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Teksterne er scannet ind fra gulnede blade, og er bedst læselig direkte fra skærmen.

Diverse skrifter om Aldrig Mere Krigs
arbejde fra omkring Besættelsen
For det første er det nok den periode, som medlemmerne er mindst bekendt med, for det andet er perioden
skelsættende, fordi den verdenshistorisk udgør en vending fra konventionel til atomar krigsfare, og for det tredje er
perioden specielt vigtig, da 30erne er tiden, hvor ikkevolden i dens konstruktive - primært Gandhistiske - udgave
bliver præsenteret herhjemme.
Faktisk var tanken så ny, at man ikke kunne forberede sig tilstrækkeligt på en kommende krig. AMK var en for lille
del af befolkningen til effektivt at mobilisere imod krigsfaren på et nyt grundlag, der først skulle ”bringes ud”. At
danskerne, da det gjaldt, spontant greb til også ikkevoldelig modstand - evakueringen af jøderne, generalstrejkerne og
ikkesamarbejde - i en grad som har påkaldt sig international bevågenhed, kan i nogle tilfælde skyldes AMKs arbejde,
men viser måske mere, hvilken grobund der reelt er for ideerne.
Vi starter med en typisk artikel fra det gamle medlems- og agitationsblad »Aldrig Mere Krig«, hvor redaktøren Otto
Mathiassen beretter om de nyeste overgreb på militærnægterbevægelsen: »Fra Militærets Arbejdsmark« giver et
indblik i nogle af de ting, man som AMKer eller militærnægter kunne komme ud for i Staunings Danmark.
Dernæst følger en sag, der både er forældet og aktuel: »Skal Bombe- og Gasfabrikanter beskytte os imod
Luftkrigen?« af Bernhardt Jensen, der udtrykker den i tiden dominerende angst for, at den kommende krig ville blive
en gaskrig ført fra luften. Det blev den som bekendt ikke - nok fordi den Første Verdenskrig viste, at ingen af de
krigsførende magter kunne kontrollere gassen. Men samtidig er artiklen evigt aktuel ved sin påpegning af den
sammenspiste forening af militær, rustningsproduktion og civilt beredskab. Spørgsmålet er blot, om vi i dag ville
tillade os det frisprog, som artiklen også fører?
Niels Lindberg var intet mindre end pioner på ikkevoldsforskningens område. Endnu i dag er hans bog sammen med
Karl Ehrlich og Gammelgaard Jacobsen fra 1937: »Kamp uden Vaaben« en klassiker i den internationale litteratur.
Artiklen, vi bringer her - »Ikkevold som Kampmiddel imod Krig og Undertrykkelse« er sandsynligvis et forarbejde
til denne bog og som sådan noget af det første, som er skrevet om ikkevold inden for AMKs rammer.
De følgende tre artikler er korte kommentarer til krigsudbruddet den 9. april og til befrielsen i maj 1945. Dette er ikke
stedet at behandle AMKs rolle i modstandskampen. Klart er det imidlertid, at det officielle Aldrig Mere Krig, der
vedblev at virke - man afholdt såvel årsmøder som sommerlejre - støttede regeringens fredelige overgivelse - for
hvad skulle undergangen i voldelig modstand da også nytte? - og fordrede en værdig og moralsk forsvarlig adfærd
over for ”gæsterne”. Åndeligt fællesskab og ikkesamarbejde har man kunnet drive det til, - men åben
ikkevoldsmodstand har man i hvert fald ikke åbent opfordret til.
AMK blev da heller ikke forbudt under krigen - hvad man måske kan betragte som uværdigt, når andre WRIsektioners skæbne tages i betragtning. Men til gengæld bevirkede det, at Danmark ikke blev ramt af egentlige
krigshandlinger, at vi havde så meget mere ansvar for at forberede freden.
Den næste artikel handler om dette: »Fredsvennernes Hjælpearbejde«. Svend Haugaard skriver om det mægtige
overskud, som vi herhjemme måtte have i forhold til vore mindre heldigt stillede naboer, og som AMKere mere end
de fleste andre kanaliserede ud i aktivt hjælpearbejde. Fredsvennernes Hjælpearbejde blev senere til Mellemfolkeligt
Samvirke.
De sidste to artikler er pjecer fra den første tid efter befrielsen. Bernhardt Jensen, der også skrev om gaskrigen og
rustningsindustrien fortsætter her i samme spor med at skælde ud på militaristiske tendenser i arbejderbevægelsen herunder hjemmeværnsbevægelsen. Arbejderne må besinde sig på deres antimilitaristiske tradition.
Højskolemanden Thomas Christensens »Danmarks Værn« foreligger i to udgaver, hvor den seneste er fra tiden efter
Danmarks indtræden i NATO. Jeg har valgt den tidlige udgave fra lige efter krigen, da den passer bedst ind i vores
sammenhæng og er mest ”frisk” i sproget. Jeg betragter artiklen som en slags statusopgørelse efter krigens hærgen,
der konkluderer, at der er mere brug for AMK end nogen sinde - og det er der jo desværre altid.
Peter Kragh Hansen - 1986

Aldrig mere Krig
- mellem passiv og aktiv modstand

Hvad gør en pacifistisk bevægelse, når der trods al dens agitation udbryder krig og landet bli
ver besat af fremmede tropper? Opgiver den sine idealer og deltager i en væbnet kamp - militær
eller senere underjordisk modstandskamp? Hvis den holder fast på sine idealer, er det så ensbe
tydende med, at den trækker sig tilbage til sidelinien og forholder sig betragtende til udviklingen
ud fra devicen "hvad sagde jeg" og "det er ikke min krig"? Eiier er der potentialer i pacifismen, som
kan bruges i aktiv modstand? Jeg vil i det følgende - og i en senere artikel - forsøge at analysere
hvordan een pacifistisk bevægelse har svaret på dette spørgsmål: Aldrig mere Krig under den ty
ske besættelse af Danmark fra 1940-45.
M Peter Kragh Hansen
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Kontingentindbetalinger til AMK 1939-47. Kontingentet er sikrere end
officielle tal, da man talte erklæringer - hvorafflere hwzdre�e ikke betalte!
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opstarten af et "Nordisk Fredsforlag"

des at det normale foreningsliv snart

forberedtes. Men besættelsen bragte

kunne gå videre, endog med offentli

danske fredelige kulturtradition og

det hele overende. Landsmødet måt

ge møder efter mødeforbudets libera

vælte den for AMK at se eneste for

te aflyses og blev først afholdt den 4.

lisering d. 12. september 1940. Men i

nuftige danske udenrigs- og sikker

august. En planlagt sommerlejr ved

april og maj måned var dette endnu

hedspolitik: afvæbnet neutralitet

Ry fik samme skæbne, ligesom forla

usikkert.

Ny hverdag

get blev opgivet. Ikke nok med det:
Den 12. april kom regeringens forbud

Igang igen
Efterhånden blev det en slags hver

imod offentlige møder - gudstjenester
undtaget - og det fik også konsekven

I maj måned udsendes et (udate

dag igen. Det interne arbejde blev in

ser for AMK's arbejde. Ligesom oven

ret) brev til kredsformændene, der

tensiveret og vinterhalvåret blev præ

nævnte leder kunne rose soldaterne,

opfordrer til at styrke det interne ar

get af en stor studiekredsaktivitet. Der

var andet forandret: "Og nu kommer

bejde, at holde private møder, nu de

foreligger ikke tal for, hvor mange, der

igen en ting, som ingen vilde have

offentlige ikke kunne lade sig gøre, at

deltog - men mange samfundspoliti

tænkt kunde findes i bladet: Det må

besøge medlemmerne personligt og

ske emner blev taget op - også ikke

på den mest indtrængende maade

fortsætte opkrævning af kontingent

voldstanken fik sin behandling, lige

henstilles til alle medlemmer, at man

og penge for bladet, der nu var det

som emnet blev behandlet på lands

holder sig disse paabud (mødeforbud

mest stabile bindeled mellem med

mødet under titlen: "Kan vi praktisere

det m.m.,pkh) efterretteligt. Enhver

lemmerne.

ikkevold?'' Desværre kender jeg ikke

offentlig demonstration, hvad enten

"Der er Grund til at gøre opmærk

til beretninger om forhandlingerne

det er mundtlig eller i form af udde

som paa, at visse Sider af Arbejdet ab

under dette punkt, men tanken om at

ling af tryksager og hvadenten det er

solut maa stoppes. Som bekendt er

lave ikkevoldsmodstand har tilsynela

til civile eller militære personer maa

der indført Forbud mod offentlige

dende ikke været helt udelukket.

ikke finde sted. Den, som ikke forsta

Møder og Demonstrationer. Der har

Forbindelsen til medlemmerne

ar dette, vil snart komme til at føle, at

et enkelt Sted været Henvendelse fra

blev nu regelmæssig igennem må

der kan gøres vor sag ubodelig skade."

Politi i Anledning af en Tryksag, der

nedslige nyhedsbreve til kredsfor

Medlemmerne skulle altså tage sig

har været set af Soldater. Hovedbesty

mændene, der fik ansvaret for at for

selv i nakken og afholde sig fra alle de

relsen mener, at den Slags i øjeblikket

midle videre. Foreningen indpassede

vigtigste aktiviteter. I stedet opford

ikke blot kan skade den Person, der

sig i det nye politiske samarbej dsklima

redes man til til gengæld kraftigt at in

staar bagved, men ogsaa volde For

som en af regeringens støtter - den

tensivere det "indre arbejde i kredse

bundet uoprettelig Skade. Vi maa ik

havde handlet rigtigt d. 9. april, og en

ne". "Deltag i Medlemsmøderne, tal

ke glemme,at vi er undergivet Myn

hver tale om forsvarspolitiske revisio

sammen, styrk hverandre, vær ved

digheder af en anden Mentalitet end

ner måtte være bandlyst. Herom i en

de danske. Det kræver af os alle den

senere artikkel.

godt mod!"
I besættelsens og møde- og demon

største Besindighed og Resignation.

Helt uden men var tiden dog ikke.

strationsforbuddets skygge reorgani

En enkelt Persons ubesindige Optræ

Vi kan af kontingentindbetalingerne
aflæse, at foreningens reelle - d.v.s.

serede Aldrig mere Krig således sit ar

den kan drage uanede Følger over al

bejde. Der er ikke meget overleveret

le i Landet." Da ingen imidlertid kan

betalende - medlemstal faldt fra om

om hovedbestyrelsens overvejelser i

vide, hvad dagene vil bringe, opfor

kring 1000 i 1939 til lidt over 700 i 1940.

den tid. I formandens protokol, som

dres alle til at være forsigtige med

Mange har nok været usikre overfor

ellers punktligt er blevet benyttet til

medlemslister m.m. Men arbejdet må

fremtiden, andre har været forargede
over det passerede - bl.a en så kendt

bestyrelsesdagsordener og referater,

ikke ligge· stille af den grund. For

til bekræftelse af at skrivelser er mod

AMK's indsats kan hurtigt blive yderst

senere modstandsmand som Børge

taget og afsendt o.s.v., er der et ga

vigtig: "Der vil til sin Tid blive stærk

Outze. I næste artikkel skal vi se, at fo

bende hul fra den 6. april til den 22.

Brug for vor Indsats. Vi maa være for

reningen overvandt sårene således at

september. At der er sket noget, tyder

beredt paa, at en militaristisk og natio

medlemstallet ved befrielsen balance

såvel bladet som de interne skrivelser,

nalistisk Reaktion engang vil melde

rede på samme niveau som i 1939.

der trods alt udgik til kredsene. At

sig, og da maa vort Forbund være i Or-

I Danmarks frihedsråd
I sidste nummer af IKKEVOLD skrev jeg om modstandskampens mulige ikkevoldelige
aspekter. At den var tænkt som og faktisk udøvet som en voldelige kamp for at fordrive
tyskerne, skal der ikke herske tvivl om. Men det forunderlige er, hvor mange overens
stemmelser, der er med ikkevoldsteorien. I den gandhistiske tradition menes friheds
kampen at have nået sit højeste stade, når modstandsbevægelsen formår at etablere et
parallelt styre, der gør de herskende magters administration rangen stridig. Under be
sættelsen fik 'Danmarks Frihedsråd' denne centrale rolle.

Af Peter Kragh Hansen
En af hovedkræfterne i Dan
marks Frihedsråd (DF) var Frode
Jakobsen. Hans erindringsbog 'I
Danmarks Frihedsråd', der byg
ger på samtidige papirer og hans
beretning til Rigsarkivet, er net
op genudsendt. Heri er der mulig
hed for at følge modstandskamp
ens overordnede ledelse, sådan
som den blev oplevet af en af
dens ledende og stadig mest far
verige personligheder.

Folkets sjæl
Det skal straks siges, at Frode
Jakobsens (FJ) person forener
det værste og det bedste i mod
standsbevægelsen. Om nogen har
FJ været eksponent for harmen
over kapitulationen den 9. april,
en 'aldrig mere en 9. april'- hold
ning, der peger direkte frem mod
hans arbejde for oprettelsen af
Hjemmeværnet. Skammen over,
at 'der ikke blev kæmpet' sad
dybt i nationalistiske kredse - og
gør det endnu. For FJ og ligesin
dede skulle kampen organiseres
hurtigst muligt. For dem var na
zisterne ikke den største fare:
'Der var een fare og kun een, der
truede det danske folk: faren for,
at vi skulle forholde os passive.'
'Passiv' modstand kunne ikke an
erkendes. Allerhøjest medens den
underjordiske hær blev organise
ret. Ellers støttede den passive
·modstand blot samarbejdspoli
tikken, der også var en form for
henholdende
og
passiv
modstand, og den stod i vejen for
den 'aktive' - altså den 'rigtige'
modstand. Medens andre iagtta-

gere som f.eks modstandsbevæ
gelsens 'historiker' Jørgen Hæs
trup set en organisk udvikling fra
den 'passive' til den 'aktive' mod
stand, således at den første skab
te betingelserne for den anden,
står FJ skarpt på tidens stem
ning. Alt andet end den aktive
modstand var uværdigt: 'Det var
en kamp om det danske folks
sjæl....'

Den 29. august og efter
Den 29. august 1943 trådte den
samarbejdende regering tilbage,
da den ikke ville anerkende tyske
krav om f.eks dødsstraf for sabo
tage, og tyskerne havde nu frit
spil. For modstandsbevægelsen
var det en sejr. Nu var der 'rene'
linier, agitationen og kampen i
mod den siddende regering, der i
dens øjne havde været for eftergi
vende overfor tyskerne, blev er
stattet af den direkte kamp imod
tyskerne. For at lede denne kamp
i et samarbejde mellem alle mod
standsgrupper fra det reaktionæ
re Dansk Samling til DKP, opret
tedes Danmarks Frihedsråd.

Selvbestaltet, men...
Der var intet fortilfælde. Først
havde man været stærkt medvir
kende til at umuliggøre den lovli
ge regerings politik - vel at mær
ke en regering, der ved valget i
marts 1943 havde opnået en
større folkelig opbakning end no
gen anden dansk regering - der
næst forsøger man selv at ud
fylde tomrummet uden nogen

form for parlamentarisk rygdæk
ning. DF var selvbestaltet og
som sådan folkeretsligt proble
matisk. De samarbejdende par
tier trådte trods opfordringer al
drig ind i det. Men et 'Kon
taktudvalg' blev dog senere op
rettet, der bl.a i fællesskab udpe
gede befrielsesregeringen med li
gelig
repræsentation
fra
partierne og bevægelsen.
Men i september -43 skulle DF
først skaffe sig den legitimitet,
som en parlamentarisk regering
har som forudsætning. Det fik
det igennem den faktiske under
ordning af sabotagegrupper m.m.
under sig, anerkendelsen fra de
allierede
og
forhandlingerne
mellem DF repræsenteret af FJ
og hæren, der resulterede i en un
derlæggelse af hærens personel
under DF. Og ikke mindst efter
hånden som befolkningen rent
faktisk fulgte frihedsrådets op
råb. Især i forbindelse med Fol
kestrejken i sommeren 1944 anså
i alt fald FJ dette som åbenbart.
Senere proklamerede man flere
gange
'5 minutters stilhed',
hvilket hver gang gav bonus. I
den regeringsløse tid udfyldte DF
tomrummet og blev identificeret
med det legitimt 'kæmpende'
Danmark.

Frihedsrådets moderation
Engang etableret i folkets be
vidsthed
kunne
modstandskampen organiseres.
En decideret undergrundshær
blev opstillet i samarbejde med
Fortsættes

modstandsbevægelsen
og
herunder altså også DF og FJ.
Dødsstraffen blev genindført og
der blev lovgivet med tilbagevir
kende kraft. Dette betyder, at
handlinger udført i god tro - f.eks
til den lovlige regerings ord i de
første år, nu blev gjort ulovlige.
FJ mener, at vi undgik 'de lan
ge knives nat'. Muligvis har rets
opgøret været mindre slemt her
end andre steder. Men hvis der
var noget som fra et pacifistisk
synspunkt var uværdigt, var det
mere afslutningen end begyndel
sen (den 9. april). Interneringen
var rå, de internerede behandle
des som kreaturer og udstilledes
til folkets forlystelse på åbne last
vogne, og fejltagelserne var talri
ge.
Herefter følger den plet på
dansk retstradition, . at en rege
ring, der i august 1943 trådte til
bage imod kravet om dødsstraf,
selv tog dette på programmet og
eksekverede i alt 46 dødsstraffe
indtil 1950. Også i Danmark
kunne man altså lære af nazis
mens metoder.

Sammenfatning
militærfolk under jorden, den ille
gale presse og sabotagen koordi
neredes, retsopgøret forberedtes
og der forhandledes om allieret
anerkendelse af Danmark som al
lieret og med politikerne om en
·befrielsesregering. Dansk Sam
ling og DKP ønskede at fremme
DF's eget sociale og økonomiske
program for efterkrigstiden, men
især FJ argumenterede stærkt
herimod. DF havde kun det mål
at jage tyskerne ud og derefter at
få renset ud. Når en ny regering
trådte til, var rådets funktion op
hørt.
Man forberedte sig på en volde
lig slutkamp, hvor den under
jordiske hær skulle træde frem i
åben kamp, ligesom brigaden i
Sverige skulle overføres. Men
indtil da måtte man ikke tage
kampen op imod tyskerne. Unø
dige ofre skulle . undgås - og blev
undgået. Moderationen overhold
tes, og den danske blev den mest
ublodige modstandskamp i de
tyskbesatte lande. Da enden
kom, blev kampen ikke ;nødven
dig' til bl.a FJ 's store lettelse,
mens mange modstands'soldater'
tværtimod var skuffede - de fik
ikke lov til at leve deres had til
tyskerne ud i åben kamp.
DF modererede også den inter-

ne modsætning mellem de for
skellige grupper fra højre til ven
stre.
Samarbejdet
forudsatte
f.eks forbud imod antikommunis
me - hvad især lå svært for hæ
ren. Den planlagte f .eks brigaden
i Sverige som en politistyrke, der
evt. skulle sættes ind imod kup
forsøg, ligesom fordelingen af vå
ben, købt i Sverige af militærfolk,
søgtes fordelt til ugunst for kom
munisterne.
Men sammenholdet holdt og en
af FJ's værste anelser om borger
krigslignende tilstande efter be
frielsen blev gjort til skamme. Og
det var klart DF's, og måske især
F J's fortjeneste.

De lange knives nat?
Det lå også FJ på sinde at undgå
'de lange knives nat' - den vilkår
lige og pøbelagtige afstraffelse af
landsvigerne. DF oprettede et ar
restationsudvalg, der dels skulle
opstille lister oyer dem, der skulle
interneres for•landsforrædderi og
det, der var værre, og de, der bare
skulle sikres imod overgreb. Øn
sket var også her moderation og
sikringen imod standretter. Op
rindeligt anså man den eksiste
rende straffelov for tilstrækkelig
i retsopgøret. Men de sidste års
kamp
forråede
også

'I Danmarks Frihedsråd' er en
god og engageret fremstilling af
modstandskampens ledende lag
fra en deltager. Frode Jakobsen
repræsenterer stadig modstands
kampen på godt og ondt. For at
tage det sidste først står han vel
som ingen anden for 'aldrig mere
en 9. april'-vrøvlet, som han
senere selv skulle være med til at
udmønte i hjemmeværnet - og det
er vel det nærmeste vi kommer en
skamstøtte over modstandskam
pen. Den kunne vi godt have væ
ret foruden. Noget andet med
modstandskampen.
Men samtidig var F J en afgjort
modererende kraft, som vi alle
skylder tak for den indsats, han
gjorde for at undgå unødige
blodsudgydelser.
Frode
I
Jakobsens person og i Frihedsrå
det som sådan slog den vist
typisk
danske
uvillighed
til
underkastelse under den unød
vendige kamp igennem, som i før
ste omgang var ildeset (9. april),
men som senere blev gjort til
modstandsbevægelsens egen
paradoksalt nok.
Litteratur: Frode Jakobsen: I
Frihedsråd,
Danmarks
Gyldendal 1975 & 1986, 454 s.,
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,Fra Militærets Arbejdsmark.
Loven om civilt Arbejde for ~vær·
bliver mere og mere er
"Torn i Øjet paa U<lskrivningsmyn·
-<lighederne og Militæret. Der er mnn
~e Eksempler paa, h\·orledes mar
:Søger al faa <le unge Mænd til at af
staa fra deres Begæring om ch:ilt Ar.
bej<le, baade før, under og efter Ses
-sionen. Dcherrer søger at lægg<
-saa manite Sten som mllligt i Vejer
for Lo,·cns Bcn)•tlelse. Sædig <l<
~idsle Aar viser Eksempler herpaa
:Det er :iabenbart <let for ll\'ert Aa1
stig1~ndc Antal Mililærnæglere, de
faar Sessionsmyn<lighe<lerneog Militæ
.ret til at svede Angstens Sved af Fryg
for Konsek\ensen\e.
Et 'Par af de sidste .Sager• af <le1
Art skal omtales her.
En A. m. K.er fra Djursland send
te den li. Dec. Hl34 en He~æri n1
til. 4. Udskrivningskreds i Aarhus 011
Fl'itagelse fra al Militærljenest1
Hig. Lov 187 af 1933. Uegærin~en:
Affattelse er som det vil ses i re
nøje Q,·erensstemmelse med de trykt'
'Begæringer, som rort Forbund an ven
-der i Hun<lredevis )l\'ert Aar, N. N
mødte efter Tilsigelse paa Sessionet
·'tlen 8" Juni delle Aar, men blev af
-vist med den Moti\'ering, af Begærin
gen \'ar mangelfuldt affaUet; ~er va·
·intet nævnt om, ot N.N; forlang
te sig overflyttet ·til ci'vilt . ·Ar
bejdel
Den rn. Juni sendte N. N. en l'ro·
teslskrivclse til Udskrivningschefer
og anmodede om en sk1·ifllil-( Besrun·
delse for Afvisningen, hvorefter Sa·
gen vilde blh·e forelagt Jn<lenrigsmi·
nisteriel.
Hr. Udsltrirningschef Thofl ha.1
Mellemliden formen11iiz taget !>ig e
Kursus i skrinlig Dansk og nærincn
/,!ranskel Gi\'illo\'en. N, N. modlnge1
i ll\'el'I Fald nogle Dage senere føl
gende Skri\'else.
ciepligti~e·

Efter Modtagelsen af Deres Skr. af 19. d
har jeg paa n~ forelagt Sagen for Sessione:
den 24. ds" og ·Sessionen besluttede efte
Omstændighederne at betragte Deres ind
sendte Begæring som fyldestgørende, hvor
efter samme Session b6sluttede at forctai:e
Indstilling om, at De o\·erføres til civilt Ar·beide
Thoft .

Vie! Geschrei und wening
Wollel Jo, men Eksemplet er typisk
for den Mentalitet, der er herskende
hos Sessionsmyndighederne. Den gi\'er
sig de mærkrær<lii;:sle Udslai.:. I delte
Tilfælde er del en straalende Naivi·
tet, der lyser ud fra Hr. Udskri\'·
·ninRschefons Handlemoade. Knap saa
·morsomt kan man optræde \'e<l andre Lejligheder. F. Eks. naar det
·meddeles· fra en Session lan At nordpaa i Lande!, at man tiltalte Militær·
·næAlerne (der mød\e ca. '50 ialt) !iom
Landsfo~ ræd.dere. ·iKrvstere. Kujon er. Militæret har jo riu engang
Patent paa den Slags Tiltalemaader,
som i det civile Liv ikke hører til
god Tone.
En anden Sag, ikke mindre inter")
essen l end den førsle.
En Forbundsfælle fra Odsherred
sendte for nogen Tid siden en Sol·
dal i A\ e<lørelejren et Brev og paa·
klæhede l\om•olutten nogle af E.
Dehris Fredsmærker: A I d rig m c r e
I\ r i g, . N e ti m e <l V a a b n c n e,
F r ed V e <l A f r u s t n i Il i::, o. s. v.
Ve<lkommentle slakkels Soldat maat··
se møde paa Lejrens Kontor, hvor
man l\'ang ham til nt læse Urevel
op, det viste sig at \'ære el absolut
pri\'at, ufarligt llm-, ·<ler ikke opfor·
drede til Mylleri {h,·ilken Forbryde!~
se ifølge Straffelovens § 127 h,iemler
en Strar paa indtil GAars Fæng11ell).
Men Brevet ,·ur skre,·et paa Papir,
paalrykt "Aldrig mere l\.rig", og
denne forbrydelse i Forbindelse med
de famøse Mærker var . nllige,•cl saa
stor, ut den ikke kunde passere upaatalt. Sagen sendtes of Lejrkommandanten til Nykjøliing Sj. til \'idere Beban<llin~. N. N. o~ hans Fader (for
den formasie.lige Oprører var meget
l.tng !) 111aalle møde for <len høje Ret
til Afhøring. Der nir enllogsaa Bud
efter l10111eYærnel~ Forman1l, som
dog udeblev, formodentlig ud fra
den Belraglning, at dd mere ,·ar Militæret i Avetlørelejren, der trængte
til Børneværn end <len unge ManJ.
Sagen er irn gaaet I i1 Statsad \' Okalen, iler skal bruge sin Sommer1

ferie til al af!(øre, om der er Grund
til Tiltale. ,,\'i antager", skriver
li ol bæk A m t s V e ns I re h I a d, ,,at
Sta\!ladvoltatcn ikke \'il finde et saadant Grundl11g. Han plejer jo at ,.æ.
re en fornufliH Mand, Ellers kunde
det jo \'ære morsomt at se, hvad der
lcun<le komme ud ar saa<lan en Retssag. Den ,·ilde i hvert Fald ikke savne oplivende Momenter.'·
Det er sikkert fornuftigt som o\'ennævi1te Blad at .\age denne Sag fra
den gemytlige Sitle. Ogi111a Sa~en fra
Djurs-land er vel ikke ·stort mere tod
cl Smil væl'd.
., .Men der er alli;.:e,·~1. ved. disse S~
·ger .som ved mange andr!! af. lignende Arl et ~lomenl, dt•r m<'get nl kan
~j,·e os A. 111. l\.t·re Anlc1lning til :il·
\'orlig Elterlankl'.
Snmmt:nholcl det rrrn1forlt• med
Ohrrsl han Carslensens og Gencr:1la11dilor P ii r sr he Is Vdlalds1•r, om·
talt an1lclsle<ls i Bladet, O[~ vi mua
indrømme, at del synes at blæse op
til Mod dnd fra liere Sider mo:l del
ci\'ile Arbejde.
ForhnalH'nllig dl der i rnrt Land
ikke \':\!l'e .lonlimntl for 4!11 ell'ckliv
Aklion motl Iletlen til al n:cgle ~lili
tær- og Krigstjencsle af .Sumvillighedsgnrnde. Denne Hel sladfæsle1les
i J!lli, mens andre L:indes tnsindtalli;.:e unge tnrngsutlskre,·es og for·
bleclle paa Slagm:irkerne. I Dag 011htrt's Yerdens Ungdom saan·l i volds·
o;:; tliktalurslyrctle som i de mere el~
h·r mindre demokratiske Slaler tit
tlen rnl'st raffi1m·ede I\ rigsførelse. De
lre nordiske Lande slyres i Dag uf
H1· geri11~er, der hl. u. har Orclet Frih ecl som Hellesnor.
Om denne Frihe<I dl \'i i A. m. I\.
slau \'agt Lil det sidste.
Ikke minost nuar ilet ;iæltler Fri'
'
heden lil at forlange civill Slulsar·
hej1le i Sledel for at tage Del 1 ~lili
tærels taah~lige, menneskeljend'\ke
Neuhry1lnings\'ærk, der er en Skam·
plet paa l\ul!nren og tl Slag i An·
siglcl paa fiel, Helfær<lighed, Frihed

og

~lc1111eskclighe11.

0. :\lathiascn.

~~
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Skal Bombe- og Gasfabrikanter beskytte os 1nod Luftkrigen?
Hvem der regerer i Dansk Luftværnsforening.
Af Bernhard Jensen.

Med Brask og Bram har Dansk
Lnfl\•ærnsfo1·ening starlet sin Agilution for nt fnn ~et dnnske Folk gnsforgiflct med Krigspsykose og Bcskyttclsesgnlskah. Del Jigger nær nt antage,
nt der uag delle Foretagende, som i
8ch·e I\rigsophidsclsen, naar den skjuler sig under ideelle Bevægelser, ligger
økonomiske Interesser slijull. En Undersøgelse nf \'isse af de ledende Luft·
\'ærnfolks Holle i Lande Is .okorlomiske
Li\· lll'kræflC'r dn ogsna nwd al Tydeliglwcl, nt man sla:ll' ·orcrfor cl eneslaae1uic frækt Forsøg paa ni Inde
llustningsfuhriknnlcr og Ledere nf
kemisk Industri opirrede som huma·
11e Beskyllcre nf den cirilc Bcfolk:ning - nf l\\'inder og Bom.
Formanden i l>ansk Lnf!\·ærnsfor<'ning er Professor S. P. L. S 0' ren-s en, der tillige har det lille ·.nette
Bierhven· al \'ære i Besf\·relsen
for
•.
Aktieselskabet l>e danske Spræng·
~toffahrikker, et Foretagende, soin
fremstiller Aerolit og andre kemiske
S1offe1·. Hr. Sørensen pnatagersig allsaa
den menneske\'enlige Opgm·e at he-skytle os mod de SprængstofTer,
~om han sch· tjener Penge pan
at fremstille. Efter delle \'il der
~ikkert \'ise sig en enorm Tillid til
11ans Beskyllelscsmeloder, inclusive
den temmelig næsten absolut sikre
.f o 1k em aske tselv Gasmasker e1·
-~~ .e.n .folkelig Ti~jl I) ha~ ifølge Ud·
lnlelser i Bindene h~·I' opfundet.
.
I.ad os saa kigge lidt i Næstfor•
"

••

•

••

••

a

manden, Hofjægermester Tor b c n
Fos s' Papirer. Det \'iser sig, nt han
t>r Beslyrelscsmedlem i Aklicselsknbet
Sadolin & Holmhind -- en nf Laneiris førende Fnr\'efahrikker. Dn man
\'ed, at Fan·cinclusiritn pua kort Tid
kan omstilles til Giflgusprodnklion,
og da man \'ed, at den ndcnlnndske
Fnn·eindi1slri 1 som i Dag næsten helt
slnnr i Giftga~frcmbringelscrnes Tjeneste, h n r Forbindelser oi,:san i Dnn·
mnrk, er det_ meget betænkeligt, ni
hn\'e en i den kemiske lntluslri san
stærk l in lcrcsscret Pt•rson i L('(lelscn
for cl \':t·rn mo<l Giftgas. Del knn
ikke bc\'ises ni S. & H. i U::ig ln\'Cr
Giftgas; men den prh•nle kemiske
Industri \'il kun i fna Tilfælde Inde
e11 saadan Tjans gun fra sig den Dag,
Muligheden byder si~ for at tjene
Penge pna ~fomu•skchec!ens Udrydde!se.
. Samme Hr. Foss er ogsan i Bestyrelsen for A/S F. L. Schmidt & Co.
- den store ·cemenllrusl, som \'il
fon godt nl bestille, h\'is 'fn;1kcn om
de bombesikre Kældre s!anr an, saa
Hr. Foss ·~j. nllsan direkte økonomisk
interesseret i en Panikslemnin'g, ~om
fre~m~r By~eri nf underjordiske
Belonkældre.
Mord\'nabenfnurikanlernes Dr:stighed· k~ntler ingen Grænse I I l{øht•n·
havnskredsens Ledelse fli1der 'man
'minsandten Hr: I'er e v I p se h fro
'oa n sk'R~k~'. 1ri f J~l sy n;l i kats LCdel'se.' Al sreit(· ei1'Ekspo'rlør nfMord\'nahe11

op som llc'folkningcns \':t>rrwr mod
l\rigsrædslcr er \'Cl nok en nclscrgl lfann
mod hdc Folkl'l. Ogsna i ~in Stilling
!10111 Dircklor for Det fo1<'ncde Oliekompagni er Hr. lpsl'n jo forbundet
incd l\usln i1-1gsincl11slric11 - oHn i
Kohrt den uden lan1lskc - itiet drt
danske Olielirma kun er rn Allæggcr
af Shcll,· ri Firma med !'for lndll~·d
clsc pnn Huslning.;in<luslrirn. Endclii;
sidder Hr. lpscn o;.:san i Beslyrcli;cn
for Dansk S\'o\'lsyrc. og Snperfos fa I fuh ri k, og S\'o\'ls,ncproduklionen <lan1wr det allcrforlrinligslc Cdgani;:spnnkl for Fuuriknlion uf Giflgas!
~fan lør jo nok an lyde, al det er et
Trcklo\'er, der pryllcr i en l.ufl\':t>rnsforening. Allesammen \'il tic gennem
de Indnslricr, de er interesseret i, kunne tjene paa, al Krigsforen i \'cnlen
øges, lhi <I et betyder Qgct Salg af
Spræni.:stolTer, af kern iske Artiklc.>r, nf
Cement og af I\ckylriller. O[.! samti·
dit-l kan de tage Glorie pna og gøre
et uc~en nylli;.:t Arhej<le for Folke Is
Værn mod den dcs\'ær1·e unml~aneli~<.'
Lu fl krir: !
Det kunde dog \'ære, nl den donske B<.'folkning ikke ønskede at hn,·e
Bomhefnhriknnle1· og den k~miske
lrH!usl1·is Aktionærer til ni \'ærne si~
mo1l l\rii.:cn. De I Værn kan dch
hc<lrc selv skabe gennem· uforsonlii;
l\amp mod l\uslningsinduslrien" og
mod det store F o 11; e b -e·d t a g, sdm
Lufl,·rernskrig<!ii ·er.

Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse.
Af cand. polit. Niels Lindberg.
Den amerikanske Sociolog Case, der
er en af de faa Videnskabsmænd, der
har behandle! samtlige ikke·voldelige
Kampmidler i en større videnskabelig Al·
handling, begynder sin Bog Non Violent
Coercion paa følgende Maade: Kunsten
at dræbe har udviklet sig kolossalt. Der
er fremvoxet en forbløffende effektiv Krigs·
teknik. Væbnet (eller anden Form for
voldsom) Modstand mod den overlegent,
militært udrustede Statsmagt bliver for en
større national eller social Gruppe mere
og mere en Invitation til Massakrering.
Det bliver en Opfordring til fuldstændig
Nedsabling af den lille Gruppe, der vo·
ver at sætte sig op mod den større og
stærkere. Derfor dukker der en Interesse
op for andre, mindre selvmorderiske Maa·
der at øve Modstand paa mod Krig og
Undertrykkelse. Dette ~kaber Interesse for
de forskellige Former for økonomisk og
anden social Modstand af ikke·voldelig
Art, saasom Demonstration, Strejke, Boy·
kott, baade økonomisk Boykot! og social.
Desuden Ikke-Deltagelse i Forvaltning,
herunder Skattenægtelse o. lign."
11

Naar disse Kampmidler kommer i For·
grunden, skyldes det følgende:
I) Man er klar over, at man ikke kan
hamle op med den større Gruppes Mili·
tærapparal i en væbnet Kamp.
2) Man arbejder ud fra den Grundop·
fattelse, som ogsaa er rigtig under en
moderne Civilisation, at Undertrykkerne
i det lange Løb trænger til ens og gerne
vil have ens økonomiske og sociale Med·
virken, og at mari derfor kan lægge et
Pres paa dem ved at· nægte sin Med·
virken til Udøvelse af flere eller færre
af Samfundets økonombke og kulturelle
Funktioner.
3) Man bygger desuden paa den Op·
fattelse, at de ikke-voldelige Kampmidler
tiltaler udenforstaaende Grupper, og at
den offentlige Mening i moderne Tid har
stigende Betydning.
Man gaar ud fra, at Undertrykkerne i
det lange Løb ikke holder af, at Syrn·
pat\en er paa de undertryktes Side. Paa
den her a11førte Tankegang bygger man
den Opfattelse, at selvom man ikke er i
Stand til at skade den stærkere Magt
saa stærkt økonomisk og kulturelt, at de
af den Grund kan bringes til at ophøre
med Tvangen, kan man bringe den stær·
kere Magt til Forhandlingsvillighed ved
det Ubehag, man tilføjer den, naar den
mærker, at den lille Gruppe har vundet
udenforstaaende Gruppers Sympati.

4) Endelig er der ogsaa voxende Modstand mod voldelige Midler af religiøse
og etiske Grunde.
Den svagere Gruppe, der kæmper mod
den stærkere, kan enten være en social
Gruppe, I. Ex. Arbejderklassen eller. en
nalional Gruppe, I. Ex. Ghandis Tilhæn·
gere i Indien. Formaalet kan være Mod-

stand mod Krig eller mod Undertrykke/se. Men Krig og Undertrykkelse er
jo saa nær beslægtede, at Formaalet
snarest er et og det samme og ikke
flere forskellige.
Man kunde nu spørge, om det har
nogen Aktualitet i Øjeblikket at drøfte
Kampmidler mod Krig og Undertrykkelse.
Jeg tror, vi alle er enige om, at Ak·
tualiteten er næsten uhyggelig; hvis man
ser sig om i Europa i Dag, er det tyde·
ligt, at Internationalismen og Fredstan·
ken er nede i en dyb Bølgedal.
Ser vi paa Danmark, er det utvivlsomt,
at der er en betydelig større national
Stemning og en større Forsvarsinteresse
end for blot en fire-fem Aar siden. I
denne nationale Indstilling bliver der spe·
kuleret og vil der blive spekuleret i de
kommende Aar fra militaristisk og ar·
bejderfjendsk Side. Hvorledes kan man
værge sig imod denne nationale Opgej·
ling?
Man kan for det første møde den na·
tionale Agitation med en paa Fornuft·
grunde bygget Kritik. Man kan søge at
afsløre, hvad der ligger bag den natio·
nale Rummel; man kan saaledes hen·
vise. til Italien og Tyskland, hvor det ty·
deligt har vis'! sig, at Formaalet for dem,
der har betalt al den nationale Agitation
ikke først og fremmest har været uden·
rigspolitisk, men indenrigspolitisk, at faa
Fagforeningerne ophævede eller stækket
og Lønnen sat ned. Men Formaalene
har været sl\jult af Snak om national
Rejsning og Folkefællesskab. Og man
kan henvise til, at det ikke er første
Gang, at Nationalisme bruges til at be·
drage Folk med.
Det forekommer mig imidlertid indly·
sende, at man ikke kan nøjes med at
kritisere og tage Afstand fra den nationale
Ideologi, man maa trække Linjen skarpt
op ved ogsaa at tage skarpt Afstand fra
de Midler, som Nationalisterne anbefaler
i det nationale Spørgsmaal. Det 'er jo
Socialdemokratiets og de Radikales gamle
Program: Intet militært Forsvar mod organiserede Statstropper. Det er i Øjeblik·
kel gledet i Baggrunden. Socialdemokra-

tiets og de Radikales Førere og Agita·
forer er klar over, at det i Øjeblikket
ikke gaar an blot at kritisere de andres
positive Program. Men hvilket Program
kan vi sætte op i Stedet for Oprustning?
Har vi noget? Ja, vi har jo fra gammel
Tid visse Retningslinjer for ikke-voldelig
Kamp, og det maa være en Opgave for
konsekvente Antimilitarister at søge at
udarbejde disse Retningslinjer under Hen·
syn til Erfaringer, særlig fra Udlandet.
Man maa tage den indiske Ulydigheds·
kampagne op til Undersøgelse og Drøf·
telse. Den indiske Ulydighedskampagne
omfatter Skattenægtelse, Nægtelse af at
købe engelske Varer og Varer, der
er stærkt beskattede. I Forbindelse her·
med forskellige Omgaaelser, naar det
drejer sig om Nødvendighedsvarer, som
man maa skalle sig, I. Ex. ulovlig Ud·
vindelse af Salt.
I Forbindelse med Forsøgene paa at
boycotte engelske Varer arbejder man
paa at genoplive gamle Hjemmeindu·
strier til Erstatriingsproduktion. Der er
ingen Tvivl om, at Ulydighedskampagnen har kostet engelske Kapitalister og
den engelske Stat mange Penge. Ulydig·
hedskampagnen har imidlerlid ogsaa haft
svære Hindringer at kæmpe med; her
skal blot nævnes religiøse Modsætninger
mellem Inderne indbyrdes, og stor Uvi·
denhed i den brede indiske Befolkning.
Fra Tysklands nyeste Historie kan man
studere to interessante Forsøg paa ikke·
voldelig Kamp. For det første den tyske
Modstand mod den franske Ruhrbesæltelse. Som bekendt besatte Franskmændene Ruhr i 1923. Den ikke-voldelige
Modstand bestod i Urostrejker i Minerne,
i Staalværker og ved Jernbanerne. Tysk·
land havde to store Vanskeligheder at
kæmpe mod, som til sidst medførte, at
Modstanden efter ni Maaneders Forløb
maatte afblæses. Den første Vanskelighed
bestod deri, at Ruhr er et specialiseret
Mine· og Industridistrikt. Befolkningen
kunde derfor ikke indskrænke sin øko·
nomiske Virksomhed til Selvforsyning paa
samme Maade som en Befolkning i et
Landbrugsland, med noget Haaodværk
og Smaaindustri. Ruhrs Arbejderbefolk·
ning maatte delvis underholdes fra Tysk·
land, desuden blev der betalt menings·
løse store Erstatninger til Kapitalister.
Den anden store Vanskelighed \'ar, at
Tyskland i Forvejen stod med et for stort
Seddelomløb og svækket Valuta. Da Ruhr·
modstanden nu blev finansieret \'ed yder·
lig kraftig Inflation og ikke ved Skalter,
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faldt Marken helt i Bund, og Modstanden blev afblæst, men det er værd at
erindre, at Franskmændene ikke fik nogen økonomisk Gevinst af Betydning, og
at de moralsk led et kraftigt Nederlag,
for saavidt som Udlandets Sympati vendte
sig til Fordel for Tyskland.
Det andet Exempel fra Tyskland er
Modstanden, der kvalte Kapp-Kuppet.
I Marts 1920 samlede Reaktionen sig
første Gang til et Fremstød i Tyskland.
Den 13. Marts marcherede Kaptain Erhardt fra Doberritz til Berlin, og Kapp
opkastede sig som Rigskansler. Strax erklærede Arbejderne i Berlin, ledet al et
hemmelig sammentraadt Udvalg, Generalstrejke. Ogsaa mange al de højere og
lavere Embedsmænd nægtede at samarbejde med Kapps Regering. Ret hurtigt
brød denne da sammen, og Kapp flygtede; hvis man skal forklare hvorfor, maa
man sige, at Kappisterne .var rene Dil·
lettanter i Sammenligning med senere Tiders tyske Kupfolk; de synes ikke at have
været Gangstere og Terrorister al Natur
og Overbevisning, ellers kunde de maaske for en Tid have kvalt Modstanden
hos Embedsmændene ved at skyde dem
ned, der nægtede at parere Ordre. Det
er iøvrigt svært at afgøre, om Embedsmændenes Boycott af Kapp-Regeringen
eller Arbejdernes Strejke virkede stærkest
til at· overtyde Kapp om, at det ikke
kunde gaa i Længden. Et Exempel paa
ikke-voldelig Modstand, der er ganske
interessant er, at strejkende Arbejdere
paa Gaderne indlod sig i Samtaler med
Besættelsestropperne og paa den Maade
søgte at svække deres Moral. Det er ogsaa vigtigt at mærke sig, at Sammenholdet i Arbejderklassen paa dette Tidspunkt var større end 13 Aar efter.
Der er endnu et Par historiske Exemp·
ler, jeg vil dvæle ved. Fra England er
der et Par interessante Exempler paa
Trusler om Strejker som Kampmiddel
mod Krig og national Undertrykkelse.
Et Par Gange har saadanne Trusler været effektive og virkningsfulde. Første
Gang i 1919. Der blev Trusel om Storstrejke anvendt af den saakaldte Triplealliance, det var en Alliance mellem tre
store Paglorbund, nemlig Minearbejdernes,
Jernbanearbejdernes og Transportarbejdernes. Anledningen var en Strid med
Statsmagten, der i allerhøjeste Grad vedrørte Spørgsmaalct om Krig eller Fred.
Blandt de Krav, som Triplealliancen stil·
lede, var nemlig for det første, at alle
engelske Tropper skulde trækkes tilbage
fra Rusland, og for det andet, at Handelsblokade mod Rusland skulde hæves.
Denne Trusel om direkte Aktion fra Trip·
lcalliancens Side maa siges at have væ·

ret vellykket. Paa samme Mnade maa
den engelske Fagforeningskonferences
Trusel om Strejke i 1920 siges at have
været vellykket. Fagforeningskongressen
optraadte som Talsmand for hele den
engelske Arbejderbevægelse og truede
med Generalstrejke, hvis Lloyd George
blandede England ind i den russisk-polske Krig, som var i Udvikling paa det
Tidspunkt og som Frankrig som bekendt
tog Del i.
Jeg har i det loregaaende nærmest
behandlet det Tilfælde, at Arbejdernes
Kamp mod Krigen var en Kamp mod
Landets egen Overklasse og Statsmagten.
Exemplerne fra England var jo al den
Art. Men lad os nu gaa ud fra, at Si·
tuationen er den, at Kampen mod Kri·
gen former sig som en Kamp mod en
indtrængende Militærmagt. Her passer
Generalstrejke ikke. Al Strejke ud over
de laa Punkter, som l. Ex. Jernbaner og
visse Dele af Forvaltningen, som Fjen·
den straks ønsker at beherske, er skadelig
for selve den Befolkningsgruppe, der vil
forsvare sig, men rammer i~ke Fjenden.
I hvert Fald ikke i den første Tid al Be·
sætteisen. Generalstrejke er derfor næppe
anvendelig; derimod bør man sikkert in·
teressere sig for en effektiv Udstrækning
al Strejke i alle de Grene al det økono·
miske Liv, som Fjenden af Besættelses·
hensyn elterhaanden forsøger at beherske, altsaa ogsaa Stats-, delvis Kommu·
nat Administration, men dermed kommer vi over til det, som man i Indien
har kaldt Ikke-Medvirken eller Ikke-Del·
tagelse i Forvaltning. l Forbindelse her·
med maa anvendes Boycott for at gøre
Besættelsen til en daarlig Forretning.
Man forestiller sig maaske, at Ghandis Ulydighedskampagne er det første
store Exempel paa Modstand ved Ikke·
Deltagelse i Forvaltning og Boycott. Saa·
ledes forholder det sig imidlertid ikke.
Den første store historiske Boycott·Bevægelse var den, som fandt Sted 17631776 i de nuværende forenede Stater,
d. v. s. de østlige Stater, dengang de var
engelske Kolonier . .Man brugte al let lorstaaelige Grunde ikke Ordet Boycott dengang. Man talte om Nægtelse al Indfør·
set og Nægtelse af Forbrug af Varer, som
Moderlandet beskattede haardt, eller blot
Varer, der stammede fra England.
Foruden dette historiske Exempel kan
der være Grund til endnu at nævne Be·
givenhederne i Ungarn i Midten al l 860er·
ne. Kejser Franz Josef var paa dette Tids·
punkt ude efter at tage Uafhængigheden
helt fra det gamle Ungarske Kongedømme.
Da fremstod en Fører ved Navn Francis
Deak, og organiserede en ikke-voldelig
Modstand. Kampen tilspidsede i en Skat·

tenægtelse. Naar Skatteopkræveren ingen
Skat kunde laa, hentede han Foged og
Politi, som satte sig i Besiddelse af Skattenægterens Ejendele. Man kastede sig
over nogle enkelte for at statuere Exempler, thi man kunde ikke overkomme at
udpante hos alle Skattenægtere. Der skulde
saa holdes Auktion. Men den ungarske
Auktionarius strejkede, hvorefter man
maatte indkalde en østrigsk. Naar han
kom, opdagede man, at man ogsaa skulde
have taget nogle Folk med, der kunde
byde. Saaledes skete det, at den 11strigske Regering elterhaanden indsaa, at det
kostede mere at forsøge at bringe Skallerne ind end Provenuet, det indkomne
Beløb kunde dække! Man ræsonnerede
saa saaledes: vi maa skaffe Dækning
for Krigsomkostningerne ved at indkvar·
tere de østrigske Soldater hos Ungarerne
og paalægge disse uden Vederlag at sørge
for Soldaternes Forplejning. Saa havde
man da ingen Omkostninger ved Besæt·
telsen .. Da traadte den sociale Boycott i
Kraft. I det Omfang den var effektiv, og
det synes at have været i et stort Omfang, talte man ikke med de østrigske
. Soldater og Officerer fra Ungarernes Side,
man drak ikke Øl med dem og spillede
ikke Kegler med dem, og de ungarske
Piger vil ikke have noget at gøre med
dem. Tænk, hvad det vil sige for en Sol·
dat. Derfor endte det med, at de østrigske Soldater protesterede mod det Ind·
kvarteringsdekret, der tvang dem til at
leve blandt Folk, der intet vilde have
med dem at gøre.
Naturligvis boycottede Ungarerne ogsaa det østrigske Parlament og andre
Institutioner, hvor man ventede deres
Medvirken.
Endelig i Februar 1867 opgav Kejser
Franz Joseph sin Politik og anerkendte
Ungarns gamle Forfatning. Det er vel
tvivlsomt, om den beskrevne Boycott var
Hovedfaktoren, men den var sikkert en
væsentlig Drivkraft.
Vi skal ikke her drage flere historiske
Exempler frem, men søge paa Grundlag
al, hvad man har hørt af de nævnte Exempler at klare følgende Spørgsmaal:
Hvoraf afhænger de ikke-voldelige Kamp·
midlers Effektivitet?
l) At man skaller sig Sympati hos
udenlorstaaende, hvis Mening Undertryk·
kerne ikke kan lade være at tage Hen·
syn til. Dette kræver et Propagandavæ·
sen, som ikke paa nogen Maadc er uover·
kommelig.
2) At man kan holde sig fri fra Over·
gang til voldelige Metoder; dette kræver
stor Diciplin indenfor den lille kæmpende
Gruppe. Hvis man ikke kan holde sig
fri af voldelige Metoder, maa man gøre
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sig klart, at man letter Modstanderens
Betænkeligheder ved at anvende Terror.
3) Endelig kræver Ikke-Vold som
Kampmiddel, at der er en vis fri Stats·
forfatning. Under en Belejringstilstand
vil en saakaldt. passiv Modstand være
s\~ær at opretholde, medmindre den e.r
særdeles velorganiseret i Forvejt'n. Be·
lejringstilstanden vil imidlertid blive hæ·
vel for eller senere. Undertrykkerne vil
ønske de Undertryktes Medvirken til at
styre og udnytte det besatte Omraade.
Saa er Tiden inde.
4) Den største Vanskelighed ligger i,
at Ikke-Vold som Kampmiddel kræver
mere al Mod og Ollervilje end nogen
anden Kampform. Der skal ikke saa for·
lærdeligt meget Mod til at følge den
militære Alarmeringsparole, og er man
først i lldlinien, skal der mere Mod til
at forsøge paa at slippe bort fra Helve·
det end til at blive og parere Ordre.
I dyb Modsætning til den moderne militære Kampmaade kræver den ikke vol·
delige stadigt Initiativ og Mod af en. Mi·
litaristerne kan dog ikke udnytte denne
Svaghed til et Modargument. De tillæg·
ger jo gerne Folket den største natio·
nale Offervilje.
5) En særlig Ejendommelighed ved
Ikke-Vold er, at den som Medkæmpere
og Hjælpere anvender Mænd og Kvin·
der, Unge og Gamle, ikke som den militære Kamp udelukkende unge Mænd.
Om dette kan siges at være en Fordel
eller en Svaghed afhænger al Sy11spunk·
tet. Det er en Fordel at kunne rekruttere
de aktive Ira en stor Kreds, men det er
en Ulempe i sin Kamp i nogen Grad at
være afhængig al saadanne, der er nølende, modvillige eller lette at skræmme
al Fjenden.
6) Tilsidst kan nævnes, at Ikke-Vold
ikke tilfredsstiller de mest aktivt og agres·
siv! indstillede, hvis disse er al primitiv
Natur, det vil i dette Tilfælde sige: er
al den Type, at de let lader deres Hævn·
følelse vinde Overhaand over Fornultens
Stemme. Mennesker af denne Type vil som
nævnt være en stor Fare for den ikke·
voldelige Modstands Førelse.
Deri fuldstændige Klarhed over, hvor
effektivt Ikke-Vold er som Kampmiddel
eller ikke er, naar man naturligvis først,
naar man betragter de andre Muligheder.
Vi maa se paa de andre Kampmidler,
der kan være tale om for en lille Gruppe,
der ikke kan konkurrere i moderne Mili·
tærteknik. Alternativet er naturligvis ikke
at møde Fjenden i aaben Kamp med
hans egne Vaaben, for saa vil man udfra
Udgangspunktet komme ynkelig til kort.
Den aabne Kamp, i Betydningen moderne
civiliseret Krig, vil være en blodig og

virkningsløs Demonstration, ikke en el·
lektiv Modstand paa langt Sigt. Valget
staar mellem Jkke·Vold og Terrorisme.
Det er derfor Terrorisme vi skal betragte
som Alternativet set Ira et teknisk·soci·.
ologisk Synspunk( Hvad ·Terror er, det
kan man danne Sig et Indtryk al ved
Læsning al ·to· fremragende irske Roma·
ner, der er !ulde af Virkelighedsskildrin·
ger Ira den irske Frihedskamp 1920-21.
De er begge oversatte, den ene hedder
"Sig Goddag til Djævelen" af Rearden
Connor, den anden hedder "Skærsommernatsgalslrnb" af Jean O'Faolain. Og·
saa Nis Petersens Bog "Spildt Mælk"
kan anbefales. Terrorismen i Irland be·
stod i følgende Voldshandlinger, for nu
blot at nævne de vigtigste: Bagholds·
angreb, med Bomber og Maskingeværer
paa black- and tan Tropperne og de re·
gulære engelske Tropper.
Som bekendt endte det hele med, at
Englænderne bøjede sig og gav lrlæn·
derne en vis Selvstændighed, og man
kunde derfor mene, at man i Terrorismen
har det virkelig effektive Midde! for
den lille Gruppe til at paavirke den store.
Men hertil er at bemærke, at det er
meget tvivlsomt, om det var Terrorismen
der vandt Sejren til Irerne. Om det ikke
trods alt snarere var aandelige Faktorer,
der blev afgørende. Naturligvis kunde
den engelske Guvernør ved Hjælp af
Politisoldaterne, black and tan, have knust
den irske Modstand. Det var et Spørgs·
maal om at sætte tilstrækkelig Modterror
ind, og der vilde den engelske Guvernør
jo militær-teknisk være den stærkeste
i det lange Løb. Naar han ikke gjorde
det, skyldes det den offentli~e Mening,
dels i Udlandet, særlig U. S. A., og den
offentlige Mening i liberale og i Arbej·
derkredse i England. Dette viser klart,
at fysisk Vold ikke e1 det stærkeste Vaa·
ben.
Sympatien for den irske Sag i udenforstaaende Kredse forhindrede dem, der
var fysisk stærke, i at sætte tilstrækkelig
Vold ind. Humanitære Følelser, demo·
kratiske Principper, Sympati med de
svage, altsammen aandelige Faktorer viste sig stærkere end den raa Magt.
Vi kommer saa til Hovedargumentet
mod Terror som Kampmiddel mod Krig
og Undertrykkelse. Ingen Kamp er jo
sluttet med, at man har rystet Under·
trykkerne al sig. Det næste Stadium er
Genopbyggelsen, Ombygningen af de Til·
stande, som Undertrykkerne har forhin·
dret. Det er her, at Terrorismens Svag·
hed viser sig. Under den første Del al
Processen, Afrystelsen af Aaget, udvælges
Mennesker, der senere er ubrugelige. De
voldelige Metoder udvælger Voldsmænd,

Psykopater og Sadister. Naar Sejren er
vundet, staar man med et Førerskab, der
for en meget stor Del bestaar af Bande·
førere, der ikke formaar at indført: og
sikre de Tilstande, man har kæmpet for.
Meget snart opstaar der indre Rivninger,
og Terrorisri1en bryder frem igen.
· .Har man i Aarevis præket og siaaet inde
for Vold som det ledende Princip, har
man i Aarevis ingen Hensyn taget til
Lov og Ret og almindelig Samfundsmoral,
kan man ikke paa een Dag afskalle Ter·
rorismen, derfor glider man ind i den
permanente Borgerkrig, det viser ogsaa
Forholdene i Irland. Vi er her ved et
Punkt, hvor Ikke-Vold som Kampmiddel
frembyder en afgørende Fordel. En Kamp·
metode, som bygger paa afgørende Hen·
syntagen til andres Liv, udvælger og
hidlokker ikke Voldsmænd. Ikke-Vold
udvælger Førere med Respekt for andres
Liv og Velfærd og giver dem Indsigt i
deres Medmenneskers økonomiske og
sociale Forhold. Der er Forskel paa at
lære at organisere Mord og Overfald og
lære at organisere Hjemmeproduktion til
Hjælp i Boycotskampen. ~er er Forskel
paa at lære at true og undergrave Re·
spekten for Domstole og organiserede
Domstole, der erstatter de al Undertryk·
kerne indsatte. En meget stor Del af
hele det Organiseringsarbejde, som den
Ikke-voldelige Modstand kræver i første
Face, er en Forberedelse og Træning
til det opbyggende Arbejde, der forestaar,
naar Sejrens Dag er inde, men næsten
hele det Arbejde og al\e de Handlinger,
som den terroristiske Kamps første Face
medfører, er en Forberedelse og Uddan·
nelse til den Borgerkrig, der slaar Sej·
rens Frugter ud af Hænderne paa Ter·
roristerne.
Hvis Ikke-Vold som Kampmiddel er
mindre effektivt i Kampens første Face,
hvor Undertrykkerne skal bringes til at
trække sig tilbage, saa er den til Gen·
gæld Terrorismen ganske O\'erlegen i
Kampens anden Face; thi den har kaldt
paa og opdraget dem, der kan bygge
et Samfund op, ikke paa dem, der blot
kan slaa ihjel.
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Meddelelse.
fra

Redaktionen.
Al Hensyn til Sommerferien udsendes
næste Nummer ca. 10. August.
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Krigsaand

Fredsaand ...
Al ffagbard Jonassen.

Saa skulde menneskeheden igen ud i
krigens ulykker. 'Alle, som har taget ar·
bejdet for fred op som en livsopgave,
maa føle sig dybt nedtrykt. Det lykkedes
allsaa ikke at vinde menneskeheden for
vor opfattelse: at krig ikke blot er en
forbrydelse, men en dumhed, fordi den
ikke løser de problemer, som er dens
aarsag. Og dog er der sket en stor ændring siden sidste krig. Begejstringen er
borte, romantikken. er gaaet af krigen,
men endnu tror det store flertal, at krig
under visse forhold er uundgaaelig.
Det hører til fredsvenners næsten dag·
li$e oplevelse at møde sarkastiske be·
mærkninger om, at nu har fredssagen ·
da spillet fallit. Det er for os en ufor·
staaelig tankegang; krigen er jo netop
kommet, fordi de store lande ikke vilde
følge de veje, fredsvennerne har anvist,
men har fulgt den gamle magtens vej.
Krigen er et eklatant bevis paa, at denne
magtpolitik har spillet fallit. Men vi føler
ingen trang til at hovere. Vi vilde sik·
. kert alle ønske, at de andre havde haft
ret: at magt kunde redde freden. Men
vi har aldrig troet paa det og begiven·
hederne har givet os ret.
Vi føler ingen trang til at hovere, men
vi føler heller ingen trang til at opgive
arbejdet for vore' ideer. Netop nu har
fredsvenner en kæmpeopgave foran sig.
Krigen vil engang høre op, og hvad vil
der komme bagefter? Vil vi opleve en
fredsslutning. der som den sidste bærer

bedre sag end de mang~, der vildledte
dør paa slagmarken.

.

Deres død maa mane os til ikke at
spiren i sig til en ny krig eller vil det svigte, selv om vort standpunkt kommer
lykkes at skabe en fred, som har mu· til ogsaa at koste os noget. Og det gør
lighed for at bære? Det vil afhænge af det utvivlsomt. Der meldes allerede her
hvor stærkt hadet piskes op i menne· i landet om unge mænd, som straffes
skets sind. Fredsvenner har her en meget fordi de ikke følger indkaldelsesordren.
stor opgave at arbejde med ogsaa i de Man indkalder ogsaa unge mænd, som
neutrale lande. Det vil ikke være lige· har gjort civilt arbejde. Hvis situationen
gyldigt, hvorledes folkemeningen er i de udvikler sig til det værre, ved man ikke,
hvad der kan ske. Vi gør klogt i alle
neutrale lande, naar krigen er forbi.
Fredsvenner har pligt til at tage et at være forberedte, alle at love hinan·
arbejde op for at holde hadet ude af den, at hvad der end sker, staar vi sam·
menneskenes sind, og for at undersøge men om vort løfte: et klart og bestemt
hvorledes den fred bør være, som maa nej til militæret og krigen.
Iølge denne krig, hvis vi skal kunne
haabe, at det bliver den sidste krig. Vi
kan kun være interesseret i een sejr: ·
menneskelighedens og den maa vi ar· (j)e e11este
bejde paa.
Den kendte frans~e pacifistiske for·
,, Vi maa ikke glemme, at det ikke blot
fatter Jean Oiono skriver:
er i Danmark, der findes folk af vor an·
Der findes ingen helte, de døde
skuelse. De findes over hele verden, i
glemmes øjeblikkelig. Ile/tenes enalle lande ogsaa de krigsførende. Det
ker gifter sig med levende mænd,
ganske simpelt fordi det at være
gælder for os at holde føling med dem,
levende er langt mere værdifuldt
at hente styrke af bevidstheden om, at
end at være en død helt.
vi er en flok, der ikke svigter hinanden.
Der findes ingen helte efter kri·
Ettivert frafald betyder en svækkelse af
gen. Der findes kun halte, krøblinde kræfter, som alene kan bygge en ny
ger uden ben. gruopvækkende anverden op.
sigter, som kvinderne vender sig
For vore kammerater i de krigsførende
bort fra.
lande er den tunge prøvelsens time nu
Efter krigen er det den, der ikke
har været i krig, som lever.
kommet. Bladene bringer allerede den
Efter krigen glemmer alle krigen
første meddelelse om, at en militærnæg·
og dem, som har været med i den.
ter er blevet skudt. Det vi.I utvivlsomt
Og det er retjærdigt. Thi krigen
ikke blive den sidste. De dør i bevidster unyttig, og man skal ikke hædre
heden om, at de sætter livet ind· for en
dem, der ofrer sig for det unyttige.

da11Jf.eJer."
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Efter 9, April.

Maj 1940

Af 11. Jonassen.

Det var en tung opvaagnen for os
alle d. 9. April. Vi havde til det sidste
haabet at blive fri for andres beskyttelse.
Det forsonende moment var, at regerin·
gen havde realitetssans og mod nok til
at bestemme, at hæren ikke skulde sæt·
tes ind. Vi kan ikke noksom takke stats·
ministeren og udenrigsministeren for det
mod, som her udvistes.
Paa dette sted vil det ogsaa være paa
sin plads at udtrykke anerkendelse af
den disciplin, som er udvist af hærle·
delsen og alle menige. Vi forstaar, hvor
svært det maa have været for mennesker,
der har set det som deres opgave at
skabe en brugbar hær, i det afgørende
Øjeblik at give afkald paa at bruge den.
Det er udtryk for en høj grad af selv·
overvindelse, som maa aftvinge respekt,
og det er ganske usømmelig!, naar man
fra ~isse sider har villet mene, at hæren
har svigtet sin pligt. Det er den af fol·
ket valgte regering, som bestemmer, om
hæren skal bruges, og ikke hæren selv.
At der i vort blad skulde komme et
forsvar for den danske hær, vilde man
have forsvoret. Men meget har forandret
sig, siden sidste nummer udl<0m, og vi
maa alle lære at indrette os derpaa. De
mange nye bestemmelser, som er ind·
ført, griber stærkt ind i vor virksomhed.
Saaledes forbudet mod alle offentlige
møder og demonstrationer. Og nu kom·
mer igen en ting, som ingen vilde have
tænkt kunde finde(i bladet: Det maa

Forbundets Formand fremsætter nogle Betragtninger oi•er Forholdene,
som de stiller sig for A. m. K.s Arbejde efter den 9. April.

paa den mest indtrængende maade
henstilles til alle medlemmer, at man
holder sig disse paabud efterretteligt.
Enhver offentlig demonstration, hvad
enten det er mundtlig eller i form
af uddeling af tryksager og hvadenten
det er til civile eller militære perso•
ner maa ikke finde sted. Den, som
ikke forstaar dette, vil snart komme
til at fole, og der kan gøres vor sag
ubodelig skade.
Forholdene gjorde det nødvendigt at
aflyse aarsmødet. Ligeledes opgives. den
planlagte sommerlejr, og Nordisk Freds·
forlag indstiller indtil videre. Valget til
hovedbestyrelsen er ogsaa udsat. Om
bladet vil der senere blive truffet beslut·
ning. Det var ønskeligt, om det kunde
opretholdes som bindeled mellem os. Det
vil bl. a. blive et spørgsmaal om øko·
nomi. Det maa derfor indtrængende henstilles til kredsene stadig at have orden
i kontingentbetalingen.
Andre opgaver? Ja, har vi andre opgaver for tiden? Utvivlsomt. Vi trænger
stadig til at fredeliggøres. Landet er nu
besat af en saakaldt "Fjende". Vi maa
høre til dem, som forstaar, at de er mennesker som vi andre, men revet bort fra
hjemegn, hjem, slægt og venner, anbragt
blandt fremmede og uvisse om, hvad
fremtiden byder. De er saavist ikke at
misunde. Det er ingen opgivelse af vort
danske at rumme menneskelige følelser
overfor disse mange fremmede, og jeg

er overbevist om, at det, efter som dagene gaar, vil blive mere og mere til·
trængt at prøve paa at fremelske det
menneskelige hos vore landsmænd. Vi
har her en opgave, som direkte er i pagt
med \'Ort maal.
Ellers er fremtiden saa uvis, at det
næppe er muligt at sige mere i dag.
Maaske skal vi gennem endog meget
svære dage, før krigen er forbi, og hvor·
dan tiden vil blive derefter aner ingen.
Men \'i maa stadig holde km•et højt om
en retfærdig fred til alle sider og haabe,
at de løfter, som er blevet givet om, at
der ingen indblanding vil ske i vort lands
indre forhold, vil blive holdt, saa vi engang igen under andre forhold kan optage vort arbejde i fuldt omfang.

Fra Redaktionen.
I Tilslutning til Formandens Artikel ovenfor
skal vi meddele, al det er Hensigten at slutte
Bladets 1. Aargang med el firesidet Nummer,
der udsendes regelmæssigt herfra den 1. Juni.
Delte Nummer vil bl. a. bringe en Artikel af
Valgmenighedspræst Uffe Hansen, Ubberup.
Paa Grund af stigende Udgifter til Bladets
Trykning m. m. havde vi besluttet os til al fore·
tage en Forhøjelse af Bladets Pris fra I. 11\aj.
For at undgaa denne Forhøjelse og iø\•rigl paa
Grund af Forholdene har vi imidlertid bestemt
os til at udsende de lo sidste Numre firesidet.
Vi føler os overbevist om, at alle vore Læsere
vil godkend~ denne Ordning.
Vi haaber i næste Nummer et kunne give
endelig Besked angaaende Bladets nye • den
ottende • Aargang.
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Danmark er frit!
Af Uffe ff anun.

Den anden verdenskrig, som i mere
end fem aar har rystet Europa i sin jern·
klo, har nu slappet sit kvælertag, og vi
aander frit - ja, vi jubler vor glæde ud
i sange og fryderaab, ved tit hverken ud
eller ind for glæde, ved ikke, hvilket ben,
vi skal staa paa. Og saa gør vi vel i at
staa fast paa dem begge.
Den flodbølge af forfærdelse og sorg,
al harme og forbitrelse, som den 9. april
1940 skyllede ind over vore lave strande,
blev den 5. maj 1945 afløst af en stormflod af jubel og tak, som aldrig vil
glemmes.
Og vi danske er ikke ene om denne
glæde.
De tyske hæres kapitulation er overalt i Europa blevet hilst med glæde, ikke
blot i de undertrykte lande, som derved
har faaet deres frihed og fred tilbage,
men ogs3a al de sejrende nationer, som
har ofret strømme al blod og guld for
at vinde denne dyre sejr; ja selv tyskerne, soldater og civ.ile, drager et let·
telsens suk ved budskabet om, at det
endelig er forbi.

j 12.

Aargang

A. m. K.s Formand gfrer Udtryk for Glæden OYer Danmarks
Befrielse. Artiklen er, skrfrer Uffe Hansen til os, skreYel i "den
hellige Nat, da Danmark gik ind i Freden".

Thi hvor vanskelig og sørgelig end
Tysklands fremtid vil blive, saa vil den
dog være en paradistilværelse mod det
helvede med bomber og granater, frontkampe og flugt, hunger og rædsel, skam
og fortvivlelse, som de sidste maaneders
Tyskland har fremvist.
I freden - om end paa nok saa
haarde vilkaar - kan der dog leves,
skabes udvej, næres haab; men i krigen,
nederlagets krig, var der intet andet at
haabe paa end afslutning, selv gennem
en betingelsesløs kapitulation.
Og det er ikke blot for de besejrede,
at glæden over freden kan blandes med
frygt for fremtiden, ogsaa sejrherrernes
glæde er blandet med mange bekym·
ringer og spekulationer, dels for deres
egne landes skæbne, hvordan de skal
hele de saar, krigen ogsaa hos dem har
slaaet, hvordan de skal faa fredens ger·
ninger til at afløse krigens, dels ogsaa
deres bekymringer for, hvordan de skal
bringe hele Europa paa fode igen, faa
de ødelagte baner og havne i orden,
levnedsmiddelforsyningen bragt op til

det minimum, der skal til, for at hungersnød kan undgaaes, begrænsning af de
epidemier, vi .med sikkerhed forudser,
hvordan de skal enes om en god og
varig fred, opbygge et nyt folkeforbund
og derigennem maaske forny den havarerede verdenskultur - alt dette optager
dem allerede stærkere end tilendeførelsen af krigen i østen.
Og det er ikke blot en Sag for de
store sejrherrer, men dette ~hyre genopbygningsarbejde kalder paa ~s alle, og
stærkest paa dem, der bedst er i stand
til at hjælpe.
Danmark er vist i dag et af de rigeste
lande i verden, et af dem, der virkelig
kan yde en betydelig hjælp. Selv om vi
er blevet tappet for varer og værdier i
disse besættelsesaar i en grad, som vi
aldrig havde tænkt os mulig, saa har vi
dog ikke blot faaet det daglige brød i
den tid, men mange har levet ret uberørt
af de indskrænkninger, der blev foretaget.
Og en meget vigtig sag er det, at dansk
landbrug ikke har mistet sin produktions·
evne, vi er endnu i dag i stand til at

Krigen i Europa er forbi. Nu skal Freden vindes, Verden bygges op med Retfærdighed, med Demo"
mokrati og international Tolerance og Forstaaelse. War Resisters' International og A. m. K. vil
være med til at præge dette Arbejde.
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Danmark er frit!

fungere som Europas spisekammer, mens
der i andre landbrugsegne hersker hun·
gersnød. Ogsaa vore øvrige erhverv staar
parat til at yde en indsats, først og frem·
mest for· vort fædreland, men dernæst
for Europas genrejsning og menneske·
slæg1ens redning.
Det vil dog ikke sige, at vi er sluppe·
gratis gennem krigen. Dansk blod er ud·
gydt, baade ved den tyske militærmagts
overfald paa vort land hin niende april
og sidenhen, især i det sidste aar ved
henrettelse af sabotører og ved mord.
Et sørgeligt og smerteligt, ja beskæm·
mende kapitel i denne historie er de
ugerninger, som en .flok samvittigheds·
løse forbrydere af vor ringeste bærme
har øvet i tysk sold, i Schalburgkorpset
og som. Hippofolk.
Hvis noget har bragt skaar i Danmarks
ære i disse aar, da'er det den sørgelige
kendsgerning, at de værste forbrydelser
blev øvet af disse danske borgere, som
vi kvier os ved at regne for landsmænd.
Vort land har ogsaa mistet noget af
sin naturrigdom; det er gaael ud over
vore skove og moser, vore heder og
klitter i disse aar. Men det trækker sig
vel i lave i løbet af en menneskealder
eller to. Værre er det, at vor kultur og·
saa har lidt under del, vi har været ud·
sat for. "De danske taalte ikke tvang",
siger Johs. V. Jensen. Og den tvang, vi
alligevel har maattet døje i disse aar,
har skabt el had og en vilje til at gøre
fortræd, al gengælde ondt med ondt, som
ellers var fremmed . for dansk aand, i
hvert fald et mindre fremtrædende Træk
hos os f~r end nu.

I dette Nummer bl.a.:
Uffe Hansen: Danmark er frit!
H.)onassen: Vore intt'rna1ion11le Forbinde/ser
knyttes igen.

Svend Haug11~rd: Fred · - og s.111?
0. M.: Til LJ•kke med Freden!
Svend Haur:11ard: Varninl( for fredsoptimism.
Ha/l'or E. Sørensen: Hr'Of er de?
0. Matlliasen: Vir~dighed.
Svend Haugaard: Genopbygning._
A. m. K.s Aarsmøde an.taiellft i Juni.

Det tryk, besættelsen lagde over os,
har ikke blot givet den sunde fædre·
landskærlighed fornyet styrke hos mange
i vort folk og vakt en stærkere vilje til
folkelig selvhævdelse, men det har ogsaa
hos nogle skabt en usund nationalisme
og en selvovervurdering al en beklage·
lig art.
Og den ydmygelse, det gav os at staa
magtesløse overfor den vældige tyske
mili•ærm1:1gt i 1940, har ikke blot givet
folkets v~agne mænd og kvinder sans
for, at vor styrke bestaar i retsind, sammenhold, udholdenh'ed og andre gode
karakteregenskaber, men den har ogsaa
hos nogle tændt en lyst til al prøve de
samme blændende og· stærkt virkende
magtmidler, som lyskerne var mestre i
at anvende. Ja, der var sikkert adskillige,
der sukkede over, at de ved kapitulati·
onen ikke fik lov at vise den knækkede
tyske militærmagt, hvor godt de under·
haanden havde lært den kunsten af. Selv
om der kun havde været liden· ære at
vinde ved at nedskyde de sidste for·
tvivlede rester af Hitlers en gang saa
vældige hær, saa kløede nok manges
fingre derefter.
Og disse krese vil nu tale højt om
Danmarks oprustning, om forsvarsfor·
bund med de andre nordiske lande, om
militærmagt til at holde Tyskland nede,
til at "sikre freden• med for eftertiden,
i det mindste vil de kræve en stærk hær
i el nyt folkeforbunds tjeneste.
Overfor saadanne tendenser i vort folk
og andetsteds i verden vil der være god
brug for fredsvenners forkyndelse af de
virkeligt skabende og bevarende kræf·
ter i et folk . og i menneskeslægten.
Der vil være brug for, at vi forkynder
retfærdighed og barmhjertighed som de
midler, hvorved vi skal sikre verdens·
freden, mens vi advarer mod national·
egoisme, herremoral, militarisme.
H\•ad nyttede det vor verden, at Mus·
solini blev skudt, og. at Hitler begik
selvmord, hvis deres aand kommer til
at leve videre i os? Hvad var der vun·
det ved denne dyrekøbte fred, hvis den
skal benyttes til at starte den næste ver·
denskrig med?
· Hvad var der vundet ved Danmarks
fem tunge aar under besættelse, hvis vi
I
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George lansbury, Præsident for War Resi·
siers' International 1937, død den 7. Maj 1940,
81 Aar gammel.
Umiddelbart før Krigens Udbrud foretog
Lansbury en omfattende Rejse næsten Verden
rundt for al tale med de førende Statsmænd
for al bevæge dem til i sidste Øjeblik at hindre Galskaben i al bryde løs. Forsøget mislykkedes, og Lansbury døde i Krigens første
Aar.
Ved Krigens Afslutning mindes vi med Ær·
bødighed og Tak vor afdøde Præsident.

ikke tør tro paa, at den vej, vi vandrede,
var den rette fredens vej?
Vel ved vi, at vor frihed ogsaa blev
vundet ved hjælp al engelske og rus·
siske vaaben; men vort lolk blev frelst
fra krigen ved sin næglelse al at føre
krig selv, ved sin lredsvilje. Og det er
d.en eneste vej, som fører udenom krigen.
I mange livsforhold gælder det ganske
visl, at \'i ikke skal søge udenom, men
gaa midt igennem det svære, som møder
os. Men der er ting, \'i slrnl gaa udenom. Hel\'ede skal \'i gaa. udenom, naar
vi møder det paa vor vej. Og krigen er
helvede.
Derfor skal det ogsa11 lyde nu, som
eller forrige verdenskrig, blot langt 'stær·
kere og dybere, som udtryk for en ver·
densvilje og en guddommelig pligt:

Aldrig mere krig.'

~
~ere

AldJ'g

Dansk Afde-Hnr at War

Res~sters'

lnternaUona 1

Medl1..- Of A,fitwl~

I
De har val"Ki"et nu Aar efter Aar,

de sdtende, lasede Skarer,
mens Flyverne Død

Af Johannes Hansen - 1945
De har val"Ki"et nu Aar efter Aar
i sdtende, lasede Skarer.
Milioner paa Flugt
fra Udslettelsens Kaar og
Slagmarkens Rædsler og Farer.

over Folcene saar
til Sirenernes SØl"gefal lfarei.

efter Livsdagens taalsomme Sid

I Dødsangst for Menneskers Daad

m.e Hvilen og Freden de eje nu stumpier de fremad

maa Mennesker gruslagne drage

paa smertende Ben ad
vaade og opkørte V*.

som jagede Væsener
fra Sl(jul til Sl(jul
gennem tusinde graadtunge Dage.

Med et Genskin al Svænllidens Gru
i Blikke, der brister al Klage,

Det er Mødre med frysende Smaa
bøjet tungt under Tidernes Byrde,

I Mænd fra de mægtiges Trop,
der tusker med Skæbner og stater,

gaar Lidelsens Tog
over Landenes Jord

hvis Mænd kakl:es bort
fra den hjemige Vraa

der for Magt og for GUd
lada-Tæppet gaa op
for Krigsdjævelens Dødningtheater,

gennem graadtunge Dage.

for Mænd og Fædre at mynle.

Over Nordnorges isldædte Fjæld,

Det er &*en, hvis eneste søn,
hvis Glæde og Livshaab nu hænger
som en raadnende Klump

over Ruslands de vidtslrakte Slætter
har de val"Ki"et og val"Ki"et

fra Daggry til Kvæld
og i angstfyldte, søvnløse Nætter

paa et Pigtraadshegn,
hvor Granaterne hyler og Hænger.

sig: tør I nu bære den Vægt
den Anklages knugende Tynge,
der løfter sig mod jer

i tusinde Skrig
fra de ftygtendes hjemløse Klynge?

Gennem Øst&llands susende Skov,

Det er Slægtens var.-øgtede Vaar

SV!* bort bag Ruiner og Lig

over Polens blodvædede Jorder,
gennem Frankrig og Tyskland -

med smiløse Ungpigeø)le,
hvis Ungdom forspikl:es

I gamle, fordummende t.øgne
om den daa<l"ulde,
raske og mandige Krig, der

den evige March al fortvivlede,
haabløse Horder.
Fra de brændende, bombede Byer
med Geværild paa Torve og Gader,
hvor Kanonernes kvælende
Krudbøgs-skya- skjuler
Tomternes sorte Facader.

i Vanviddets aar og
druknes i Blod og i t.øgne,
en rodøs og glædesløs Trop

i Hungerens hutlende Hære,
der maa sælge sig selv
for en Brødskorpes
Rest og købe sit Liv med sSi Æl"e.

Fra Ruiner al landige Bo
vakler Folcet fra Kamppladsens Øde

Det er Børn, som er føcl: under Krig,
vokset op kun til Hadet og Hannen,

med stumper al det,
der engang var et 1-tiem,

hvis Bamesmil stivned'
i Rædselsslcrig under

sSi uvisse Fremtid i Møde.

Bombemaskinernes Larmen.

blændede Tusinders Øjne,

nu ser vi jert hule Bedrag,
som grufulde Vidner os møder
Milionernes Tog
fra den Knolckelmandshøst,
hvor foleenes Ungdom forbløder.

Aah, Menneske! Sig rig, hvomaar
vil du krænge din Rovdyrham al dg?
Naar løfter du op

al Fornedrelsens Kaar det
Adelsslcjold, Livsaanden gav (jg?

Det er gamle og graanende Mænd,

Det er Taarer og Brandos og Blod

Hvomaar skal de hvile, de Tog,

og hærgede udslidte Kvinder,
gennem aarenes gang

og Soternes truende Skygge.
Det er hele den store

de haabløse, dødtrætte Hære,
der slæber sig hen

gav en kroget Lænd og
fc*nede, uede Kinder,

Galskabs Sum
af sønderlcnust livsmod og Lykke.

over Jor<lclodens Bug, som
en Skamplet p~ Skabningens Æl"e?

BERNHARD JENSEN·

ARBEJDERNE
Krigen og
Ny,..,Militarismen
Begejstringen for "Sejrens Vaaben" veg ret snart
efter Krigen Pladsen for den Erkendelse, som følger
paa enhver Krig: at Krigen ikke løser noget Pro·
blem. Den Frihed, "Sejrens Vaaben" har skaffet
nogle Polk, og den Ufrihed, de har skaffet andre,
overskygges i Øjeblikket af den Kendsgerning, at
de har efterladt et Europa i Ruiner, hvor der her·
sker en ufattelig Nød og Elendighed, en Verden i
Kaos, hvor Faren for nye Konflikter lurer paa utal·
lige Steder samtidig med, at de sociale og økono·
miske Vanskeligheder synes niermest uoverskuelige
og uovervindelige.
Som Resultat af de 51/ 2 Aars Krig sover nu Mil·
!ioner og atter Millioner af Verdens bedste Ungdom
den evige Søvn paa Frankrigs Slagmarker, i Afrikas Ørkener og i Østens Jungle, ofrede for det Sy·
stem, der paa 25 Aar har ført Verden ud i to øde·
læggende Storkrige. Den lyske Arbejder har utvivl·
somt under deri Gøbbelske Propagandas Bedøvelse
troet, at han ydede en retfærdig Sag sin Tjeneste
ved at slaas mod "d~ kapitalistiske, plutokratiske
Magter". Han, saavel som den engelske og ameri·
kanske - der kæmpede for Demokratiet - og den
russiske - der sloges for Proletariatets socialisti·
ske Fædreland - er forblødt for en Illusion. For
det første lader intet nok saa ædelt Formaal sig gen·
nemføre ved Krigens Voldsmidler. For det andet er
de ideologiske Iklædninger, som Krigen faar paa de
forskellige Sider af Grænserne, kun Camouflage af
dens imperialistiske Natur. Krigen føres for· ganske
andre Formaal end dem, Propagandaen opererer
med. Det storpolitiske Spil efter Krigen viser med
al ønskelig Tydelighed, at de sejrende Stormagter
ikke er fri for den samme St~æben, som de besej·
rede Magter havde - at opdele Verden imellem
sig til fortsat Udbytning og Beherskelse under den
ene eller den anden Form.
Dette bekræfter jo kun Rigtigheden af, hvad Al·
verdens Socialister har hævdet fra den tidligste Tid,
at Krigen har sin Rod i Kapitalismen. Og selv hvor
et Statsbureaukrati træder i Kapitalisternes Sted, be-

høver de magtstræbende, imperialistiske Tendenser,
som det privatkapitalistiske Samfund indebærer, ikke
at forsvinde. Beviserne herfor ligger klart for Dagen. Efter Krigen 1914 -18 viste det sig, at Rust·
ningsfabrikanterne havde et Samarbejde, saa de
ikke blot tjente Penge paa deres eget Lands Oprustning, men ogsaa paa "Fjendens". l den sidste
Krig har vi tillige set, at de to europæiske Stormagter, der kom til at føre den haardeste Krig mod
hinanden, i Krigens første 11/ 2 Aar som "Venner"
hjalp hinanden rried materielle Forberedelser til Opgøret. Gummiet paa de tyske Lastbiler, som ruUede
frem mod Stalingrad var leveret Hitler af Rusland.
Til Gengæld bl. a. for tyske Leverancer af Ammunition til den røde Hær l
Vil man trods alt se bort fra saadanne Eksem·
pier paa Krigens Løgn og Bedrag og spørge os:
Vilde I Pacifister da virkelig, at de store Demokratier skulde have ladet være med at kæmpe, da Hit·
ler angreb? - da maa vi sige, at der kan man
ikke starte Problemstillingen. Vi maa spørge: Hvad
gjorde de store Demokratier i Tiden mellem de to
Krige for at forhindre Hitler i at komme til Mag·
ten? Sandheden er, at Hitler er et Produkt bl. a. af_
de vestallieredes Politik efter 1918. Da de tyske
Arbejdere efter sidste Krig skulde forsøge at skabe
et demokratisk Tyskland, mødte de ingen Støtte ude·
fra. Man paalagde den tyske Republik Byrder, som
Demokratiet ikke kunde . løfte, og skabte dermed
Jordbunden for"° Hitlers Agitation. Og da han var
kommet til - hjulpet ogsaa direkte af den uden·
landske Kapitalisme - fik Piben en ganske anden
Lyd. Nu gjorde man Gang paa Gang Tyskland Ind·
rømmeiser, fandt sig taalmodigt i det ene Traktat·
brud efter det andet og styrkede saaledes Hitlers
Magt baade udadtil og indadtil.
Kan man i Grunden fortænke Folkerie i, at de
efter alt, hvad Stormagtspolitiken har præsteret,
møder med en vis Skepsis overfor De forenede Nationer, som foreløbig kun synes at være forenede i
dette ene: at nære Mistænksomhed overfor hinan·
den. Alle Steder, i Øst som i Vest, taler man om
at opretholde store Militærstyrker som Garanter for
freden. Det eneste, Rustningerne imidlertid i det
lange Løb er Garanti for, er Krigen.
· Krigens Aarsager ligger ikJte alene i Kapitalis·
men, som vi aktive Pacifister ønsker erstattet med
et andet System - i hvilken Stræben vi maa kunne
mødes med · Arbejderbevægelsen - men ogsaa i
den Aand, der finder sit Udtryk i Militarismen.
Ogsaa i Kampen mod den haaber vi først og frem·
mest paa Arbejdernes Støtte.
Overalt i Verden - som ogsaa herhjemme -

A.RDE.SDER~E

Krigen og Ny-Milita rismen

er det Militarismens største Bekymring, at Sandheden om Krigen, om dens økonomiske, sociale og .
psykologiske Aarsager, om dens Udfordring til al
sund Pornuft og til Humanismens Idealer, skal gaa
op for Folkemasserne, saa de reagerer med et tord·
nende "Aldrig mere Krig 11 • Vore egne Militarister
siger i Stedet "Aldrig mere en 9. April" og søger
med dette Slagord at faa Folk til at tro paa militære Magtmidlers Evne til at værne Landet. Euro·
pas Ruindynger viser ellers klart nok, at militært.
Forsvar ikke evner at forsvare noget som IJelst. Og
Atombomben ændrer ikke Billedet til Fordel for det
militære Porsvars Talsmænd.
Sideordnet med den almindelige Genoprustning
herhjemme søger man gennem Hjemmeværnsfor·
eninger at holde hele Polket under en permanent
Paavirkning til at tro paa Voldsmidler og øve sig
i Voldsanvendelse. Realpolitisk er der næppe Tvivl
om, at for et lille Land er Partisankrigen at fore·
trække fremfor den stupide, dogmatiske Fastholden
ved den aabne Krigs Metode, men en veludviklet
Ikke-Volds-Teknik er utvivlsomt en endnu mere
fordelagtig Modstandsform. Partisankrigen rummer
etisk og moralsk lige saa store Parer som den regulære Krig ved .den Anvendelse af Brutalitet og
Løgn, som den tvinger sine Udøvere til. .
Har den danske Arbejder overhovedet Raad og
Tid til at ofre sine Fritimer paa en Legen Krig,
der med sit falske Skær af Romantik tager sig nær·
mest parodjsk ud i Atomkrigens Tidsalder. Maa han
ikke ofre al sin Tid og alle sine Kræfter paa at
kæmpe mod den Katastrofe, Verden staar overfo~,
saafremt ikke Hadet og Mistænksomheden overvin·
des af en menneskelig Broderskabsaand?
Talen om Forsvar for Demokratiet er i Forbindelse med Hjemmeværnsbevægelsen en Menings·
løshed. Demokratiets Modsætning symboliseres netop
i Maskinpistolen, der er Undertrykkelsens og Reak·
tionens sidste Argument. Lige saa absurd er Tan·
ken om Hærens Demokratisering. Militær og Demokrati er uforeneligt. Historien har vist, at jo mere
Militær et Land har, des mindre Demokrati. Arbej·
derne er interesserede i sociale Forbedringer, men
en hel Del af disse maa man lade ligge, hvis Mi·
litæret skal fodres først. At faa Arbejderne gjort
· begejstrede for Militærgøgl og Hjemmeværnsfor·
eninger er imidlertid et glimrende Middel for de
besiddende Klasser til at faa Arbejderne til at tænke
paa noget andet end deres egen og deres Klasses
Frigørelse.

Baade før og efter en Krig er det Arbejderne,
der skal betale de største Omkostninger, økonomisk
saavel som i Menneskeliv. Men samtidig - ener
netop derved - er det ogsaa Arbejderne, der frem·
for nogen andre har det i deres Magt at umulig·
gøre Krig. Det har været et tragisk Træk ved vor
Tids Historie, at Millioner af organiserede Arbej- ·
dere, som hader Krigen, samtidig har forberedt den
i Fabrikkerne og Armeerne. Nu er det disse Arbejderes Opgave at blive Sabotører i Kampen mod
en af Menneskehedens største Fjender: Militarismen. Skal det forhindres, at disse Predsaar bliver
udnyttet til Forberedelse af den næste Krig, saa
maa der sættes ind med en omfattende Sabotage
af alle Rustninger og Krigsforberedelser. Først og
fremmest maa Opstillingen af Millionhære forhin·
dres ved, at Arbejdersønnerne nægter at være Sol·
dater. Dernæst maa Pabrltarionen af Krigsmidler
standses - det gælder vore egne Rekylriller saa·
vel som Stormagternes Atombomber. Det maa komme
dertil, at det betragtes som et forbryderisk Haand·
værk at fremstille Mordvaaben. Arbejderne har gen·
nem deres organiserede Magt kunnet høfne deres
materielle Kaar. Skulde de ikke ogsaa kunne enes
om at bruge deres Magt til at redde deres egne
og deres Børns Liv og hele Verdens Fremtid?
Men det haster. Verden driver mod en ny Krig,
om ikke de store Masser løsriver sig fra den Va·
netænkning, Verdens Ledere hidtil har opdraget dem
til. Med lysend·e Klarhed ser vi i Dag, at Teknikken
er løbet fra Mennesket. Vort økonomisk-politiske
System og vor aandelige Udvikling har ikke fulgt
med Teknikken, som derved er blevet til vor Ulykke
i Stedet for vor Lykke. Den, som ikke ser, at Pengemagtens Fæstninger og Grænsernes kinesiske
Mure nu maa falde, har ikke forstaaet Historiens
Tale. Det er paa høje Tid at hænge baade Office·
rens og Toldembedsmandens Uniformer paa Mu·
seet. Det er paa Tide at virkeliggøre det internatio·
nale Broderskab, som Arbejderne skulde have alle
Betingelser for at forstaa Værdien af, eftersom det
var til dem, de forjættende og forpligtende Ord engang lød: "Proletarer i alle Lande, forener jer.•
Ja, Arbejdere, forener jer - i en Folkenes Revolte mod Krigen.
D~nske Arbejdere! Hold jer fri af Ny-Militarismen og vær i Stedet med til at skabe det nye
Klima for menneskeligt Samliv, som alene kan muliggøre en varig Fred!

THOMAS CHRISTENSEN

DANMARKS VÆRN
Der er no11ct, vi er mere fælles om i Daø end for 10-Hi
siden, 011 del er Forslaaelse.n af, at vi er Cl 1-·olk, og
at det betyder noget for os. Denne Forslaaelse var i Vækst
i Mellemkrigsaarene, den blev os be\'idsl under Besættelsen.
Et Vidncshyrd om denne voksende Forslllaclse afgav en lille
E11isode fra Landstingsvalget i 1936, hvor Socialdemokratiet
gik ret kraftigt frem. Da Resultatet blev bekendtgjort for
de socialdemokratiske Valgmænd, istemte de spontant ikke Internationale, men >Va11mark for f'olktlc.
Men det var dog først under Besættelsen, at det for Alvor
gik op for næsten hele det danske Folk, at vi havde et
Fællesskab, som betød mere for os end det, der skilte.
Naar vi derfor skal tale om Danmarks Værn, kan vi
starte med en fælles Erkendelse af, at vi har noget at værne.
Vi kan alle være·med til at synge med Bjørnson: >Jeg \'il
værge mit LIUldc flUer med L. C. Nielsen:
~ar

•\'i v.,,..,r dii I Armød. KaAr,
VI IVærger dig, lbvor vi l!llOr,
al samles, naar du truts, til \'aem omkrlua din Gaard.•

Men hwrdan kan og skal vi \'ærne Danmarks Land og
Folk? Ja, det er her, Vandene skiller, og vi er her midt inde
i et gammelt StridsspØrgsmøal, som i Oag er na aktuelt
som nuøen Sinde.
Den traditionsmæssige Opfattelse kender vi. Det er den
gamle primitive Ejendoms- og Knytnæveopfattelse, som i
vor første egentlige Fædrelandssang a Danmark, dejligst
Vang og Vænge« giver sig Udtryk i Ønsket:
»Gid oom Korn opvokse K Dll'Ølt,

som kan nik mod

~1endrn

fægte•.

Det er ud fra denne Opfattelse, vi har skabt forskellige
Former for Militær- <>ø Krigsberedskab gennem Tiderne,
lige fro den gamle Skipeinddeling til den almindelige Værnepligt. At det søa adskillige Gange er blevet brugt til andet
end blot Værn, er i denne Forbindelse en anden Historie.
Denne udadvendte Kampstemning har i Tiden faaet et
kraftigt Opsving. Vor første Forsvarsminister efter Besættelsen satte i med en Oprustning i stort Format, ivrig understøttet af sit Parti, af Modstandsbe\'IC8el!lcn og naturligvis
uf Offieerstu11den, og seh• om den nuværende 1-'orsvarsminister knap synes slet sau ivrig, _er dl•r stadig 11tærke
Krll!fter i Devægelse for at skabe, hvad m1111 kalder et effekth·t t•orsvar. Vi har indkaldt vældige Styrker efter vore Forhold. Det militære Budget O\'erskrides med adskillige Millioner, og der kommer den ene Anmodning til Finansud\'lllget
efter den 1mden om Bevillinger til Nyamskaffelser, ~ selv
om del kan hænde, at et enkelt .Medlem, som Regel radikalt,
i;tiller i;ig mod\•illig, bliver dog del meste bevilget.
Ude i I.andet \'irker man for at oprette Hjemmeværnsforeninger, som igen skal danne Grundlag for det Hjemme\•ærn, i;om sammen n~ed Hæren skal gøre vort Værn tilstrækkelig ma11tfuldt. Samtidig udjl)\'er danske Officerer
gennem •Folk og Værne pua Statens Regning en ivrig Propug11nda for at gøre Milita•rel 1mpulærl og skahc en Nimhus
om den danske Ha•r og Flaade, og endelig har mun forpagtet Hadioen pua næsten alle Tider af Dttgnet.
Idealet synes at være en ruldkommen Militurisering uf
det danske Folk, s11aledes at hele den mandlige Ungdom
skul i 'fr;jen et Aars Tid eller mere, og naar den kommer
hjcn1, skal den blive ved med 11t Ieøe Røver og Soldat i
Hjemmeværnene, til den naar Bedstefaderværdigheden. Som
en naturliø Konsekvens hører man Røster om, at Kvinderne
ogsaa bør være med.

Nu skal jeø ikke komme ind paa, hvilket forfll!rdende
kulturelt Tllbuøeskridt en saadan Militarisering af ,•ort
Folk indebærer, men blot stille Spørgsmaalet om, hvorvidt
det kostbare, kræ,•ende og indgribende Militær11pparat svarer til sin Hensigt og ,·irkelifC kan betyde et Værn for os i
paakommende Tilfælde. Vi vil ganske nøgternt 11e paa de
Muligheder et milila•rt Beredskab, saa stort som vi kan
magte del, r_ummer for at holde os en Stormaøt fra Livet.
Og gør ,.i det, kommer vi ikke uden om den bitre Sandhed,
at aldrig har et lille Lands Militærberedskab været saa
belydnilagl/,111 som i Dag.
Det er snart tre Hundrede Aar siden, Danmark havde
Mulighed for at spille en Rolle militært, men vi bar været
langsomme til at fatte det. De kloge Bernstorffer forstod det,
men vore Enevoldskonger forlilod det ikke eller vilde ikke
forsluu det, og efter lllt8-Ci0 vur der mange, der beruscdci
sig i Sejr!ldl'Ømme, fordi \'i havde nedkæmpet en Klat slei;vigholstenske Oprørere, pa11 tilsvarende Maude, som der i
Dag er Polk, der tror, det \·ør Frihedskø.•mperne, der gjorde
del ar med Tyskerne, eller i hvert F11ld \•ilde have gjort det
den 5. Maj inden Fyraften, hvis ikke de var kommet os i ·
1-'orkøbet og havde kapituleret d. 4. Det var først Nederlaget
i 1864, der bos lll!nkende Danskere skabte en gryende Forsb1aelse af vor Værgeløshed, og det var først Viggo Høru11.
der ikke blot indsao det, men ogsaa modig tog Konsekvensen 'deraf, stillede SpØrgsmaalet: 11Hvad skal det nyltcc og
besvarede det med et klart' og konsekvent: Vel nyller inlel !
Del er Spild af Tid og Kræfter at rusle og foregøgle os
nogen Sikkerhed derigennem.
Det var delte Synspunkt, der mere og mere vandt 'ferræn i Danmark i det tyvende Aørhundrede, og som førte
os frem til den ringe Grad uf Militærberedskab, som, for at
citere en kendt Veolilremand, bevh1lig var Danmarks Lykke
i A11ril IY-10. Det var Stauninøa og P. Munehs Politik, der
støttedes af Arbejderne og Middelstanden i endnu stærkere
Grad end Viclgcrtallene gav Udtryk for, thi langt ind i Venstres Rækker var der Tilfredshed med den, fordi ri1an heller
ikke hlundt Venstrebønder fandt Anledning til ut opretholde
et Værn, som intet Værn vur.
Den sidste Verdenskrig understregede den bitre 1..ære om
de smaa Landes MagteslØsh"d i det store Spil 0111 Verdensmagten. Østrig, Tjekkoslovakiet, Finland, Estland, Letland,
Litauen, Danmark, Norge, Holland, Belgien, Ungarn og ølle
Balkanlandene, rustede eller ikke rustede, alle led samme
Skæbne, ~g alle tjener de som Vidnesbyrd on1 de smaa
Nationers militære Afmagt overfor de vældige Stormagtsblokke.
Og som Kronen paa \'ærket kom i Krigens Slutning
Atombombe11, delte ufatteligt Ødela:øøende Vaaben, som paa
nogle faa Sekunder 1letler en Storby ud, som havde den
aldrig været. Dette Vaaben, som der ikke findes noget andet
Forlivar imod, end 11t bcgrnve. sig hundrede Meter under
Jordens Overflade.
Efter dette er det simpelthen en Taabelighed øl tale om
væbnet Forsvar, og alt 1'"orsvarsberedskab er lige saa latterligt som unyttigt. Vore Officerer er i Dag ikke blot nogle
dyre Drenge, det har de altid været, men de er de mest
unyttige Skabninger, der findes i vort Land, borlset fra, om
Erik Jørgensen har Ret i, at de er den mest kompromitterede
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Stand herhjemme efter Entreprenørerne, hvad bl. a. de
30 %'s llledlemsskab i D.N.S.A.P~ kunde tyde paa.
Nu ...,·cd jeg nok, at mun, netop fra militær Side, prøver
1)aa at bagatellisere Atombomben saa megcl som muligt, og
det er jo meget forstuaeligt, at de ikke synes om at hlive
sat ud uf S1>illel. Men naar alle de Videnskabsma•nd, som
har Forsland pa.a det, erklærer, ol der intet Middel findes
mod den, og naar man hører, at 1nan allerede er kommet
saa vidt, at man har endnu stærkere virkende Bomber end
dem over Hiroshima og Nagu.saki, mao de Herrer undskylde,
at forstandige lllcnncskcr lægger mere Vægt 11aa de sagkyndiges Udsugn end pau Officerernes fortvivlede Forsøg poa
at holde Slillh1gen.
lllcn naar noget er unyttigt, bliver det til en Kræftskade,
h\·is muu beholder det, og del gør det ikke mindst i dette
Tilfælde, hvor store Summer Ødes i en Tid, hvor vi har sua
ha:mU Brug for Værdier og Arbejdskraft til Dækning af
elementære Behov som Rolig og Beklædning. Da det forleden meddeltes i Radioen, al der var bevilget Y.& Milt. til
Hjcmmcværnsforeniuger, var der en Dame, som spontant
udbrød: >Tænk om man havde givet delle Beløb til Vuggestuc1· -<. Tanken er heil rigtig. Ogsaa for alle de andre
Millioner, som ofres til Krigsberedskab, kan der let findes
bedre Anvendelse.'
Dertil kommer, at den militære Opdragelse, som der for
Tiden tales saa meget om, er af en Art, som vi ikke godt
kan \'a.•re bekendt al ha\•e i et kultiveret Samfund. Det,
vi har Rrug for i Dag, er Folk, som kan trenke. I Militæret
opdrager man Folk, som knn lystre, og som derfor bliver
mere cgnl•de til Undcrsaattcr i en Diktaturstat end lil Samfundsborgere i et demokratisk Samfund. Med Hensyn til
Tone og Moral er det vist tilstrækkeliøt at nævne Tonen
fra Holbæk, som nok ikke er meget forskellig fra Tonen
i andre Garnisoner. Det er stadigvæk ~adan, at de unge
Mænd skal springe op og falde ned i Mudder og Pløre og
betegnes som Svinemikkeler og Kraftidioter. l\lan behøve1·
bare at sidde og lytte lidt i Kupeerne til Soldater pøa. Orlov
for at bli\'e orienteret. .
J Bogen »Kat>tojn Smilh og hans Koinpagnlc siger LØjl·
nunt Jones et Sted: •l \"irkcligheden er for en Mand uf
tænksomt Anlæg F:.cngselscellens Afsondrethed at foretrække for Ned"·ærdigclscn ved al leve hordc\•i11 i J{aserncr · -c og et andet Sled: ~Soldaten ser sig ofte bcrø\'et
Menneskeværdigheden, orte undcrkuslel en h\'ilkensomhclst
Tyrans Luner, sommetider kommanderet af Mænd, der er
ham moralsk, fyi;isk og aandelii,:t underlegne«.
Der er saaledes al mulig Grund til, at del danske Folk
enigt og kraftigt rejser Kravel om en effektiv Afrustning i
saa \'id Udstrækning, som vort Mcdlcmsskub af UNO tillader, og jeg konstaterer med Tilfredshed, ut buadc den
radikale Johs. Christiansen ol( Socialdemokraten .Huuherg
o. fl. hur udtalt i1ig i den Helning.
Med Heusyn til Hjcnnncvil'rnsforcningcrne ca· je.: iklle
Sila bange. l>et er en Modestemninø, som højst vil holde sig
et Par Aar, inden de vil begynde at dØ, en natul"lig Død af
Mangel pua lnlcresi;e. Men der er en Ting i denne Forbindelse, som er mere alvorlig, og del er de \'auben, som Hjemmeværnsfolk og Modslandsfolk ligger inde med. De Yaaben
skulde de gerne af med, og kommer de det, saa er den god
nok, som den Gyldenblonde siger, men kommer de <let i.kke,
er der lo Muligheder:
1} De, som har Maskinpistolerne, bli\·er enil(c Ol!l c.n bestemt Politik, og de vil du mere eller mindre skjult dirii::ere
Landets Politik i den uf dem ønskede l\clning, eller !! ) de
bliver uenige, og der vil da være en stor Fare for Horger-

krig og lovløse Tilstande. Begge Muligheder er onde, ol.( .derfor mon \'i kræ,·e, at alle disse Vaaben aflc\'crcs til Myndighederne og smeltes om til hedre Fonnoal.
Nu kan man jo sige, at del kun er noget negativt at
erkende vor Magtesløshed og 11fruste i Henhold dertil, men
I.let er ikke rigtigt, og det vor ikke bure Negativitet, der laa
ba~ Høru1>'s, Slauning's og P . Muneh's Politik. Lad miø i
denne Forbindelse citere, hvad en Efterkommer af den gamle
Højskoleslægt Trier, Maleren Troels '!'rier, hur sagt derom:
:olleres Politik er blevet haardt angrebet. l>e førte ganske
\'isl en haard Kamp mod dem, der vilde foregøgle os, al
\'orl lille Land havde en militær Opgu\'e, men ikke mindst
førte de t11 Kåmp for Mimigmanc/1 borgerlige Ret og for en
jævn l"ordeling af Li1isgoden1e i vort l"ol!.:, og derved var de
med til at skabe e11 1tørre E11ighed i 1/ette at vær.e DaMke.
Denne E11ighed har IJll'ret vort V1nn under /Jesættel1e11c.
Læg Mærke til det sidste: \!ort Værn. Her er allsaa Tale
om en anden "'orm for Værn end den militære, som ikke er
aktuel mere. Et Værn, som besloar i et indre Sammenhold,
en \'ilje til Livet, som del er helt anderledes at faa Buet
med end et Par Divisioner med Tank og Luftværnskanoner
o. s. v. Det er denne indre Styrke, det kommer an paa, hvor
et 1''olk skal hæ\'de sig mod ydre Tryk, del er denne indre
Styrkes Kvalitet, der bliver afgørende for et Folks Beslaaen.
Det giver ingen Sikkerhed mod en eventuel Besættelse
af Landet, vil man maaskc sige. Nej, for en saada11 Sikkerhed fim/es ikke. Den siver heller ikke Sikkerhed mod en vis
ydre Afhængighed ar alle Lande, for en saadan Sikkerhed
findes heller ikke, og nuor \'i nu i det sidste Aur har lait
saa meget om cl frit Folk i et frit Land, saa gør vi klogt
i at 1:øre os klart, at der er Grænser, ret snævre Grænser
endda, for denne Frihed baade paa den ene og den anden
Maalle.
Den giver heller ikke absolnl Sikkerhed mod 1''olkets
lindergang. Der \'Ur ganske vist en Digter, som engang
skrev:
•\'i wd, ut fjeld kan sprænø:••
og •t11nd~~ kan ~u ~;h·,
rntn Mldri11 kan et ~·olk forgau
som ikke \"ll det iwl\'.

og det lyder bue.de stolt og besnærende, men det holder ikke
Slik, og den summe Mond gik siden med Hud og Haar over
til Nazismen, som jo netop havde sin Styrke i det overdrevne.
Vi ved nu, al der kan ske del, ol hele Folkeslag kan
udslettes paa en vanvittig Diktators Befaling, og \'i \·ed, at
Atombomber kan svide Ryer af son1 vissent Græs, og da er
der intet at gøre, og vi, som tror, al der er en Gud hag
d<'t hele, som har en Mening med Folkene, \'il ogsaa erkend<',
al hvis ban ikke længere vil holde sin Haand o\·cr el Folk,
da er dets Dage talte, h\'ormcgel det end Ønsker at le,·e.
Men tror vi, at den Gud, der ga\' os Landet og gu\' Sproget og gav all, som Bjørnson siger, har haft en Mening med
at gØre os til et Folk, saa tør d ogs:1a ha,·e et Haab om, at
vi, !!Om Grundtvig siger i sit skønne, ~l;1•rkc Di.it .F:l'drencland<, endnu har del bedste tilbage. Og do tør vi tro paa,
·at vort bedste Værn ligger i at finde den Gerning, hrnrlil
Folket blev skabt - og udføre den.
Og ingen skul faa mig til al tro, at yj er skabt for al
cfternbe de store Nationer i deres Magtstræb og golde :\lagtudfoldelse.
Snarere ligger \ 'Ol' Mission i den Linje, som Jonas Lie
har trukket op:
Midi i tn Jtrntid, som Ikkun tror
Jen M:agt. som \'uothncuc ''indt-r,
du liJll:tl' rolil(, du h"j~ ~Ol"d,
i AMndt11• Solly.• 011 skinner.
llln Storhed er ej Guld og l'"gt
og l'j Kanonen Torden.
l>u er l'n &tille \'erde1umagl
for Hjertet. Sag paa Jnrdcn
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eller som den danske Nutidsdigter Piet Hein har formel det :
Ødte \'i vor Ungdom
paa rl FrccJ(.•ns \'arrk ~
Gor alene Krigens
stumpe Kræftrr stærk~'
N~j. l 'Ot' fMe, fælles
Kamp for Menneokets S•g,
ud er l"ordcn• stille,
stumn1c Mngt i Dag.

og han tilføjer:

st"rkere end Staolct
er et sl••lso:1l Sjnd.

Ja, Digtere kan sagtens snakke, men LiYels haanJe
\'irk"lighed klares ikke med Lyrik. Jam"n, Digtere kan
undertiden kolllllle Sandheden n:crmere en_d den, der regner
efter Chr. Hansens Regnebog, og dette her er ikke Lyrik
og Skønsang, men Re11liteter udtrykt i poetisk Form, de
s11111me Realiteter, som Troels Trier nævnede i det før
citerede.
Hver Gt1ng vi J>kaber el Stykk" Lovgiyning, der skaber
bedre Livsbetingelser for Folkets brede. 1.111!1, _h ver Gang vi
afskaffer et J\lonopol og sletter en Grænse mellem Over- og
Underklassen, hver Gang \•i forbedrer \'Or Børneforsorg og
vore Boligforhold, og hver Gang \'i skaber bedre Vilkaar for
Oplysning og Opdragelse, fører vi det danske Folk nærmere
st1mme11 og styrker \'Orl Værn, og netop derigennem gør vi
Danmark skikket til at indlt1ge sin Plads i de forenede
Nationer pt1a værdig Maade.
1 et Hjcmliv med le\'ende St1mmenhold og vide Perspekliver, i cl Samfund med fri Livsudfoldelse under skyldig
Hensyn til Næstens '!'ar\', cl S1u11fund, hvor ingen Retten
bøjer, skal det l'olkeliv gro, som ingen fremmed Voldsmand
k:in knægte, med mindre hun \'il udslette Nationen, det
Folkeliv, som er det stærkeste Værn uf ·alle.
•Uer er IUL"ft' \ln.'rn i c.kn Ulom:skq(n.·u,
der sk.nU~t.·r om HJ~nunds Dør
end I 1:tllc de Vulde llf Jord og Sten

ug

Kuglespr~Jleruc.:J

H"r. u

siger Aakja:r me<.1 !{elle. l>erfor maa vi sll\ede vore Kanoner om til Plovjå!rn og Værktøj, la\·e vore Kaserner om til
Ungdomsskoler Ol!! sætte \'ore Officerer paa Pension, hvis
de ikke duer lil andel, og saa sætte \'Or~ Kræfter ind paa
at styrke det eneste \'æ rn, som har Mulighed for at kunne
holde.
Del hed efter den fjSrste Verdenskrig:
Sncrtid t.•r endt,

,tet er Plovtid pa111 uy
t-'ræuc.h:litl - Venuellc.1,
lirotid og Gry

:\line a 'rcde Læsere! Del er pau <.len Front, det danske
Folk skal KØre sin Indsats i Fremtiden. Det er paa den
Front, J:o'orbundel >AldriK mere Krig< indbyder Dem til cl
Samarbejde.

Af JJA/drig mere Krigrrs tidligere udsendte Pjecer
(aas endnu :

Nordens Enhed
(50 0reJ

Freden og Fædrelandet
(50

ø ...)

Menneskeretdgheder
(60 Øre)

Disse tre udkom i Besattelseatiden, men er stadig

aktuelle.
De faas fra >JA/drig mue Krig1<s Tryk&agsa(d.:

Otto Jonasew,-~trandvej 31, Svendb~rq
Pootkonto 3758!k ·

Medlems- og Agitalionsbladel •Pacifi•ten• kan
butil/u has Blade/i Forretningsfører, Ella .llafhiaien, Lyibro, Silkeborg. Tlf. fHfJ. Postkonto 45168.
Pris 5 Kr. aurlig.

kun 8:'1:! kulorier - hørnecl11dt>lii;hedcn ga:u hist og
her ovN 50 pct., tuherkulosen hn·1lt~r sig med vold!IOlll
hast, kulden bortrev sidste vinll•r titusincler uf menneskl'li\' - jo. cl11dens 1•ng1•l har .stor lrnst ogsaa efter
denne krif(.
~~"

verden I bitterhed

O&'

bad

Kærllg-hl!ll er E>n i:rurt, der opbmmder lM
ondt' I menneskt'r, 111ell1>1111 luul og vold forslll'rker det.
(Jtuth l•'1·y. l
I.ITYr 0).1 PJF.l'g:-is FORMAAI,;

IJt!r er for tldllgt ut ljkrh'I! Jt'. H.s hlstol'le. Først 1111 er nrlwjtlet ved nt tni.:e det 1•u.skede omfang -

der er l11n1n lgeu, lt1r tit't
nf"luth.'S, L•'ornurnlet med •lt•nne pjecl• Pr l't 11111lct - nt b1Vl' la':<L'rl'11 l.n11 og rllJe til ut \"lt!re med - hjt'mme 1•llt'r ud"
1lgt';.:rlill1n, hlot 1uet.111rl1t•Jder I :<llrna tug, der kun t11::1•s I ;.:enophygnln::cu eftt'r Il lllll'li uw.nlnl{l"IUSl' 1tdeln•1n:t>l>lt'r uf :<JUl\'t'I ll:UU.lt•llj.,'I•

"""Il

111Hlt•rlellt' \·u•r11ler.
l>t•rfor t>r •ler lkk1• i:jo1·t ,;tørrt' forsøg- p1111 at cl1•k11111entere "1i.•i<ultatPr" - mere 1>1111 ut \·i,;e ntKJl'n, llt'hO\·et fo1· hjll'l11. l\luutte
ilt> uauuKe ~11111a klip fra br1•\"e og t'llI>I>Orter ude fr11 arot>jtlSlllat'ken druJ,'e hegh't•nlll'derne 111111 tucr1111•1·t' holtl og dt'rmetl gin•
"tul'l'e for11lig-tl'thed til ut v1E>re Wl'd I en ruodrlng uf forholden1•.
[)(• fo11i:eni,1nic11<1ta1lel""r rru myndlght-dt>r ellt>r prl\':tlL', hnirl
dPr rakkelj for hjtel!Jto'll, :<kul kun tjt>lll' •lt't forman! ur vist\ Jl\·ordan :<t'h' en "'111rc t;eskellen hj11<J11 wotlt11ges 111t•ll tuku••1J1111<•llgh1•1i
011111it' :som tWl.terlel hlstaod, men l1111•r !IOlll t•n u111111m11·lng 111 111
klurt• 111.l'ste11 o\·erllll'nneo;k1•ll&e \'lln>Jkr.llghedt'I" --- ~11111 "" llll'•i111ennt'i;kt'llg hj1PIJ>, tier 1m111økf' kun 1111hr.- 1·••J fru h,!<•a·lt' ril
lljt'rl<' tn<'r!I on•r 111nd";.:rwnllf!r. Gill 11·1111g-en oi; (oq1llgtetlll'dt'11
ril at hjwlpe m1111 v11kHt> I 111nflln11 og i;tyrk•• og- o\-er1ltH'1• l11ult•ts
og 1Jltte1·lll'denlj outlt• tale. for rll•r hlh'l'I' fo1· ;...nt.
Hkh·". I august 111-17_

I kricens spor
· Det v1"r"'te \"l!tl t'll krig er det, der fitlger
krigen_
(I-' ridt.tur N11nsen.)

~tter

"Uødens engel skrider husligt over Volgus sletter",
skrev Nansen i 1921 dier sit første L>esøg i Ruslands
huugerdistrikl. Del samme gælder større dele uf vcr1len i dag.
Den modernl' tekniks udvikling har· muliggjort
st"rrE' mlelæggt'lse i dt•nne krig, end verden fur har
set, ug 1.ned odl·læggclseriw fulgte en sum uf cndl'lose
lidelser for tlt•n store del af jordc~ns befolkning.
Men lidelserne c1· ikke forl>i med krigen. Flygtr1ingene vender Lilhage til ruindynger eller askchohc, som
før var deres hjem. Sulten fortsætter og bliver niange
steder først nu for alvor ulvorlig, da desorganisation
og enhvers vilje til blot ut klare dugen for sig selv
hliver raadende. Sygdommene føl~er i den lange sults
fodspor, og det hele synes nu mere endeløst, endnu
mere uden mening end under selve krigens fremmarch.
I store dele uf verden, hvor grænserne efter krigens
magtafgørelser ændres, tager folkeflytningerne fat
igen: Øsllyskland, Øslpollm, Sudetcrornraudl•I, Karclen o.s.v. - l)g ikke mindre brutalt end før, da man
lwll'g1u•dl' fremgangsmaaden som hrutul nazisme nu legaliseret som "n•trær<lig gengældelse" uden hensyn til. at nHlll llcrvl•<I t:tger nazisternes kollekli\'c
strnffe111Ctotll'r i brug.
Forenede Nationer herellcr om 30 mil I. nodlidendl'
!Jorn all'nl' i Eurnpa. aviserne skildrer de nedadgauende rationer - i Ty!iklan<I suuledes nu flere steder

Selvom homhningen er ophørt, lever dog krigen videre og fortsættrr sin ødelæggelse - ikke blot med
sygdom. sult og kulde til millioner i ruinhyerm~ - men
g'·nncm mh~lu.•ggc•mlc had og kutdt! i nw1meskers sind_
\'i lrul·s i dag af en allopslugcndl' kynisme med helt
amln• idt•all·r. l'IHI 1·_i for har næn•I - en verden, der
ikk1· ll•\'tWr plads lil at ladl• hvl•rl menneske vedko1111111•
os "om 111Pdme111u•skc•, men hvor selvretfmrdighed, sd\'liblrn•kkclighcd og hevidsthed om de andres selvforskvldl1• nn<I. sr•m ikke \"l•dkommer os, fornrnrkcr sinde11e.
Dl·r 1m•ldcs om afhrænding af korn i lokomo1ivl'l"lll' i Sydamerika, fordi man ikke har kul, og sumlidig, ut kulur!Jt•jdcrnc i Ruhnlistrikll'I ikke kun IJry<k
kul. fordi dc• manglc•r hro<I. M:t11 ka11 lmsc om hungcrrevoltcr i Iiamlmrg, sammc• dag som vi i Danmark
klager over manglende mttlighcdl•r for a fsa-tning af
l'isk. Har verden scl. magen til nrnvid?
Fur al slumlsl' llungl'l"l'l'Volll•r "cn<h•r man soldat1.·r
-- kanoner fur smør! - og ogsuu Uunmurk maa væn·
med og skul ofre 100 mill. paa en styrke, der ikkC' formua rat skahe ro. dcmokruti 1~llcr gen~i1lig god viljl"
som derimod en hrøkde.l af pell!.(cnc a1l\'l'lldl til mad
kunde fremtrylle.
~lun er sau ødelagt af krigl'llS virkuin~cr p:w si11dl'I.
ut man gør sit yderste for al 11ndguu enhver fornuftig
og naturlig medmemwskl'lig lwndling.
For efll•rkrigstidsml•llneskcl er llll'<llick11lll'd hlcvl'.i
nngct af det· forugtdigslt' af :ill . Bcsll•m111er man sig
end1•1ig til at .\'dl' hj;clp ousua lil Ty.'ikland, sker del
uniler forsikring 0111, ul deJ 1uh•l11klwndc 1•r af l11·nsyn
til vor 1!ge11 sikkerhed - epidcmil•r .~l:indsl'I' jo ikkP
wd landegrænsl•r! Hvilket ædelt moliv!
I min hc\·idsthcd staar indprenh·t cl hillede fra en
I idligc•n• tysk by, nu helt i" ruiner. Fn·111 fra en rninhob kom en lille forældrel"s 4-5 åars pige. Hun ha\'1k
e11 mærkl'lig \'aklcndl• gang, ug da hun kommer nærnu,rc, l<1111dc vi Sl'. al hendes 11jnc laa meget d~·hl i
ansii-:tct og kin<lhcnene suas tydeligt gennem en unckrlii-: gennemsigtig hud. Hun. rakte haunden frem for al
ligge, men nwalk sætte sig 1wd, fur vi naal'de al givl·
hende noget, afkræftet af sult og lidelser, som hun
n1r.
Denne lillc µigl' var det ikkl' tilladt ul hj<l'lpc, for
hun hørte Lil "tyskerynglc11" ligesom de mange aruln·
forældreløse i dt•n ellers forladte ruinhy.
Det kan aldrig være ret og sandhed, at børn skal
undgælde for voksnes forhrydelscr. Intet barn har fortjent at sulte, ligegyldigt hvilken !lalion barnet tilhorcr, og vi maa igen og igen prøve al vise menneskelighed, hvor vi moder det modsalle, o~ saa haal>e paa,
at \'i i tiet lange loh ud dennt' eneste vej kan bryde
hadets magt. For kun menneskelighed - kærlighed,
kun ophrændc det onde i menneskers sind og skabe el
klima, In·or krig og ondskah ikkt! kan trives.

7"T:.eaJvenne'l:.J

l/jæ/pea'l:.6ejde

Ancraar det os?
Kærllglwt!Pu t1l mesteo som le<leode kraft 1
Vt'rden syn.-s at vmre forsvuotlet fr11 Jordens
ovel"fl11tle. VerdPu l'r fyldt ur had, misunde!~
og wiijtro - mellew de enkeltP, mellem klus·
81'rae og uwl lem n11 tloneroe. De t er den
ulykkellgste af · krigelll! følger. Og je~ se1·
lugen unden retlnlng for menneskeheden, end
nt kærligheden til n:.1.'steu rnnu fødes 1>1ut oy.
(1<'11dtjof N1tnsen.)

Da del kom paa tale al nedsætte de danske rationer,
for at kunne fortsætte hjælpen til nødlidende lande,
loil der hil re protester fra store dt>le af <len danske be·
folkning. Selv ansete personligheder søgte al vise, al
en nedsættelse vilde være kala!llrofal.
Lad det væ're sagt straks: hvis der er mennesker i
Danmark, som lider maleriel nød, skyldes del ikke
manglende fødevarer i landet, men duarlig fordeling.
Og hvis alle fik nok og ipgen for megel, vilde vi uden
overgreb paa den kostbare valuta være i stand. til ~t
mangedoble den danske hjælpeindsats. Det er v1sl 111·
slrækkeligl al lage et enkelt eksempel. Hvis vor smørialion blev nedsat fra 35 til 34 grum daglig, vilde del
være muligl med samme eksporl al lidohle fol'!>l'Hddsernt af smør lil hjælpearbejdet. Mon det vilde undergrave vor sundhed?
Ikke n•d egen kran og dyglighed, men ved 1'11 naatlig lilskikkelsc slap Danmark for al hlivc slagmark
undl'r to nl~ldi!o(l' hæn·s opg1e1r. Der ·var andre. som ikke
I ik saa naudii< en skælm1· som vi. Men er del da ik kt11t•lop os, der l~r forpligl1·<le til ydmygl og uden for\"t•nl11i11g ·0111 luk til gt•ngæld al ydl• sl11r.sl mulig hidra~
lil afhjælpning ar den hilre nød?
Fra næsten den ganske verden lyder d1·r el skrig om
hjælp. Skal vi lyltc og r~lge kaldet --- clll'r skul vi tilfredse hygge os med vore rigelige ralioner, ml'dens d
~læder os o\'C•r \'or "vclforljente" særslilling i en sultende verden?
El hHr i hvert lilfa·lde følge 11.\: IH·\·idslhcde11 om, al
hver g:iitg een af os spiser for mcgel, da spber vi d1·L
1•1 sullende ham skulde have for al lcvl''

F1•eds1'ennen Hjælpearbejde
Hja:lpeaklioners indsals efter krige er ikke noget.
nyl. Internationale Røde Kors, J\yækerne, Nansen, Else
Brandstriim, l\aren Jerpe - - disst• og mange andre
navne med dem er ~ammclkendle for lwlydelig hjælpcindsals. Og:;aa de pacifistiske kredse har værel med
for, især gennem kvækernes indsals, men ogsaa selv·
slændigl dels gennem deres internulionale summenslulninger dels inden for de nationale grur1wr med
hjælp til jl'dcr, tlyglninge, forældreh,se o.s.v.
Ogsaa efler denne krig er <lt•r forlængsl cl megcl
belydl'ligt hjælpearbejde i gang haade fra prival og
offenllig sidL•. Fredsvenners Hjælpcarhcjdc er kun Cl'll
af disse mange hjælpcorganisalioner og lang I fru en
af de helydeligste, men den vokser i omfang. og arbcjdcl gu res i haabel om, al der ad. denne vej ikke hlol
kan ydes en materiel hjælp, nwn al del ogsaa maa
virke for folkeforsoning til fremnll' uf varig fred og
lorslaadse mellem nalionerne.

De første skridl lil oprellelsc af F. Il. hlev lagcl i
frhruar Hl42 pau' "Aldrig mere Krig"s hovedlwslyrelst"smude. Fornden bidrag lil "Norgeshjælpen" blev del
her ,·e<llagel al slifle el ,,Fredsvenners Fond" lil slølle
for hjælpearbejde cfler krigen. Kvindernes inlcrnalionalt• Liga for Fred og Frihed og de danske Kvækere,
der hYer for sig havdt> hjælp(•arbejde i ~ang. gav slraks
lilsHg11 om at være med.
I april 1943 blev sagen gennemdrøflel paa· A. m. K.s
aarsmo!I~, og man vedtog al rette en henvendelse til
alle ll!'staaeude danske fredsorganisalioner 0111 al være
med i c·I fælles hjælpearbejde efter krigens afslulnin~.
I :\. m. K.s sommerlejre 1942 og 43 paabegyndles uddanndsen af hjælpere.
I Iohl'I af januar 1944 blev organisalionen oprette!.
Om 11a,;ncl \'ar der ikke lang diskussion - fredsorga.. nisationerne og vt'nncrnes samfund (kvækerne) - del
maatte blive "Fredsvenners Hjælpearbejde".
Ocr er nu lilslulning frn:
Aldrig mere Krig.
Dansk Fredsforening.
Kirkeligl Verdensforbund.
Krislelii;rt Fredsforbund.
I\ ,·imlt•rm•s inlt'rnul io11al1· Liga
for Frt•d og Frihrd.
V1•11111·rnP!'> Sa111fu1111.
ll11g1lo11111w11s Fn•tlsutlrnlg.

l>L·I \·il sigt". al .lll'lt' tl!'n <la11sk1• frprJsh1•vægclse hl'l" i
a I gc1111l'lll fon· !'I pos i I ivt frl'dsa rlwjrlP. lh•sud!'ll 1•r der 'l~lllt• rra lwlydrndl• kr!'dSt~ liden
for orga 11 i.'ia Iiorwnw.
I :l'llt•sskab '11g1•r

Samarbejde med andre
Ol'C&Ui~atiouer

F. Il. l'I' r"præs1•11l1·1TI i til'! ar suciah11ini'il!'ricl 11ed'iall1• 111halg for mell~·ml'olkdit.;l hj\\.·lpc·arlll'jil1· o;.: 11p11a:1r lw1·igc1111e111 sl:llslilskud. 'lt·n des11dc11 sa111arlw.id1•s tl1·r med 1·11 nckk1· undre hjælp1'<1rganisalio1wr i
iu<I- og udlanrl. ll1·r hj1·m111c isa~r Hed Barnd oi.; Dansk
B11d1•. Kon, og i udlantl!'I med: Fn·dsvenners 1-fja•lpl'lj1•11csll' for ;\lonlnorgc. Snurlalko (finsk orga11isalio11
for frivillig arhejdshja·lp). lnll'l"nulionella .-\rh<·l~lag
for Al1·rhyg11ad og Polenshj:l'ipl'll '1ul1110-L11nd i SvC'rig<'. Vennt'l'll<'' Sa111fu1ul i England og Amerika og
lntnnalional \'ol11ntary S1·niee for Pcace især i Svejls
og Et1glantl, 111<'11 invrigl afdPlini.:er i 1•11 rn·kke landt>.
lll'rigt•1111l'U1 opnaas dels mal1·riel assistanCL', dels al
1'11 række af hja•lpeslalioncrnc hlivt'r inlernalio11ale al ung1• l'ra forsk1•lligt· nalioner rækker hinanden
haa11tl1·11 l\•a•rs o\·1•r la111lt·g·rænser og i fællesskah byg·
g1·r op, hvor krig<'ll hrod HC'd. I en del grupper har der
ncr!'\ op lil X- Hl forskl'llig1• nnlio1wr repræsentere!.

"

lhem skal \'i hjælpt'?
ll\'atl

<111 f'\"Dl~r

lrnst nf I dt> rurrml'litl! kril\'!

llvilk1•1 krav var efler krii::cns al"slulning nærmen•
1'llll d1• tysh fl~'gluini.w? Mange F. H.-Hjælpere sH!.(h'
slraks deres opgaver her, og fm organisaliouens side
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\'i

hjælpt' '!

lh·ad <111

P\'Dl~I'

lrnst nt I
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1urrm~,;tl'

krn1· !

Hvilkt•I kril\' var ener krigens al'slutning nærml'rt'
1·11!1 dt• tyskt· fl~'(ll11ing1•'! Mange F. H.-Hjælpl'rl' sHglt·
si raks deres opi;uver her, og fra organisationens sicil•
hk•\' <ler gjort t•n betydelig inclsal!i for ul hjælpe _.:._
forsl og fremmest med heskæflii.;elses- og 1.tekltedniugsmatcri:dt'. lktte :1rlwjdc hh•v dclvi:I bremset fra off'i.
l'it'lt holet De lyske flygl11ing1• v:1r forlwholdt st:1tcns
1ils~·11 og sikn•cles 111otl private hjæl1u·:iktio11ers virkl'tra11g gl'lllll'lll lruslc>r om politililliuld. \'c>el m:111g1• ll•jn•
lancld over har utra•th•lil(e hjælpere dog l'onnaacl i
o;amarlll'j1h• med ilcn offieidle lejrledelse at ydl' t•n virkl'lig hl'lydelig hjælp. Men dt>l muu p:w tlt•l ~·tlC'rslt·
beklages, ut der on•r lo a:tr efter krigl•us ufslutning
1·n<lnu levl'f over 100.0110 civill' fly~I ninge inciespærn•I
lmg piglraatle·n ht>r i vort land. Omend der fra anden
sitll' rr i.:.iort mc>get for al hjælpe •lem, !ill:t nurngkr tit'
. dog tl1·l \'igligste : frilwdt>11.
~:ilurligvis v:u· man lige saa villig til :ti hjæltJC :111in1·il1• flygtninge ug i;jordl• clct forskellige slt•cler 1le11
f.>rslt• tid. nu·n disses ht•lt :mdr1• k~1ar gjortll' hurliK
hja-lpt•n H\"erfløclig.
•
l'1ladtil \'ar \'alg1•t af hjælpeopHU\'C'r i hcgyndclst'll
rl'l kl. lk t'kslt• grænsrr var lukk~dl'. ForMI nnhnt'tll•
"ii.: tlt·n nurske gr:t•ns.c, sua 1-lollan<I. Finland og c>l'kr·
haa111ll'll ":rn 'ston• omrnader, al dl'I var n~rlvendii;:I al
tr:df1· mig.
I.kilt· \'alg. m:tallt• <1:1 :ifi;:m·l·s nw<I hcnhlik paa :1t lag1•
fat dt·r, h\'or hjil'lpcn .me<I <Ir lit rnudighed stuue11d1•
mitlll'r kan hlivt.• mesl t•ffekliv oi:: lit stadighed med m1,;k1·I um ogsaa al m·C' l'I l'olkeforso11e11de 11rhejde.
Fru forslc fmr<I hur F. H. søgt al kommt' i gung i
Tp;kl:.aml. ikkt• for al yde 1•11 11fortjm1I hd1111ni11i.; for
d1• nazisfoske grusomheder. men fordi tr:.a11g1·11 lwr dlt'rhaunrlcn \'lsl'r ~ig slærkest, og ikkt' mindst l'orcii tier
nelop her l'r gruntl lil at gøre l'I folkeforsonenrfr arhejdt• - et frcdsarhrjdt• pua la~ngc>re sigt.
Del c>r t•n sclvfttlgc: al allr hj:t•lpere, <ler anl:1i;cs.
ma:1 . være> villige til :11 hjmlpt• mkn ringesh~ hens\'11 til
ract', re•ligion l'llcr nalionalitd.
· ··
Dt~S\':t'l'l't' skuld1· 1h-r gaa 11:1•slt•11 to :rnr, l'••l' tl:rn:-.k1·
myndiglll'dcr lwgy11tlk al s1· dl'! riglig1· i cll'llt· syu:-.punkt oi.; gav lill:uldst• til al lagt.• fat paa hjælpcarhl•jtlet i Tyskland.

\r o.nskeliclaeder !
Naar hj1clpemidlcr c>r l'n·msk:tf'frt , og milliont>r al
menneske!' har hjælpt•n hc>ho\', skuldt> sagrn væn· temnwlig klar: men s11:1 k•t gaar clt•I ikke>. St·ks :tars lukke•t.11• grænser tager cll·I sin lir! :il faa a:dine. !'\filil<l•n•
mymlighetlt•r, der 1•11dnu d1•11 forsh• I id l'flc>r krigt•n
spiller en afgon•1ul1• rolle, 1•r ikke :lit for \'illigi• iil al
give civile, ukendtt> hjælpt•rt• i11drcjsc•tillnddse. :\fon
..,nskc>r fnrsl og l'rt•mnwsl at sikre> sii,: mod spioner og
l'rt•mkomsl af uccnsurert•<lt• oplysninger. lljælp til clrn
rivile hl'folkning faar da komme i lllHlt'n række. liadct
ng hitlrrhe1IPn fra krigens on<IP aar har ændret mani.w
memwskers syn pan dc>t mecl111cnneskelige - man dommer 11w1111esk<·r dier nalimu•n. Ile tilhør1•r, som 1-lillcr
domle dier rar.1•, og llkd1wr skarpt mc>llcm vt•nnt~· og
l'jt•ndel:uule. 1)(111 politiske> s1):cncling, is:t•r ost-vest, k:111
gi\'t' lwlt nwnPngslHsC' vunsk1•Iiglll'dC'l'. Enkeltr sle>dc>r

har dt•I ikk1• \'ll'rt'I muligt al opna:1 opl111lclslilladels1•
lur nwn· 1·ncl 14 tht;Zl: atl gan~1·11, og nu til{ da har ufor!'ila_:wnth• hesa•lldsl•smy111Iii;hecll'r stmulst•I arlwjclt•I.
'.\lt•n \·a11sk1·liglwcit•nw kan ogsu11 \'ære· nf anden art.
Ek'iporl rPsl riklioner og ska·rpt•1h• valulahcslemmelst•r
har gi\'l'I lwl~·dl'ligl' hi1ulri11;.:1·r og gang p:m g:rng gjort
"" wnclring af 11I:1nernt• nodn·ndig. lil•ll mt>nini;sløsl
drk1·cl1· dt·I. cl:i 1lt·11 \'igligsle \':lrt' i hc>spisningen: 101·111:l'lkt•11, plt11lst'li~ ikkt• maatlt• nn\'endcs til hj1l'lpc·a rf1l•,jclc'. lllt'll hlM· forll<'hol<ll t•ksporle•n for :li skaffe.•
clollar!'i. Om man h:1\·cl1· spaH·I intlkHh ur et Hammt>IL
krigsskib t•l11•r cl pi.Ir hrugh' k1111011cr i slt~clel:
Of11· 11H1a hj1t•lpt•rnt• :irlwjdt• 11111lc>r fariig1• k:mr. Sy(.{do11111w11t• og cll• 1m111g1· sprn•ngsloffor i l'runlt·gncnt' 1·r
i k kt• u f:1 ri ig1· 0111g:111gsfa•ller. Lykkeligvis ha1· dt>r hitl1il kun va>n•t talt- om s111:111 uht'ld og mintln• alvorligt•
'vg1lomstilfwldt' hlandt de> O\'t'r :JllO hjtt•lpere.
'.\kn· gc1wrc1uh' \'il'kt•r 1lt•L m1ar gi\'111• l11fh'r l'ru 1h·
forsk~·llig1• hm1ll•s 111y111liglwclPi· gnng p:111 i.t:111g visl'r
"ig ikk1• at k1111111· holrlt'. Nye endelHsl' forh:mdlini.;t•r
nma 1111lagcs, tlt•r ma:t prøves igen og ig1•11. l;dhokknlwtl. j:1. 11æslt'11 slæclighed t•r t'll n~d\'t'IHlig t'gc>n::;kat.
hos e·n hjælpt•r. Faren for lyn•rier Ol( plyndrinf.(l'r saml
dC' Oftt• llll\SlCll Ullllllig<• lrllllsporlforholci l'I' hint en lillt•
til~ift til tit• 11\'l'igi• ranski>lighetlt•r.

En draahe· i hawet - men
.F. H.s arLejde er ikke hle\'el noget stort - især ikke>
del, der ku11 maales i tal: godt en halv million uratis
arbejdstimer, en aarsomsætning ~ua ikke enga~g en
milt. kl'. o.s.v. Del er blcvel en dra~be i huvet, og huvcl
stort. Men andre steder findes mani;e andrt> drauber.
~luuskc de 1log kan bli\'e mangt• nok lil ut dunnc hnvct.
Bet kan nu og da se ret lmablost ucl, OH .:ang p1.111
gang maa man kæmpt~ mod nutrksynet - er 111c1111esk1•r for 011dt• lit at hyg(.{c c11 tnnlPlig \'crdrn'! Men
smaa glimt midt i elenclighcdl·n fortæller noget :rndl'l
- giver \'ished for anden fremlicl. hlot vi k:1ldcr paa
clct rigtii;~.
t~l'

Hel' 1·r hlol et par stykker uf disse glimt:
En lysk flygtningefamilie ford1:cvel fra hus o{f hjem
i dybesll' armod 1i:u1 va11dl'ing mod et ødelagt land udt•n
fremtid, !i)'V børn, t'll hetlstcfader, som ikke selv kan
;,;:111 sult, kulde, elendighed. Dt~ finder ved vcjc>n to
efterladh' forældrnl"se horn: 1 og :i aur. og ta..ier dem
til sig, l'or: "MvonJau skal del elkrs gna dem'!"
Ellt•r i \Vurschawas rnindyn(ler foruu t•n lllHrk og
Iris! hult', .'\Olll 1:111;.:lfm er l'"IWI til llll.'llllcskl'UOliK: en
g<unntcl 111orlilh-, 1~11e tilhngt• fortli børn oi.; hør11e!J0rn
1•r drn~hl, hlll' med sine ban• nævn ryddet blimdt hrokkt•r111• 1lg i 1•1 lille stykke jord nwd nænsom haand sRmlc•t l'I væld :11' - blomster!
Trangen til skønhl•d, godlwtl Pr slæl'k nok til ut overlc>n» e11 storkrigs rædslel'. Lacl os hjælpe hinanden og
kalde pna sk011hcdrn, Hodhrtlt>n, pan respekten - j:i,
:l'refry(ltcn ffV livet i lidc>n der kommer.
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