene disse diamanthand ler tilveje-
bragte i løbet af besættel sen over
400.000 kr. - svarende til 9 millioner
kro ner i 2015.

EFTER MICHAEL ROTTBØLLS an komst
var hans første opgave at op bygge et
landsdækkende netværk, dels for per-
sonligt at få fodfæste, dels for at for-
berede kommende operati oner. Han
havde øjnene rettet mod modstands-
villige dyrlæger, præster, læger og lig-
nende grupper. De kun ne få stor
betydning på grund af de res rådighed
over benzindrevne bi ler. Ole Kiilerich,
faldskærmsche fens første kontakt,
henvendte sig til Svenn Seehusen, der
gik videre med forespørgslen til Arne
Sørensen, for di han mente, at Dansk
Samling hav de bedre kontakter til
målgruppen. Sørensen bad sine nær -
me ste medar bejdere, sekretariats chef
Jørgen Diemer og rejsesekretær Børge
Eriksen, om at tage kontakt til Kiilerich
og via ham til Rottbøll.
Kiilerich, Sørensen, Diemer, Erik sen og
Rottbøll mødtes i maj eller ju ni i en
lejlighed i Larslejsstræde midt i Køben-
havn, der var lånt af en nær veninde
til Arne og Nina Sørensen. Kiilerich
forlod dog stedet, så snart han havde
præsenteret ‘Hr. Rasmus sen’.
Michael Rottbøll gik lige til sagen, idet
han åbenbart havde tillid til, at Kiile -
rich havde bragt ham sam men med
folk, han kunne stole på. DS-folkene
lyttede opmærksomt til den nydelige,
alvorligt udseende unge mand. Rott -
bøll konstaterede, at Dansk Samling
var den perfekte samarbejdspartner.
Partiet var modstandsindstillet, men
fuldt lovligt. Diemer og Erik- sen kun-
ne derfor rejse åbenlyst rundt i landet
i partihverv og samtidig træf fe aftaler
for SOE. Samtidig stolede de på
diskretionen hos de folk, de rette de
henvendelser til. Jørgen Diemer pege-
de efter krigen på, at han og Bør ge
Eriksen allerede før krigen havde haft
kontakt med et større antal folk, hvis
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●  Krig dræber og ødelægger lande.
Krig skaber kaos og flygtninge i milli-
ontal og kursen er sat mod nye kon-
flikter og optrapning i Irak og Syrien.
Også de nordiske lande er med i kri-
gene, der føres langt fra vores egne
grænser.
NATOs 'nordflanke' bygges op og det
betyder oprustning i stor stil.
Nye baser og overvågningsstationer
planlægges i Arktis, tropper og øvelser
går tæt på Rusland, mens NATO for-
søger at trække Sverige tættere og
tættere til sig - og det vækker mod-
stand.
Missilforsvar, køb af nye kampfly og
deltagelse i krige i Mellemøsten er
dagens virkelighed for de nordiske
lande.
Flertallet ønsker fred - ikke krig. Hvad
kan almindelige mennesker gøre for
at stoppe krigene?

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Fol-
ketinget for Inuit Ataqatigiit (Grøn-
land): »Grønland har en uhyre vigtig
strategisk placering med Thule basen,
hvor amerikanske radar-systemer er
placeret. Thule basen er udset til at
have en vigtig rolle i USA's missil-
skjold, som Danmark har tilsluttet
sig«.

Staffan Ekbom fra Nej til NATO (Sveri-
ge):»Regeringen m.fl. ønsker en aftale
med NATO, der åbner op for baser,
tropper og atomvåben på svensk jord.
Sverige deltager allerede i de USA-led-
te krige. Fredskræfter i Sverige arbej-
der for at holde Sverige ude af
NATO«. 
Henrik Hjelle fra Stopp NATO (Norge):
»Norge er i de seneste år kommet
helt frem i front i NATO og har sat
turbo på oprustningen, bl.a. med køb
af 52 nye krigsfly til et beløb af ca 70
milliarder, radaraflytning og krigsdel-
tagelse i Afghanistan og Libyen. Tidli-
gere statsminister Jens Stoltenberg er
nu chef for NATO. Et tegn på Nordens
store betydning i NATOs strateg«i.
Vésteinn Valgardsson fra fredsorganisa-
tionen SHA (Island):»Island er med-
lem af NATO og er med i et tæt mili-
tært samarbejde med Norge, Sverige,
Finland og Danmark om 'afskrækkelse'
mod Rusland. Island bliver sandsynlig-
vis stedet, hvor USA placerer en ny
militærbase«.
Klaus Riis, Stop terrorkrigen (Dan-
mark): »Norden og Balticum bygges
op som NATO's nordflanke, direkte
rettet mod Rusland. Hvordan opruster
Danmark, og hvad er vores rolle som
aggressiv krigsdeltager. Hvor sætter vi
ind som fredsbevægelse?«.

NATOs ‘nordflanke’
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I en verden med krig, flygtninge
og planer om fortsat krig er det
livsnødvendigt at finde veje til at
styrke fredens kræfter og sige
stop. Hvis der ikke skabes fred,
vil kaos fortsætte og flygtninge-
strømme stadig tvinges på van-
dring.
Sådan lød det, da Århus mod
krig og terror indbød til ‘Freds-
festival’ for 5. gang.
Ved forskellige oplæg fra repræs-
entanter fra forskellige freds-
grupper i Norden, blev der sat
spot på de nordiske lande, deres
særlige rolle i NATO og freds-
kræfternes NEJ til fortsat krig.
På de følgende sider bringes
oplæggene fra konferencen

Plakat af Thomas Kruse

Fredsfestival - Århus mod krig og terror

Krig er en god forretning - også for den danske forsvarsindustri, der siden 2000 har
oplevet en mangedobling af eksporten - og som stadig kan melde om fremgang.
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●  Danmark har lige fået en ny krigs-
minister. Det er en af de rigtig tunge
regeringsposter i et konstant krigs-
førende land. Danmark har været uaf-
brudt i krig i snart 15 år. Faktisk lige
siden 11. september 2001- selv om
den officielle indtræden i krigen mod
Afghanistan først skete lidt senere.
Danmark blev dengang USA's trofaste
væbner og stadige lakaj. Blandt de
første på pletten i samtlige USA's kri-
ge. Villig til at være med også i dem,
der ikke er blevet til noget. I hele stri-
ben af ulovlige og folkeretsstridige kri-
ge, der er betegnet som ’krigen mod
terror’.
I forreste række i nogle af kamphand-
lingerne, med det britiske militær som
førerhund.  Først med soldater på jor-
den og mange dræbte blandt dem.
Senere især med kampfly – og mæng-
der af dræbte civile. I Afghanistan fra
2001, Irak fra 2003, i Libyen 2011.
Danmark er en del af ’Syriens venner’
og har under den borgerkrig, der er
opflammet af udenlandske magter,
været med til at støtte Al Nusra-fron-
ten. Dvs. Al Qaeda i Syrien. 
P.t. er Danmark med  i den af USA
proklamerede ’krig mod Islamisk Stat’
i Irak og Syrien – og er vendt tilbage
til Irak med massive bombninger.
Terrorkrigenes resultater indtil nu er

velkendte: Det er ødelagte samfund,
bombet årtier tilbage. Ødelagt infra-
struktur, ødelagte civilsamfund. Bytte
for lejesoldater, terrorgrupper og riva-
liserende krigsherrer. Og uendelige
flygtningestrømme.
Det er først nu, hvor en lille procent-
del af den største folkevandring af
krigsflygtninge siden 2. verdenskrig
forsøger at krydse Middelhavet og
Fort Europas grænser, at nogle af virk-
ningerne af næsten 15 års krige bliver
opdaget i de krigsførende lande i
Vesten. I EU, i Danmark og Norden.

Betroet NATO-medlem med særlig
rolle i Norden
For Danmarks vedkommende indled-
tes denne periode af krige og militari-
sering med krigsforbryderen og løg-
neren Anders Fogh Rasmussen som
statsminister. Han belønnedes af USA
for sine tjenester med posten som
NATOs generalsekretær 2009-14.
Han havde der den særlige opgave at
banke NATO-medlemmernes krigs-
budgetter i vejret og sætte alliancen i
permanent krigsberedskab. Ikke
mindst i forhold til den nye ’kolde
krig’ med Rusland, som har udviklet
sig efter det amerikanske og EU-inspi-
rerede kup i Ukraine. Ukraine blev en
krigsskueplads i Europa med titusinder
af dræbte og mere end en million
flygtninge.
Det var i Fogh Rasmussens NATO-tid,
at USA og krigsalliancen rykkede
grænsen for deres såkaldte forsvar
mod ’den russiske bjørn’  helt hen til
dens  grænser fra syd til nord.
Det er ikke mindst i forhold til
Rusland, at Danmark og Norden har
fået tildelt sin rolle i USA's og NATOs
globale strategi. Danmark og Norden
er slået ind på en farlig kurs med øget
konfrontationspolitik.
Danmarks nye krigsminister hedder
Peter Christensen og er fra regerings-
partiet Venstre Han afløser en partifæl-
le, som blev fældet som minister af
skandaler efter kun 93 dage på posten.
I Danmark er krigsministeren ikke bare
den politiske chef for militæret næst

Danmark og oprustningen af
Norden
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Af Klaus Riis, Stop Terrorkrigen

efter statsministeren. Men det helt
specielle ved den danske forsvarsmini-
ster er, at han samtidig officielt er
’minister for nordisk samarbejde’.
Det er ikke noget tilfælde at krigsbe-
redskab og nordisk samarbejde - og
disse to ministerposter - nu er slået
sammen. Fokus i det nordiske samar-
bejde har fra dansk  side i et stykke tid
været militært.
Det er et udtryk for, at NATO-landet
Danmarks primære rolle i forhold til
Norden er at pådrive militariseringen
og krigsforberedelserne i denne regi-
on.
Danmark spiller også en konkret og
vigtig rolle omkring den øgede mili-
tære konfrontation ved Arktis -  med
USA, Rusland og en række andre lan-
de som aktører. I 2012 oprettedes den
såkaldt Arktisk Kommando, som skal
stå for det miltære forsvar af Grønland
og Færøerne, havområderne indbefat-
tet.
Nu øver også danske soldater og elite-
styrker i den arktiske beredskabsstyrke
sig på Grønland i kamp under arktiske
forhold som i september i år i øvelsen
Artic Response 2015.
Men Danmarks hovedrolle ligger i
udviklingen i forhold til et verdenshav.
Det er stadig under nye betingelser
dets historiske rolle som porten til
Østersøen.

Østersøen som NATO-indhav
Østersøen blev aldrig det atomfri ’fre-
dens hav’, som der blev snakket om i
60erne og 70erne. Og dets status som
et relativt afspændingsområde, præ -
get af magtbalance mellem stormag-
ter med plads til en neutralitetspolitik
fra nogle af de nordiske lande, er
udfordret.
Østersøen skal gøres til et NATO-ind-
hav og en fremskudt position mod
Rusland, med De baltiske lande og
Polen i en spydspids-rolle.
Danmark og de nordiske lande udgør
en særlig regional blok i NATO’s
udbygning som militæralliancens
nordflanke for inddæmning af Rus -
land.

Fredsfestival Århus mod krig og terror
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NATOs strategi og fokus bestemmes
primært og helt afgørende af dens
dominerende magt USA. Inddæmnin-
gen og omringningen af Rusland – og
i Asien af Kina – er central i dens mili-
tære strategi. USA har mere end 700
militærbaser placeret uden for sine
egne grænser, på alle kontinenter.
Efter Sovjetunionen sammenbrud har
Rusland to. Kina er endnu ikke kom-
met efter det.
Som bekendt er Rusland et Østersø-
land. Men militært er Norden eller
Østersøen ikke bare  et fællesnordisk
eller et fælles regionalt anliggende.
NATO – og dvs. USA – er en afgøren-
de aktør. Og Den Europæiske Union
spiller med.
NATO er i regionen blevet udvidet
med Polen og de baltiske lande, der
ligesom Norge og Finland har landeg-
rænser til Rusland. Polen til den russi-
ske Østersø-enklave Kaliningrad. De
baltiske lande har været med i NATO
siden april 2004.
Som direkte naboer til Rusland har de
baltiske lande en militærstrategisk
central placering, og NATO har været
særlig aktiv for at’ beskytte de baltiske
lande og Polen mod den russiske trus-
sel’, som det nu hedder.
Det betyder at rykke NATO-militær og
baser tæt på Rusland, i mere frem-
skudte positioner end nogensinde.
Rusland frygter, at denne fremrykning
og disse ’frontlinjestater’ kan danne
udgangspunkter for aggression mod
landet.

Missilskjoldet
I 2012 var NATOs (dvs. det amerikan-
ske) missilskjold i Europa opbygget så
langt, at det blev erklæret for opera-
tivt. Det består af en række overvåg-
ningssatellitter og radaranlæg, der
kan spore et fjendtligt missil. Sådanne
missiler skal kunne tilintetgøres af
dræbersatellitter, der kan trænge ind i
disse missilers sprænghoveder og tilin-
tetgøre dem. De kan også rammes fra
landbaserede eller flådebaserede mis -
silbaser.
Fra 2015 har det været muligt at affy-
re raketter mod fjendtlige missiler fra
adskillige baser i Rumænien. Fra 2018
er lignende baser klar i Polen.  De er
under opbygning.
I efteråret 2014 meddelte den såkaldt
’røde’ danske regering under Helle
Thorning-Schmidt, at Danmark var
parat tit at deltage i missilskjoldet. Det
danske bidrag skulle være tre fregat-
ter, der skal udstyres med særligt

avancerede radarsystemer. De må for-
modes ikke mindst at skulle sejle på
krýdstogter i Østersøen.
Beslutningen udløste stor russisk har-
me. Ambassadøren i Danmark erk-
lærede;
- Hvis Danmark tilslutter sig missil-
skjoldet, der er styret af USA, betyder
det, at danske krigsskibe bliver mål for
russiske atommissiler.
Østersøens udsigter til at være et Fre-
dens Hav i dag er forsvindende små.
USA og NATO har gang på gang erk-
læret, at missilskjoldet ikke er rettet
mod Rusland, men udelukkende er en
defensiv foranstaltning, vendt mod
såkaldte slyngelstater som Nordkorea
og Iran. Men russerne tror ikke på det.
Og heller ingen andre.
De samme ’defensive’ våben kan
anvendes offensivt og aggressivt mod
den russiske nabo. Og så har vi atom-
krig i Europa.

Sverige og Finland: Endnu uden for
NATO
Det største problem for NATO’s planer
med Norden og Østersø-planerne er
at to af de nordiske lande ikke er
NATO-medlemmer. Finland og Sveri-
ge har ført en succesrig neutralitet-
spolitik udenfor militæralliancerne
med bred folkelig støtte. Det  skal der
laves om på  med en påstået øget

krigstrussel fra Rusland mod de nordi-
ske lande.
Der føres en uophørlig mediekampag-
ne for at skabe krigsfrygt. Man udnyt-
ter den indgroede rygmarvsfrygt fra
tiden med ’kold krig’ mellem Vesten
og Sovjetunionen Der rapporteres til
stadighed om russisk oprustning og
krænkelser af luftrum og havgrænser.
Man graver tilmed ubåde fra 1. ver-
denskrig frem af havets dyb. Det for-
stemmende er, at kampagnerne gør
deres virkning og fremmer en accept
af større rustningsudgifter og militari-
sering.
Finland og Sverige er for længst rykket
mange skridt mod NATO med deres
undertegnelse af den type samar-
bejdsaftale, som NATO tilbyder alliere-
de nationer, som ikke er alliancemed-
lemmer. Såkaldte Partnership for Pea-
ce-aftaler. Begge landene tiltrådte
sådanne i 1994.
Efter Ukraine-konflikten er de to lande
i 2014 blevet foreslået en status med
et ’særligt forhold til NATO’ I et sam-
arbejde, der omfatter 50-60 punkter.
Det vigtigste er, at der indføres en
såkaldt ’værtsland’-mekanisme.
Ifølge den skulle Sverige og Finland
tillade NATO efter invitation at placere
land-, flåde- og flystyrker på de to lan-
des jord og territorier. Med dette
arrangement ville de lande skulle for-
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En front bygges op fra Arktis og ned til de baltiske lande. Gennem nye våbensyste-
mer, som missilskjoldet tager Danmark stadigt mere aktivt del i oprustningen. 
Den tidligere regering gav i 2014 grønt lys for deltagelsen, der for Danmarks ved-
kommende består i avanceret radarudstyr placeret på 3 fregatter. Et oplagt bombe-
mål for russiske atommissiler.
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syne den vestlige alliances styrker med
fuld logistisk støtte. Herunder barak-
ker, transport og ammunition. Den
svenske rigsdag skal stemme om dette
i foråret 2016.
Det er en indlysende opgave for de
nordiske fredsbevægelser at støtte
kampen mod svensk og finsk NATO-
medlemskab. Blandt andet ved mere
præcise fremstillinger af ’trusselsbille-
det’ mod Norden for befolkningerne.
Krigsalliancen NATO udgør en stor og
akut trussel mod freden.
Vores krigsmodstand bør i alle de nor-
diske lande også have retning ikke
bare mod NATOs planer med Norden
og Østersøen, men også mod NATO
selv og som en kamp for at komme
ud af krigsalliancen, ud af NATO, for
de lande, som er medlemmer.
Med et perspektiv af alliancefrihed,
neutralitet og selvbestemmelse for de
enkelte lande, og i regionen som hel-
hed.

Europahæren og Den europæiske
Forsvarsunion
EU er også aktiv på det militære områ-
de, langs hele grænsen til Rusland, i
Ukraine – og i Østersøregionen. EU
har længe arbejdet på at skabe den
Europahær, som skal være den fuldt
udbyggede Unions militære gren.
Kansler Merkel og EU-toppen har pla-
nen klar for den fuldt udbyggede Uni-
on – Euroens Forenede Stater – klar
fra 2025. Herunder den militære side.
De bliver ikke trætte af at gentage
konklusionen fra en rapport om
Europahæren fra februar 2015 i den
tidligere NATO-generalsekretær Javier
Solanas navn med titlen ’More Union
in European Defense':
"Vi tror fuldt og fast på, at tiden er
inde til skabelsen af The European
Defence Union (EDU) der understøtter
NATO i dets territoriale forsvar".
Danmark har som bekendt en undta-
gelse, et forbehold med hensyn til
deltagelse i EDU og EU’s militære pla-
ner. Det vil både V-regeringen og den
socialdemokratiske opposition gerne
have lavet om på. Efter retsforbehol-
det, som de vil afskaffe med en folke-
afstemningen den 3. december 2015,
kommer ifølge dem selv turen til de
øvrige forbehold. Danmark skal være
klar til 2025.
Reelt set betyder undtagelser og forbe-
hold nok ikke så meget. Heller ikke Sve-
riges og Finlands manglende NATO-
medlemskab. Magthaverne spiller de
brikker de har, og kombinerer sig frem.
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Det manglende NATO-medlemskab
hos to stater betyder ikke, at Øster-
søen og regionen undgår at blive
militariseret og oprustet i hurtigt tem-
po. Og hvis der ikke eksisterer nogle
strukturer, der er anvendelige til en ny
kold krig, skaber man dem. Som EDU
eller nye former for fællesnordisk mili-
tært samarbejde, som er i støbeskeen
og ved at blive realiseret.

Styrket nordisk militært samarbejde
Den betydning USA og NATO til-
lægger oprustningen af Norden frem-
går af, at det er to tidligere nordiske
statsministre, der de to seneste gange
er udpeget som generalsekretærer –
politiske ledere af alliancen. En måned
efter Jens Stoltenberg overtog posten
efter Fogh Rasmussen holdt han den
30. oktober 2014 en tale i under nor-
disk råds session i Stockholm. Der
foreslog han, at der etableres en
stående fælles nordisk forsvars- og sik-
kerhedskommission til effektivisering
af det nordiske militærsamarbejde.
Kommissionen er stadig på planstadi-
et, men ikke opgivet. Og der bliver
rykket hurtigt med hensyn til udviklin-
gen af det nordiske militærsamarbej-
de.
Gennem lang tid har der været et tæt
militært samarbejde mellem de fem
nordiske lande – de tre NATO-lande

Danmark, Norge og Island – sidst-
nævnte som det eneste NATO-land,
der ikke har en stående hær, og så
Finland og Sverige
Det formaliserede samarbejde sker
siden 2009 i NORDEFCO (Nordic
Defence Cooperation), der afløste til-
svarende tidligere strukturer. Det sik-
rer en praktisk koordination mellem
NATO-lande og ikke NATO-lande. Det
omfatter militært samarbejde på fem
områder. Med deres egne ord er det
strategisk udvikling, kapaciteter, men-
neskelige ressourcer og uddannelse,
øvelser og træning samt materiel.
Det er blandt andet dette samarbejde,
som skal udbygges og suppleres med
nye strukturer.
EU har sin egen særlige nordiske
udrykningsstyrke, som ses som en del
af Europahæren. Den hedder Den
nordiske kampgruppe (Nordic Battle-
group NBC). Det er en af EU’s atten
kampgrupper. Den nordiske består af
omkring 2500 soldater, officerer ind-
befattet. Danmark er ikke med på
grund af de danske EU-forbehold. Så
den består af tropper fra syv lande –
Sverige, Finland, Norge, Irland, Est-
land, Letland og Litauen. Norge har
tilsluttet sig den på trods af sit mang-
lende EU-medlemskab. Normalt er der
2-3 kampgrupper på stand-by til aktiv
tjenstgøring.

Kortet viser, hvordan NATO siden murens fald er udvidet mod den russiske grænse
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2015: Fem nordiske ministre på
krigsstien
I april 2015 vedtog de fem nordiske
krigsministre en styrkelse af det fælles
militærsamarbejde. I en fælles kronik,
der introducerede nogle af de nye
områder for samarbejdet, skrev de:
’Vi tager vores del af ansvaret for
vores region i en urolig tid. Det nordi-
ske samarbejde kompletterer samar-
bejdet i NATO og EU for øget sikker-
hed i vores region’.
- Den russiske fremfærd er den største
udfordring mod den europæiske sik-
kerhedssituation, fortalte de. Det skul-
le være baggrunden for det forstærke-
de militære samarbejde.
Dette drejer sig blandt andet om
større og mere omfattende udveksling
af informationer om russiske bevægel-
ser med fly, skibe osv. dvs. fælles efter-
retningskundskab. Det vil derigennem
blive stillet til rådighed også for
NATO. Det drejer sig om cybersikker-
hed og fælles bearbejdning a cyber-
materiale.  Det drejer sig om fælles
militært industrisamarbejde. Og det
drejer sig om flere fælles militærøvel-
ser. Og om meget andet.
Ikke mindst militærøvelserne tager et
nyt skridt fremad ved at inddrage
andre (NATO-)-landes styrker på nor-
disk område.

Ministrene skriver:
- Vi kan udnytte et på mange måder
unikt øvelses- og træningsmiljø til at
styrke forsvarsevnen indenfor luft-, sø-
, og landstyrkerne. Den omfattende
fælles øvelsesvirksomhed med jagerfly,
med den såkaldte cross border-trai-
ning, er en model at bygge videre på,
og vi vil undersøge mulighederne for
at etablere en kvalificerende flyøvelse
kaldt Northern Flag. Vi kommer nu til
at tage et skridt videre, og tilbyde de
forskellige  landes flyvåben at  bruge
alternative baser ved dårlige vejrfor-
hold.
Ved at tilbyde kvalificerende øvelser
sikrer vi også at andre lande og orga-
nisationer er kendt med vort nærom-
råde. Et eksempel på dette er NATOs
højprofiløvelse, som gennemføres i
Norge i 2018.
Bekymringen for russisk aggression i
Østersøen og frygten for russisk krig
mod et eller flere af de nordiske lande
er oppisket. Et sådant scenarie er mere
end usandsynligt. En krig, som inddra-
ger Norden, vil være en krig mellem
stormagter og alliancer.
Når den russiske indlemmelse af Krim

anføres som et eksempel på at de
baltiske lande eller de nordiske lande
enkeltvis står i fare for at blive angre-
bet og opslugt af Rusland er det en
propagandaskrøne.
De nordiske lande bliver efter denne
model et øvelsesområde for krig med
Rusland. De nordiske befolkningers
modstand skal dysses ned med russer-
skræk.
Men vi – modstandere af oprustning
og imperialistiske krige og krigsallian-
cer – må ikke være naive. At den vest-
lige imperialisme er aggressiv er doku-
menteret i det uendelige, for dem der
vil se det. Beviset er en uendelig stribe
af krig, den permanente krig. Men det
kapitalistiske Rusland er også et impe-
rialistisk land. Rusland opruster og vil
spille en rolle i verden. Også militært.
Den russiske oprustning kan også
anvendes til aggression.
En hovedprioritet for de nordiske lan-
de i Østersø-regionen er, hvad man
kalder ’solidaritet med de baltiske lan-
de’, som er blevet opsuget i den vest-
lige verden og dens imperialistiske alli-
ancesystemer.
Som nævnte kompliceres direkte nor-
disk militær støtte til de baltiske lande
af  nogle landes manglende NATO-
medlemskab. Af den grund kan de
nordiske lande ikke i fællesskab afpat-
ruljere disse landets luftrum med
deres avancerede jagerfly. Men de
nordiske ministre har sammen aftalt at
spille en aktiv rolle ved reform af de
baltiske staters militær og hære.
Afpatruljeringen af de baltiske landes
luftrum mod Rusland og opbygning
af landenes flyforsvar løses på anden
vis. NATO-landene Danmark og Nor-
ge har længe – og  nu sammen med
Holland, Irland og Portugal – været
aktive i luften over Baltikum. Danske
F16-fly har siden 2004 vogtet over
deres luftrum. I forbindelse med Ukra-
ine-krisen øgede Danmark antallet af
F16-fly fra to til seks. De fire holdes
flyvende og to på jorden.

Fællesnordiske militæreventyr
De nordiske forsvarsministre er da hel-
ler ikke mere bekymrede for russisk
aggression end at de også har over-
skud til at ville inddrage hele Norden i
nye konflikter på andre kontinenter.
I den nævnte kronik, offentliggjort i
den norske avis Aftenposten 10. april
2015, siger de for eksempel:
”I internationale operationer bygger vi
videre på det lange samarbejde. Vi
ønsker i større grad at samordne os

med hensyn til forskellige civile og
militære bidrag, og når det er hen-
sigtsmæssigt vil vi samarbejde i opera-
tioner som i Afghanistan, Mali og
Irak.”

Danmarkshistoriens største våben-
handel
De danske F16 fly er godt brugte. De
har kastet bomber og dræbt talrige
civile i Libyen og Irak. De har fløjet
Østersøen tynd på grænsen til
Rusland. Nu skal de fornyes.
Det danske folketing har besluttet at
indkøbe nye endnu mere avancerede
bombefly med en købsinvestering på
mindst 30 milliarder danske kroner og
mange flere til bomber og drift. For
det er fly, som ikke først og fremmest
er beregnet til at opholde sig på dan-
ske flyvepladser, men skal på nye mis-
sioner fjernt fra landets grænser. I
Mellemøsten, i Afrika, måske til hjertet
af Rusland.
Det er det største våbenindkøb i Dan-
mark nogensinde. I en tid med massi-
ve nedskæringer i velfærd og offentli-
ge ydelser og faldende realløn opfat-
tes det som en grov provokation af
rigtig mange danskere.
En stor og voksende bevægelse
kræver stop for flyindkøbene og mere
velfærd i stedet, Den har alle mulighe-
der for at vokse sig endnu større i
løbet af efteråret og bør også markere
sig med en stordemonstration foran
Christiansborg og i hele landet.
Der er rigtig mange og vigtige opga-
ver for en krigsmodstand, der først er
ved at blive genopbygget, og som på
mange måder har lang vej igen. Milit-
ariseringen, oprustningen, et nyt
våbenkapløb og krigene udvikler sig
hurtigt. Nye kriser kommer til, og nye
flygtningestrømme.
De nordiske fredsbevægelser står med
store opgaver. I de kommende år må
båndene mellem krigsmodstanderne i
hele Norden styrkes og udbygges. De
har deres egne politiske prioriteringer
i hvert af landene – men det udeluk-
ker ikke fælles aktioner og kampagner
og fordrer en styrket gensidig solidari-
tet.

Fredsfestivalen i Århus er en vigtig brik
for at løse disse opgaver. Fra Stop Ter-
rorkrigens side er vi meget glade for
at have været med i dag.

26



27

ne. De disker op med den samme
NATO-version igen og igen. Vi så det
før, under og efter Libyen krigen. Vi
ser det nu i forbindelse med Syrien og
Ukraine. Russerfobien i medierne er
større end nogensinde.
En anden konsekvens af NATO-med-
lemskabet er, at Norges forsvar får
mindre og mindre præg af at være
lige netop et forsvar. Det har længe
været under omstrukturering med
henblik på at blive anvendt til NATO-
ledte offensive krige rundt om i ver-
den.
Befrielsesdagen den 8. maj er som
konsekvens af NATO-medlemskab
også blevet skændet. I de senere år
har regeringen omdannet befrielses-
dagen til en "veterandag", hvor man
hylder forskellige krigsveteraner. Det
omfatter soldater, der deltog i krigen i
Afghanistan og bombningen af Liby-
en.
Norge deltager løbende i NATO øvel-
ser nær Ruslands grænser.
I slutningen af maj og i begyndelsen
af juni i år var Norge hovedansvarlig
for militærøvelsen Arctic Challenge
Exercise 2015. Den fandt sted i norsk,
svensk og finsk territorium på Nord-
kalotten. Formelt var det ikke en
NATO-øvelse, da både Sverige, Fin-
land og Schweiz deltog.

NATO-medlemskabet sætter desuden
alvorlige begrænsninger i Norges poli-
tiske handlefrihed. Norge kan f.eks.
ikke støtte et forslag om forbud mod
atomvåben, da det er i strid med
USA’s militære doktrin.

Fredsfestival - Århus mod krig og terror

Stopp NATO, Norge

Af Henrik Hjelle fra norske Stopp NATO. 

Fra en af største militære øvelser i Europa - Arctic Challenge Exercise 2015 - med delta-
gelse af mere end 100 fly og 4000 personel

Da NATO angreb Irak i 2003 var anti-
krigs bevægelsen i Norge langt større
end i dag. Der var store demonstratio-
ner mod krigen.
I 2005 indgik Socialistisk Venstreparti i
regeringssamarbejde med Arbejder-
partiet og Centerpartiet – den såkald-
te rødgrønne regering. SV-ledelsen
opgav sin hidtidige krigsmodstand og
endte med at slutte op om Norges
deltagelse i sønderbombningen af
Libyen i 2011. SVs leder kaldte angre-
bet på Libyen for den "venstreoriente-
ret krig".
Da SV traditionelt havde udgjort en
stor del af antikrigs-bevægelsen,
betød partiets knæfald for NATO, at
denne bevægelse blev svækket.
Dertil kommer at den massive NATO-
propaganda har sat sit præg på almin-
delige mennesker.
Stopp NATO ønsker at hjælpe med at
genopbygge antikrigs-bevægelsen i
Norge. Vi vil drive oplysningsvirksom-
hed og arrangere demonstrationer og
møder.
I april-måned holdt vi et offentligt
møde i Litteraturhuset i Oslo, hvor vi
præsenterede os selv og vores arbej-
de. Vi har også afholdt introduktioner
om forskellige aspekter og sider af
NATO. Det betød at vi fik flere aktivi-
ster med i arbejdet.
I november vil  det Norsk-ukrainske
Handelskammer afholde et møde i
Oslo for at agitere for øget norsk ind-
blanding i Ukraine. Blandt andet den
norske udenrigsminister Børge Brende
vil deltage. Vi vil stå der med parolen
"NATO ud af Ukraine!".

● Udnævnelsen Udnævnelsen af Jens
Stoltenberg til NATO-generalsekretær
sidste efterår har bragt NATO endnu
tættere på Norge. Krigsretorikken i
medierne er virkelig accelereret.
Det er dybest set ganske logisk, at det
netop er en socialdemokratisk eks-
statsminister fra Norge, der får stillin-
gen som generalsekretær for NATO.
Chefposten kan ses som en tak for
lang og tro tjeneste. 
Det norske Arbeiderpartiet har tjent
USA og NATO trofast siden Anden
Verdenskrig. Den seneste tjeneste var
Norges villige medvirken til sønder-
bombningen af Libyen i 2011. Det var
den daværende statsminister Stolten-
berg, som førte os med i krigen.
Norge var stort set det eneste af lan-
dene, som deltog i bombningen af
Libyen, der ikke havde nogen forud-
gående debat herom. Alle stortings-
partiernes ledere var forlods enige,
stortings-politikerne var enige, de sto-
re aviser var enige, kirken var enig.
Der var heller ikke nogen formel
beslutning i regeringskollegiet, ingen
formelle møder i regeringen, ingen
møder i Stortinget og ingen møder i
det udvidede udenrigspolitiske udvalg
herom.
For lige at tage det med, så var det
det selvsamme Arbejderpartiet som
sikrede den omfattende overvågning
af kommunister og andre venstreori-
enterede i årene efter krigen!
Man kan i dag ikke forvente at main-
stream-medierne vil korrigere eller
konfrontere politikere med deres løg-
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● Først en hurtig sammenfatning af
forholdet mellem NATO og Sverige. 
Under anden verdenskrig var Sverige
neutralt, som det havde været siden
1815. NATO blev dannet i 1949
under den kolde krig i modsætning til
Sovjetunionen, men Sverige fastholdt
sin formelle alliancefrihed under hele
den kolde krig. 
Efter Sovjets fald i 1989 og Warszawa-
pagtens opløsning 1991 var det uklart
hvad som skulle ske med NATO i nog-
le år. Endda om NATO muligvis skulle
opløses, men efterhånden stod det
klart, at NATO udviklede sig til en ver-
densomspændende militæralliance
med en mere og mere aktiv politik,
hvor USA spiller en helt dominerende
rolle.
Sverige har siden 90-erne skridt for
skridt tilnærmet sig NATO. Et af de
første skridt der blev taget var at del-
tage i Partnership for Peace fra 1994,
som gradvist drog Sverige ind i et
militært samarbejde med NATO. Sve-
rige etablerede endda en ambassade
ved NATO's hovedkvarter i Bruxelles.
Siden 2013 har Sverige også deltaget
i NATO's indsatsstyrker, hvilket netop
er blevet topaktuelt gennem et hidtil
hemmeligholdt notat som viser, at
Sverige vil tage del  i NATO's elitestyr-
ke som skal indsættes i Baltikum efter
behov. 

Nej til NATO, Sverige

Af Staffan Ekbom - formand/tals-
mand for Aktionsgruppen Nej til
NATO - Bevara Alliansfriheten,
aktiv i den antiimperialistiske kamp
siden 70erne, pensioneret læge 

Det seneste skridt hen imod NATO er
den såkaldte Værtslandsaftale, der
blev underskrevet af Sveriges militære
øverstbefalende i begyndelsen af sep-
tember 2014, og som det er planen at
få godkendt i Rigsdagen gennem en
lovændring 1. juli 2016.
Et notat om lovændringen blev offent-
liggjort af regeringen i begyndelsen af
juli 2015.

Værtslandsaftalen 
Konsekvenserne af Værtslandsaftalen
eller 'samarbejdsaftalen' indebærer et
carte blanche for alle former for mili-
tærøvelser for NATO, som vil komme
til at få en stigende indflydelse på Sve-
riges planer på det militære område
både nu, men frem for alt i en krise-
eller krigssituation.
Dette vil være tilfældet, selvom den
svenske regerings samtykke kræves
formelt set.
Ingen former for stop for kernevåben i
Sverige indgår i aftalen. Et NATO
hovedkvarter kan oprettes. Og aftalen
kan kun opsiges, hvis begge parter er
enige om det.

Aktionsgruppen Nej til Nato
I efteråret 2014 blev aktionsgruppen
Nej til NATO, der er en partipolitisk
uafhængig gruppe, dannet i
Stockholm. Gruppen blev dannet på
grundlaget Nej til svensk medlemskab
af NATO - Bevar alliancefriheden.
Vi retter i første omgang vores kam-
pagne mod Værtslandsaftalen, som vi
har startet en underskriftsindsamling
imod, der på nuværende tidspunkt
har samlet omkring 10.000 navne.
Vi holder desuden møder, studiekred-
se, skriver løbesedler mm. Vi har
arbejdet meget intensivt med under-
skriftsindsamlingen på gaden – og
den kan også findes på nettet.
En vigtig del af arbejdet er at udbrede
bevægelsen geografisk, noget vi hjæl-
per til med. Der dannes nu en række
grupper rundt omkring i landet, f.eks.
i Göteborg, Helsingborg, Uppsala,
Robertsfors og andre steder. Der fin-
des også en lokal opposition mod
øvelserne i Norrland, Göteborg og

ved Vättern. Vi er nu i gang med for-
søg på at skabe yderligere samarbejde
og planlægning af fælles aktioner.

Den politiske situation i Sverige er
karakteriseret ved intensiv russer-hetz
fra politikernes og massemediernes
side. 
De borgerlige partier er grund-
læggende positive i forhold til med-
lemskab. Senest tog Centerpartiet
positivt stilling til medlemskab af
NATO, men ca. en tredjedel stemte
imod. Socialdemokraterne ønsker et
tættere samarbejde med NATO, men
stiller sig negativt til medlemskab.
Vänsterpartiet og de øvrige progressi-
ve grupperinger deler vores syns-
punkt. 
Den svenske befolkning er desværre
svinget i retning af en mere positiv
holdning til NATO. Ca. 40 % er positi-
ve og ligeså mange siger nej. Resten
er usikre. 

Erfaringer fra vores arbejde indtil nu
1. Det er vigtigt, at arbejdet fremstår
som partipolitisk ubundet. Vi må stå
på et bredt politisk grundlag og kun-
ne samarbejde med alle som deler
vores idéer. Dog sætter vi grænsen
ved racistiske og fremmedfjendtlige
grupper. Vi har et konkret samarbejde
med folk fra Folkepartiet, socialdemo-
kraterne, Vänstrepartiet m.fl.
2.  Det er vigtigt at koncentrere sig
om ét vigtigt spørgsmål, nemlig mod-
stand mod svensk NATO-medlem-
skab.
3. Gennem vores arbejde på gaden
har vi kunnet mærke, at en del men-
nesker er påvirkede at russer-hetzen,
der piskes op af politikere ud fra egne
interesser. Derfor er det direkte samar-
bejde med almindelige mennesker
uhørt vigtigt.

Der eksisterer en udbredt uvidenhed
om NATO-spørgsmålet, som naturlig-
vis passer magthaverne godt.
Der er taget initiativ til en uafhængig
udredning om konsekvenserne af et
NATO-medlemskab, som starter i efte-

Fredsfestival - Århus mod krig og terror
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I vores del af verden, i Grønland, har
vi fred. Vi kender kun til krig og øde-
læggelse igennem nyheder fra resten
af verden.
Vores del af verden er på ingen måde
perfekt. Vi har masser af andre udfor-
dringer, men krig er heldigvis ikke en
af dem. 

Vi oplever militær tilstedeværelse fra
USA og til vis grad fra Frankrig, men vi
høres sjældent om hvad vi, der bor i
Grønland, mener om den militære til-
stedeværelse. Det er mit klare mål, at
befolkningen i Grønland høres om
den militære tilstedeværelse og om
den er til gavn for vores land.

Fred og fordragelighed kendetegner
heldigvis Arktis i dag. Samtidig gør
Ruslands uforudsigelige militære ind-
sats, i verden og i Arktis, os skeptiske
overfor Rusland og Ruslands rolle i
Arktis i fremtiden.

Vi er en del af et fællesskab. Grønland
og Danmark. Et fællesskab, der bør

Af Aaja Chemnitz, Inuit Ataqatigiit,
medlem af Folketinget

Et fredeligt Arktis

råret. Vi planlægger et møde mod
Værtslandsaftalen i Rigsdagssalen med
partirepræsentanter og en fest  til
foråret i Stockholm. Desuden vil der
blive gennemført en lang række anti-
NATO møder landet over.
Kampen kommer til at fortsætte uan-
set resultatet i Rigsdagen til sommer.
Målet - at forhindre Sverige i at gå
med i NATO - kommer til at bestå
lang tid fremover – og vi giver os ikke.

Under 2. verdenskrig opførte USA baser
i Grønland. Efter krigen i lyset af NATO-
medlemskab og den kolde krig tillod
Danmark bl.a. anlæggelsen af basen
ved Thule.  Basen ved Thule blev et led i
USA’s strategiske atombevæbnede B-52
slagstyrke. Officielt tillod Danmark ikke
stationering af atombevæbnede fly ved
basen, men uofficielt gav statsminister
H.C. Hansen en indirekte godkendelse i
1957. i 1968 kom det til offentlighe-
dens kendskab, da en B-52 maskine

handle om at skabe fælles sikkerhed
og tryghed. Vi står overfor fælles
udfordringer, som kræver fælles
løsninger. Hvordan kan vi sammen
imødegå fremtidens mange udfor-
dringer i Nordatlanten og Arktis. Øget
skibstrafik, råstofpotentialet i jord og
til vands samt den udenrigspolitiske
kamp om Arktis kræver nye overvejel-
ser og nye løsninger. 

I dagens verden er det børn og andre
sårbare grupper, som betaler prisen
for krig og terror. Børn opvokser op i
en utryg verden, hvor de tidligt i
deres liv skal bekymre sig. Det kan vi
simpelthen ikke byde dem.

Lad os minde os selv og hinanden
om, at sikkerhed handler om meget
mere end krudt, kugler og kanoner.
Det handler om at skabe diplomatiske
og fredelige løsninger for at bevare et
fredeligt Arktis og sikre øget fred i ver-
den.

Mange tak for ordet.

Fredsfestival - Århus mod krig og terror

Fortsat fra side 28.

Aaja Chemnitz nåede af trafi-
kale årsager ikke frem til
konferencen, men sendte i al
hast ved stående kommentar
pr. mail, som således indgik i
debatten.

Atomvåben på Grønland

med fire brintbomber ombord styrtede
ned nær basen. Bomberne eksploderede
ikke, men et større område blev radioak-
tivt forurenet, og affæren blev penibel
for såvel USA som Danmark. Men det
forblev en velbevaret hemmelighed helt
frem til 1995, at den danske regering
indirekte havde godkendt flyvningerne.
Thulearbejdere fik i 1995 tilkendt en
kompensation på 50.000 kroner hver
fra den danske stat, der dog ikke vil
påtage sig ansvaret for begivenhederne.

B 52 Stratofortress bombefly
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●  Efter at være blevet besat af briter-
ne og amerikanerne under d. 2. ver-
denskrig, blev Island stiftende med-
lem af NATO i 1949 og to år efter
underskrev den islandske regering en
„beskyttelsesaftale“ med USA. Denne
aftale er grundlaget for den amerikan-
ske militære tilstedeværelse, som den
islandske fredsbevægelses kamp hav-
de som sit omdrejningspunkt de
næste 55 år — til år 2006.
Landets indtræden i NATO var meget
omstridt, og der kom til folkelige
demonstrationer der opløstes i gade-
kamp, hvor politiet og de hvide brug-
te tåregas og knipler.
Hvis man har lyst til det, kan man
sammenfatte Islands udenrigspolitik i
to ord: vestligt samarbejde, dvs. på
imperialistiske præmisser. Magteliten
er drevet af russerskræk på den ene
side og på den anden side begær
efter profit, som de ledende partiers
nærmeste venner har fået fra værne-
mageri. 
Ét af Islands særpræg er, at landet ikke
har noget militær. Vores  samlede
væbnede styrker består af kystvagten,
dvs. tre små skibe, udrustet med én
kanon hver. Danmark tog sig af lan-
dets forsvar indtil Danmark selv blev
besat af tyskerne i 1940. Derefter har
landet stolet på USA og NATO, bl.a.
deres kampfly til  at tage sig af luft-
rumspatruljer, som angiveligt beskyt-

ter os mod Rusland.
Alene den diplomatiske støtte, Island
har ydet USA i FN, ville berettige til
benævnelsen halehæng. Men der
gives også væsentlig materiel støtte.
Islands største bidrag til NATO er sik-
kert øens geografiske beliggenhed: en
amerikansk general beskrev den som
værende ti hangarskibe værd. Oven i
købet usynkelige. Island har stillet
land til rådighed for militære øvelser
— ikke som Sverige, som har modta-
get penge som erstatning for omfat-
tende ødelæggelser — men tværti-
mod har Island selv betalt for øvelser-
ne, som kun har ødelagt naturen i
begrænset omfang. Landet stiller også
sit luftrum til rådighed for transport af
materiel, mandskab og krigsfanger. I
den nyeste finanslov skærer man ned
på velfærden, mens man øger udgif-
terne til NATO.
Island yder mandskab til „fredsbeva-
rende styrker“ — de har været uden-
rigsministeriets kæle-projekt de sidste
20 år. Islandske politikere har nemlig
længe haft en mindreværdsfølelse,
ikke mindst fordi landet ikke har
noget militær. Styrkernes rolle er at fri-
gøre ressourcer for imperialistiske
besættelsesmagter, f.eks. i Kabul luft-
havn, i minerydning i Irak og i Bosni-
en. Landet deltager også i „nordisk
samarbejde“ — og ligesom det vestli-
ge samarbejde, foregår det selvfølge-

lig på imperialistiske præmisser: det
drejer sig om nordens rolle som en
bestanddel af NATO, blandt andet for
at vikle Sverige og Finland ind i de
facto samarbejde med NATO. 
Stammer den strategi ikke fra gamle
Thorvald Stoltenberg?
Heldigvis findes der også andre slags
politikere. Jón Gnarr stillede op og
blev valgt som Reykjaviks borgmester i
2010. Han er forhenværende punk-

Island og NATO
Fredsfestival - Århus mod krig og terror

Af Vésteinn Valgarðsson, Fredsorganisatio-
nen SHA, Island

Protestdemonstration mod Islands medlemskab af NATO mødes med tåregas og politiknipleri 

Jón Gnarr, Reykjaviks borgmester 2010-14.
Han er forhenværende punk-rocker, komiker,
skuespiller, erklæret anarko-surrealist og
pacifist.
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rocker, komiker, skuespiller, er-klæret
anarko-surrealist - og pacifist. Da han
var borgmester lod han det stå klart at
NATOs krigsskibe ikke var velkomne i
Reykjaviks havn — han var faktisk ikke
bemyndiget til at forbyde dem, men
han kunne godt sige at de ikke blev
anset som gode gæster hos os. Det
var måske bare symbolsk — men han
var populær, og meningsmålinger
viser at han ville have en god chance
for at blive præsident hvis han stillede
op i 2016.
Apropos hovedstaden, så besluttede
Reykjaviks bystyre i september at boy-
kotte Israel - men efter et udbrud af
reaktion, hvor bl.a. en forhenværende
israelsk finansminister blandede sig,
gav den op og trak sin beslutning til-
bage en uge senere. Men solidaritet
og forståelse for palæstinensernes sag
er en udbredt holdning i Island, hvor
80-90% sympatiserer med dem og er
modstander af den Israelske besættel-
se. Regeringen anerkendte Palæstina
som stat i 2012.

Men tilbage til den amerikanske base
ved Keflavik.
Basen var fredsbevægelsens, SHA's,
omdrejningspunkt fra 1951 til 2006,
da vores kære venner forlod os. SHA
marcherede fra basens port i Keflavik,
over 50 kilometer til Reykjavik hvor
marchen endte med en kæmpe

demonstration. Det gjorde man igen
og igen - i alt 11 gange - for at
demonstrere modstanden mod basen
og mod NATO. 
Siden den kolde krigs angivelige
afslutning, har fredsbevægelsen i
Island stort set fokuseret på atom-
nedrustning og demonstrationer mod
militære øvelser. En undtagelse var
Irakkrigen, hvor man demonstrerede
intensivt, nogle gange med tusindvis
af demonstranter, mod Islands støtte
til USAs forbrydelser. Krigene i Jugo-
slavien, Afghanistan og Libyen udløste
desværre ikke sådanne modsvar.
Modstand mod basen var udbredt
under den kolde krig. Den var svøbt i
en uskyldig form for nationalisme,
dels set som en forlængelse af selvs-
tændighedskampen mod Danmark -
altså, nu skulle man ikke straks blive
‘biland’ til USA. 
Men siden afslutningen på den kolde
krig er det lykkedes højrekræfterne at
marginalisere og isolere fredsbevægel-
sen, bl.a. med vellykket propaganda
om nødvendighedens politik - ikke
mindst efter Irakkrigen, som jeg tror
imperialismen lærte meget af.

Men hvis NATO befandt sig i en iden-
titetskrise efter Sovjetunionens fald, så
kan man godt sige at det gjorde den
islandske fredsbevægelse også. Og
hvis NATO er ved at finde et nyt

ståsted - så må vi da gøre det også. En
pacifisme, som udelukkende fokuserer
på krig og fred per se, men ikke skel-
ner mellem ret og uret, en pacifisme
som nøjes med imperialistisk fred fordi
den ikke forstår at imperialismens kri-
ge blot er en fortsættelse af imperialis-
mens fred, at imperialismens fred -
global udbytning - er den grobund,
krigen vokser op af - forstadiet til krig
- det er bare ikke nok. Og den er også
for nem at holde i skak propaganda-
mæssigt - husk bare anklagerne om at
vi var Saddam Husseins støtter.
Vel, jeg må erkende, at jeg støtter
kampen mod imperialismen, også når
det drejer sig om et fattigt lands hær
der forsøger væbnet forsvar mod
angrebskrig. (Er det ikke ellers det
eneste retfærdige, en hær laver - at
beskytte befolkningen mod angrebs-
krig?) Jeg kan ikke forestille mig en
situation som ikke forværres når man
tilføjer angrebskrig! Man behøver ikke
at elske Saddam, Gaddafi eller Assad
for at erkende, at angrebskrig var det
værste der kunne hænde Irak, Libyen
og Syrien - og at angrebskrig bør
bekæmpes med alle midler. Denne
solidaritet må vi ikke forsømme. Det
er imperialismen, vores kamp skal
fokusere på. Hvis vi gør det tror jeg vi
kan genskabe det initiativ vi mangler i
vores kamp. Kampen mod imperialis-
men er den rigtige kamp for fred.
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Fredsbevægelsen (SHA) arrangerede fredsmarcher der gik fra den amerikanske base ved
Keflavik til Reykjavik. Mere end 50 km. Billedet er fra fredsmarchen i 1983. 
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Maleren Viggo Rohde (1900-1976)
lavede denne kunstneriske fremstil-
ling af betydningen af samar-
bejdspolitikken og den danske eks-
port til Tyskland i 1943 med titlen:
"- og saa alt det andet". 
Den indgik i bogen: ToAar. Talt og

skrevet om Krigen mellem Sovjetu-
nionen og Tyskland, som blev udg.
af DKP i 1943. 
Teksten består - som det ses af
ovenstående - af udklip fra legale (!)
københavnske dagblade tilføjet sil-
ketrykte tegninger og omslag. 


