
Nyhedsbrev 53, april 2020 
 

Kære fredsvagt-venner og støtter  
Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19, _18, etc. Fra 20 og opefter hedder 

linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf   _21.pdf etc  

Juli 2016 brød vi linjen så der findes ikke noget nr 38 

Jeg er holdt op med at sende det ud til en omfattende, men ret udefineret liste, til gengæld lægger jeg det så ud på 

FredsVagtens facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/fredsvagten/ (hvor man skal være medlem) og vores 

ditto side https://www.facebook.com/FredsvagtDKDanishPeaceWatch/ (hvis jeg husker det) 

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores bankkonto 8401 1041096  

 

CORONA 

 

Nå, jeg havde skrevet noget primo marts da corona-balladen startede, som nu er alt for naivt i 

forhold til de stramninger der faktisk har kastet sig over samfundet. Det er næsten surrealistisk. 

Dengang var jeg utilfreds med at den stort anlagte Påskemarch for Klima blev aflyst; Jeg synes det 

er at kravle ned under dynen på kommando, og så blir der sgu aldrig den folkeligt nødvendige 

oprensning i det korrupte politiske miljø, når vi er så lette at skræmme.  

Det mener jeg egentlig stadig selvom det alligevel var rigtigt at aflyse, ikke mindst i betragtning af 

at forsamlinger siden er blevet kriminaliseret… eller noget. Alle er ramt af spøgelset… ja for jeg 

mener det er et spøgelse. Ikke at døden ikke er reel for dem der dør og deres nærmeste, men fordi 

landets nedlukning er al for drastisk og rammer rigtig mange mennesker hårdt… måske mere end 

covid-19 døden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDSBÆNKEN 

 

Det har som bekendt været usædvanligt vådt og af til samtidig blæsende – både gennem efteråret og 

her i vinter, og der har været store problemer med vand inde i bænken, og med at finde ud af 

hvordan det kommer ind. Jeg har ikke selv har lejlighed til at inspicere emnet, da jeg ikke har været 

aktiv siden primo december hvor jeg måtte holde pause fordi jeg var for vred. 

Men der har været mange forhandlinger frem og tilbage på vores fællesmail. Og gode råd til 

pakning der i ’kontorsiden’, så man slap for at hjembringe vagtbogen mm til tørring hjemme på 

radiatoren, eller – som Inge skriver – med en hårtørrer. 

Endelig til sidst fandt Jessie og Irene (tror jeg) ud af at vandet trængte ind under ved ’tagrenden’, og 

Irene har fuget stedet med silikone.  (billedet) 

Jeg er dog ikke helt bekendt med forholdene idet Inge på et tidspunkt medio februar skriver: 
 

SLETTET af CENSUREN 

Jeg blev for dystopisk, undskyld 

http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19
http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf
https://www.facebook.com/groups/fredsvagten/
https://www.facebook.com/FredsvagtDKDanishPeaceWatch/


Kære Vagter ! 
Kontorsiden af bænken er ikke mere vandtæt i det højre hjørne oven over døren. Det betyder at regn 
kommer ind og risler ned af højre væg under bjælken der omgiver alle siderne (både i loftet og på gulvene) 
indeni bænken i 3-4 små ”vandløb” der resulterer i at bunden af bænkens kontorside for det meste står 
under vand i øjeblikket da det regner og blæser en del. 

 

 

 

 

Irene siger at revnen vandet trænger ind igennem behøver at blive tættet igen med noget ”fuge-
materiale” (…) 
  

 



Da det formodentligt skal fuges under en tørvejrsperiode bliver det jo ikke sådan lige med det samme – 
MEN det går bare ikke at der konstant er vand på gulvet i kontorsiden … så Irene arrangerede en plastpose 
over det højre hjørne af bænkens kontorside da hun lukkede. Ved hjælp af de lange elastikker vi bruger til 
det store træskilt med vore ”verdensmål” . 

 
LÆG GERNE DAGBOGEN OG POLITITILLADELSEN  I DEN GULE MAPPE OP PÅ EN AF HYLDERNE. 
  
Den er nu igen våd og jeg orker ikke at bruge en aften med få dages mellemrum på at redde den med en 
hårtørrer. 
  
GENERELT : LÆG INGENTING  I BUNDEN AF KONTORSIDEN – OG SLET IKKE I HØJRE SIDE HVOR VAND RISLER 
NED AF VÆGGEN OG LIGE IND I MAPPER SELV OM DE STÅR PÅ RISTEN MEN LÆNER SIG OP AD HØJRE VÆG 
– DET KAN DERIMOD GODT LADE SIG GØRE AT MATERIALE FORBLIVER TØRT PÅ RISTEN HVIS DET  LÆNER 
SIG OP AD VENSTRE VÆG  . 
  
OG PLASTPOSE SKAL MONTERES UDVENDIGT PÅ BÆNKEN  SÅ REVNEN DER SKAL FUGES ER DÆKKET   
  
Jeg håber at denne besked er forståelig ??  Men jeg havde ikke mobil med så jeg kunne ikke tage nogle foto 
  
Den anden ende af bænken med skiltene er fin og tør – og kan godt tåle at skiltene er regnvåde når de 
sættes ind . 
  
Kærligste tanker og  i håb om at vi redder kontorsidens træ  fra at blive permanent vådt. 
Inge 

 

Med hensyn til at træet blir ’permanent vådt’ tænker undertegnede at det altid blir tørt igen når det 

ikke længere løbende vædes. Og vi går ud fra at Asmussen i sit valg af materialer har valgt absolut 

vandfast krydsfiner. 

Men vi har altså som sædvanlig osse andet at ta os af end kun de uhyrlige krigsbilleder.  

 

Vi har fx osse diskuteret på hvilken måde vi skal lette vægten, da bænken trods rigtig store gode 

hjul er tung at trille for visse af os. Der har været en diskussion om nogle flere jernrør på toppen for 

at kunne sætte det grønne banner med sammenhængen mellem klima og krig op. Men det strander 

nok på vægten. Til gengæld er der skaffet en billig letmetal-klapstol, da visse finder bænken 

trættende at sidde på, og dels spærrer vi for generte kunder når vi sidder der, og dels er der ikke 

noget andet sted at sidde i regnvejr. Stolen kan tages med til dørnichen i borgmuren, lige til venstre 

for Kongeporten. Denne er ca ½ meter dyb og der er ikke gennemtræk som i Kavalergangen; et 

perfekt sted at sidde i læ for regnen (for det meste) og med udsigt til vores opstilling.  

 

KRIGSBILLEDERNE 

 

er jo ubærlige. Inge er vores interne korrespondent der selv får lidt afløb for sine frustrationer ved at 

dele sine tanker og viden med os andre i vores mailgruppe. Andre bruger facebook. Jeg er stadigt 

mindre på de interne tråde Inges opdateringer afstedkommer. Jeg kan ikke kapere det. 

Kristian deler ting der kommer til vores officielle mail. Ofte Øberg-opdateringer. Øberg har en serie 

om vores ’objektive’ offentlige, påtvungne public-service kanal DR, som han spiller ordspil på 

’D(et) (e)R ubærligt’. Igen og igen påviser han deres tendentiøse medhold med krigsmagerne, fx i 

opviglingen af den falske frygt for Rusland. I efterplapren af det totalt utroværdige USA. Osse hvad 

angår Iran. 

Imperiets løgne er så fede at man ikke fatter de kan få sig selv til at kolportere dem. Når fx deres 

krigsminister til et stort internationalt møde; en sikkerhedskonference i München, uden synlig skam 

udtaler ultimo februar: Generelt, sa Esper, ber vi bare Beijing om hvad vi ber hver nation om at 

gøre: at spille efter reglerne, overholde internationale normer og respektere andres rettigheder og 

suverænitet.” 



Jamen det er da for utroligt!, og håbløst at pippe imod sådan en lortespreder med 100.000 db til sine 

udgydelser. 

 

Halvanden måned tidligere syntes Trump det var en god idé at bryde alle internationale regler og 

diplomatisk fornuft, og myrde en højtstående iraner der vist var på fredsmission i Irak.  

Efter dette overgreb forlangte den, efter Vestens normer legitime, Irakiske regering at USA trak sig 

ud af landet, men det vil USA ikke hvorfor deres støtte til Iraks ’sikkerhed’, nu er blevet en 

påtvungen ’støtte’ – altså en besættelse. Jamen… som man bemærker; hvordan skal revyerne finde 

på noget sjovt når realpolitikken er så absurd sort satire. 

Iran svarede igen med et vistnok mest symbolsk angreb på en US-base hvor der osse opholdt sig 

danskere der i hast blev evakueret til Kuwait. Så blev der ballade for de danske soldater er således 

osse en del af besættelsesstyrken etc etc.  

Og den højpandede udenrigsminister Kofod udlagde Danmarks holdning til de danske soldaters 

tilstedeværelse i Irak ultimo januar: 

 

Ritzau 

29 jan. 2020 kl. 10:15  

(…) 

- Så snart sikkerhedssituationen tillader det, er vi tilbage igen for at træne de irakiske soldater og 

fortsætte kampen mod IS sammen med vores partnere i koalitionen, siger Kofod. 

Dermed hentyder han til lande i Den Persiske Golf, andre europæiske lande samt USA og Canada. 

Det er på grund af sikkerhedssituationen i Irak, at træningsaktiviteterne er indstillet. Størstedelen af 

de danske soldater fra Al-Asad-basen blev 9. januar flyttet til Kuwait. 

Det drejede sig om cirka 100 soldater, som efter et missilangreb, der blandt andet ramte basen, 

blev flyttet. Angrebet var en reaktion på USA's drab på den højtstående iranske general Qassem 

Soleimani. 

Det næste hold danske soldater, der skal til Irak, vil med kort varsel være klar til at tage af sted. 

Det har Forsvarsministeriet tidligere udtalt. 

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper IS i Irak og Syrien. 

Mødet i København er det første i koalitionen efter den seneste tids spændinger i Mellemøsten.  

Blandt deltagerne er USA's særlige udsending til kampen mod IS, James Jeffrey. Han takker 

Danmark for indsatsen i kampen mod IS. 

Og den er langt fra slut, lyder det fra Kofod. 

- Vi er kommet langt i kampen mod Islamisk Stat, men de er ikke slået endnu.  

- Der er stadig omkring 15.000 IS-krigere både i Irak og Nordøstsyrien. Det er en terrorbevægelse, 

der truer sikkerheden i Europa, Danmark og hele Mellemøsten, siger Kofod. 

Han tilføjer, at det fortsat er planen, at Danmark mod slutningen af 2020 overtager lederskabet af 

Natos træningsmission i Irak. 

 

Hvad skal man sige til dette. Hørte vi nogen kritik fra Kofod af mordet? Hørte vi nogen kritik fra 

statsmedister Frederiksen… næh hun sku ifølge Øberg ha sagt noget i retning af at hun ikke havde 

behov for at kommentere på USA's handlinger!! Det fortalte han i foredraget på 6666-dagen (den 

kommer vi til) 

Masser af kloge og fornuftige kritikere af tidens politik skriver megamange kloge og fornuftige ord 

om afsporingen og magtens hykleri. Det spredes på blogs, i aviser (de skal jo være objektive og 

mangfoldige) og i sociale medier, men det er som om det ikke batter i forhold til oligarkiets magt; 

pengene. Ubegrænsede midler til at købe hvad man vil – herunder ’holdninger’. Masser af 

luderskribenter og ditto tv-stjerner skriver/sender det de blir betalt for. Ellers står andre i kø til de 

sjove og lukrative jobs. De har pengene og således de store megafoner, og kan vride løgnene om til 

sandhed. Det kaldes spin. 

 

Og vi er alligevel nok mange der har en splint af luderen i øjet. Jeg var selv et lille tandhjul i krigens 

maskine da jeg stadig arbejdede på DMI (blev pensionist til nytår) og skulle overvåge at 

specificerede vejrrapporter kom ud til de danske bombefly i Afghanistan etc. Det var jo der jeg sku 



ha taget konsekvensen og sagt farvel, men jeg vidste lisså godt som vi alle ved, at der står bare en 

ny i kø til det lukrative job. Jo lukrativt var det; det gav mig rum til mine politiske aktiviteter idet 

mit overvågningsarbejde jo havde succes hvis der IKKE var problemer. Og sådan var det det meste 

af tiden. Så jeg bed i det sure æble og blev hængende. Afghanistan modellen fungerede så jeg ku 

næsten fortrænge den. 

 

Og jeg må indrømme jeg således er skeptisk på menneskehedens vegne; vores mulighed for virkelig 

at vende skuden uden der udløses en storkrig når Imperiet bryder sammen i globale 

krampetrækninger. Når oligarkerne står med fingeren på knappen, parate til den utænkelige 

konsekvens af det forestående nederlag. 

Men så kom Korona og lukker alting ned indtil videre. Det føles som om det er Gaia der løfter en 

finger… så jeg blir helt optimistisk; er dette den skovbrand vi har ventet på…  

Jeg skal stadig ikke spå om det her, det udvikler sig hele tiden i retning af reel undtagelsestilstand. 

 

6666-DAGEN 

 

Lad mig i stedet lige lægge vores egen fest op dér lørdag d.18. januar. Det var en god succes – der 

var fulde huse i cafeen i Union – altså det fordoms medborgerhus Nørre Allé 7, hvor FredsVagten i 

øvrigt blev undfanget i håndslaget mellem Lars og mig på stormødet i Nej til Krig og Terror 15. 

oktober 2001 

 

 
 

Vi havde aftalt at gå fra FredsPladsen kl 15 og som det har været mange gange før, gik jeg baglæns 

foran flokken med min forsangerrolle. Op gennem Købmagergade sang vi de gamle sange… jeg er 

ved at synes de er vel fortærskede Blowing in the Wind fx Men det er dem vi kan synge med på og 

det er vigtigt. Så jeg hamrer min guitar igennem igen op gennem Købmagergade: Kom og Syng en 

Enkel Sang om Frihed. Men osse et par af mine egne sange: Børnemarch og Tiderne Skifter. 
 

SLETTET af CENSUREN 

Læs Hans Kirks Vredens Søn hvis du vil vide mere om at logre for de 

falske magthavere fordi det er mere behageligt end at gøre oprør 



 
Lars med vores stolte fane,  

styrede cyklen gennem gågadens mylder i den grå lørdag eftermiddag 

 
Dagtælleren skifter farvemønster hver eneste dag, her er den sjovt nok landet på et dystert udseende. 

 



 
Margrete skriver:. 

Pigen med den grønne hue er Nana, mit barnebarn. Den anden pige er Ella. De to har kendt 

hinanden siden de gik i børnehaveklasse sammen. Nana er meget optaget af fred og klima og hun 

har "reklameret" for Fredsvagten siden hun var ret lille. Pigerne er nu 15 år. Ole tog også et 

legendarisk billede af dem på Sct. Hans Torv, hvor de luftede fanerne på skulpturen der. 

Det var en dejlig dag. 

 



Vores sammenkomst i Union startede kl 16. På Dronning Louises Bro gik vores optog i opløsning 

fordi klokken var mange, så nogen af os satte fart på og kom dog for sent. Fri Galaxe var gået i 

gang, med Lizette der udlægger teksten med barn på armen, da vi trådte ind. Derefter gled det slag i 

slag de næste 4 timer for fulde huse.  

 
 

Kristian styrede slagets gang og her introducerer han aftenens hovedtaler Jan Øberg 

 
Inges prof-datter Lena filmede Øberg, som Henrik har lagt op: https://youtu.be/jaQA_KOh8yI 
Hilsen 
(~; Henrik 

https://youtu.be/jaQA_KOh8yI


 
Et lidt for aflangt lokale. 

 

Vores nye unge stjerne er Line Kattepine der gav to rap-numre 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=397280170910418


CORONAEN IGEN 

 

Nu er det 20. marts og landet er næsten i undtagelsestilstand. Nu skal man holde sig 2 meter fra et 

medmenneske, og må ikke deltage i forsamlinger udenfor kernefamilien. Jamen altså … er det 

virkelig så alvorligt med den smittefare!!! 

Flere af vor stædige kreds har meddelt at de af hensyn til familie og omkreds er nødt til at trække 

sig. Og der er seriøse forslag oppe om at pause FredsVagten under indtryk af undtagelsestilstanden 

og den reducering den altså også afstedkommer i vores i forvejen så diminutive gruppe. 

 

Men vi må konstatere at FredsVagten endnu ser ud til at overleve hver dag om end det ofte kun er 

en enkelt time. FLOT! 

Men kan de meget få solide seje virkelig blive ved i den kadence. Det kan jo ta lang tid inden 

smittefaren er væk, ikke mindst da man jo holder den hen. Man bremser sygdommens udbredelse, 

men det betyder jo så at undtagelsestilstanden vil vare så meget længere før immuniteten har bredt 

sig… hvorfor sku vi være udenfor smittefare efter påske? 

 

Der er dog en afledt positiv effekt… krige og krigsøvelser sættes på stand by. Og der er kommet en 

fornuftens stemme fra FN: 

FN: Læg våbnene og bekæmp corona  
FN’s generalsekretær, António Guterres, opfordrer til en »øjeblikkelig global våbenhvile« pga. 

situationen med coronavirus, skriver nyhedsbureauet AFP.  

Virussens hærgen illustrerer tåbeligheden af krig, siger António Guterres i en kort tale i FN’s 

hovedkvarter i New York. Det er tid til at sætte de væbnede konflikter i bero og fokusere sammen på 

den rigtige kamp for vores liv. Afslut sygdommen, som krig er, og bekæmp sygdommen, som skaber 

kaos i vores verden. Det begynder med at stoppe alle kampe. Nu! siger FN’s generalsekretær, 

António Guterres.  

Ritzau, d.23. marts 2020 

 

HVERDAG 

 

Der var osse en hverdag før denne pandemi-panik. 

20. februar skriver Hanne på mailen: 

 

Kære vagter og fredsvenner! 

I dag startede jeg vagten sammen med mimre-demoen i silende regn. 

Jeg valgte at undlade at pakke ud og lod også det midlertidige plastikovertræk blive siddende.. Kun flagene 

blev sat op. 

Michael, Katrine, Margrethe og Jørgen mødte op og hilste på mig, så jeg var i godt selskab. 

Der var sat en vogn med mikrofon og tørvejr op i vores hjørne, og halvdelen af pladsen var fyldt op med 

seje demonstranter. 

Anne-Marie Helger var i topform og omdøbte Folketinget til Folkeingentinget. Hun nåede også at gøre 

opmærksom på Fredsvagten, som havde stået der i mere en 6666 dage. 

Som tak fik hun et kraftigt vink fra mig. 

Politikkerne gjorde opmærksom på, at mimrekortets pris var en sag mellem dsb, metro og movia. 

Transportministeren har intet med sagen at gøre.  

Efter god underholdning i 2 timer blev jeg afløst af Doris og ilede videre til et barnebarn. Jeg fik mange 

venlige ord med på vejen af dejlige deltagere. 

Fredelig hilsen fra Hanne 

 



 
Som nævnt; februar var en meget våd måned. Her er det Doris der gør sig lystig i den regnplagede 

vagtbog (se ovenfor side 3 om den utætte FredsBænk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg sku jo udskifte vagtbog her 1. april så 

jeg meldte mig til vagten 31. marts for 

første gang i næsten 4 måneder. Og det 

var en fornøjelse at bladre vagtbogen 

igennem og føle mig ind på den endnu 

levende fredsvagt, Trods Corona – som 

osse gør OS nøjsomme. Et smil i det 

fjerne varmer. 

Inge holder skansen, hun ka slet ikke la 

vær. Det holder hende ung, det lindrer 

hendes mareridt 



BANK 

 

Min hverdag er overspringshandlinger bl.a. fordi jeg skal finde ud af at få investeret i Merkur så vi 

ikke skal betale en kvartalsafgift på 400 kr til bankens overlevelse i disse nul-rente-tider. 

Jeg GIDER ikke sidde her ved pc’en og bøvle mens der er andre ting der lokker udenfor; male 

carport, slå græs, luge ukrudt… og fordi bureaukrati hænger mig ud af halsen. Jeg vil leve organisk 

og ikke managementisk. 

Men altså, det forhold at vi skal investere i tre Merkur-andele kræver at vi opretter et CVR-nummer 

så det har vi nu… ps: husk at det er FredsVagtens Venner der her er på banen og ikke selve 

FredsVagten. 

Så nu har vi CVR 41169532, og der skal indsendes dokumenter for vores legalitet som forening.  

 

Qua min anarkisme, dovenskab og tillidsbaserede livholdning er jeg aldrig gået højt op i de formelle 

rammer… vi har fx ikke haft for vane at underskrive vores generalforsamling-referater. Det må vi 

lave om på. 

Og apropos har vi generalforsamling 29. maj kl 20 hos Minna. Datoen er udskudt af force 

majeure; coronaen igen. 

Den var indkaldt efter reglementet til ultimo april.  

Enhver kan møde frem hvis man har betalt kontingent, der som det plejer van kan være helt ned til 

en krone, hvis man ikke synes man har råd til mere. Der kan såmænd osse betales ved fremmøde :-) 

jo vi er kun glade for interessen. 

Men tilmeld dig lige til Minna, så hun ved hvor mange småkager der skal være. 

 

Og så skal der skrives referat og skrives under. 

 

Og hvert kvartal skal vi igen forny vores aftale med kommune og politi. Kristian skriver 24. marts 

 
Kære fredsvagter 
Jeg tror Københavns Politi er glad for at der alligevel sker noget i det offentlige rum. 
Jeg sendte ansøgningen i går kl. 10.46, og kl. 11.14 lå vedhæftede godkendelse i min mailboks! 

 

Svaret er en uforbeholden godkendelse af forholdet. 

Man må tro at der bag de officielle facader ligger en privat anerkendelse af vores stolte stædighed. 

Vores grunddemokratiske indsats. 

 

Jeg slutter nu… kan alligevel ikke følge med i tidens dominerende emne, den fæle corona. Jeg 

håber FredsVagten overlever.  

 

Regeringer forgår, men FredsVagten består, sagde jeg i mange år. 

Hyg jer i år mens det endnu er vår. 

Bo  

https://fredsvagt.dk/

