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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 

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores bankkonto 6620 3735570 vi har skiftet til Coopbank. 

 

COPYRIGHT 

 
Kære Fredsvagten 
Idet man publicerer et materiale på sit domæne, er man ansvarlig for at publiceringen sker i overensstemmelse 
med gældende lovgivning på området. Dette udgangspunkt følger af ophavsretsloven § 1 om, at alt 
billedmateriale er beskyttet af ophavsretten, hvorfor det påhviler den ansvarlige en undersøgelsespligt i relation 
til rettighederne. Billedet var offentliggjort på jeres domæne, og eftersom I er ejere af siden, er I også ansvarlige 
for, at domænets indhold er i overensstemmelse med lovgivningen. Undersøgelsespligten er gældende på trods 
af, at man er i god tro om billedet, ikke har opnået nogen form for økonomisk vinding eller, at billedet var 
publiceret inden for kort tid med få antal besøgende.   
Kravet er udstedt, fordi Ritzau Scanpix, som ejer rettighederne til billedet (se vedlagte dokumentation), ikke kan 
se, at der foreligger korrekt licens på domænet til at anvende billedmaterialet. Publicering uden licens er i strid 
med ophavsretsloven. Rettighedshaver har derfor krav på betaling samt godtgørelse for den uretmæssige brug 
af dennes materiale, jf. ophavsretsloven § 83. Godtgørelsen antages at udgøre en kompensation for den ideelle 
skade samt overtrædelser af i henhold til ophavsretslovens § 2, hvorfor denne betragtes skadeligt for 
rettighedshaverens droit moral. Ved anvendelse af billedmateriale uden aftale med ophavsmandens herfor, 
krænkes også respektretten, idet materialet bliver anvendt i en sammenhæng, som ophavsmanden ikke har 
godkendt. Endvidere er det en skærpende omstændighed, at fotografen ikke var krediteret på siden. Dette er i 
strid med ophavsretsloven § 3 stk. 1, hvori det fremgår, at ophavsmanden har krav på at blive navngivet i 
overensstemmelse med, hvad det kræves af god skik, idet materialet gøres tilgængeligt for almenheden. Den 
manglende akkreditering betyder, at rettighedshavers faderskabsret er blevet krænket.  
<…> 
Ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr 2 og godtgørelse for ikke økonomisk skade jf. Ophavsretslovens § 83 stk. 3. 
Det rimelige vederlag, som er sat til 1.250,0,00 kr. (ekskl. moms) tages efter Ritzau Scanpix listepris, som jeg 
vedhæfter her i dokumentet. Godtgørelsen for det lidte tab er sat til 1.250,00 kr. Vi sætter vores rate på 100% af 
det rimelige vederlag jf. nedenstående praksis. 
Yderligere fremsætter vi et krav på 625,00 kr. for den ikke-økonomiske skade lidt jf. Ophavsretslovens § 83 stk. 
3, da din klient ikke har krediteret fotografen for brug af billedet. 
Afslutningsvis vil jeg referere til retspraksis, som støtter op om vores fremgangsmåde og rater: 
UfR 2002.911 Ø – rimeligt vederlag og godtgørelse for tv-stations uberettigede anvendelse af 8 filmklip. 
UfR 2013.3002 V – En regional tv-station skulle betale vederlag og godtgørelse til fotograf for gengivelse af 
dennes foto, der var beskyttet af ophavsret. Vederlag: 3.000 kr. og godtgørelse: 3.000 kr. 
UfR 2013.1704 Ø – Eneretskrænkelse ved kunstners brug af fotografi af en journalist i en collage. Vederlag: 
5.000 og godtgørelse: 25.000 kr. 
På baggrund af rettighedskrænkelsen kan vi desværre kke frafalde sagen. Vi vil dog tilbyde at reducere kravet til 
det rimelige vederlag. Dette udgør 1.562,50 kr. (inkl. moms) 
Forslaget er uden præjudice, og skulle vi måtte indbringe sagen for retten, forbeholder vi os ret til at kræve det 
fulde beløb på 3.437,50 kr. 
 

Kristian havde uforvarendes i god tro brugt et billede af en regnbue til en tekst med en sang af Kim 

Larsen, og Inge havde lagt den ud på vores hjemmeside. SÅ pludselig rykkede bureaukratiet. 

Kristian forhandlede og fik bragt regningen ned på godt 1500 kr. Så den har vi nu betalt og blir mere 

forsigtige. På den ene side – de prof fotografer lever jo af deres billeder, på den anden – det er virkelig 

under bagatelgrænsen. En hæmsko for den frie udfoldelse at rettigheder skal tjekkes i hoved og røv. 

http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19
http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf


 

SOMMER 

 

Juni var overvejende varm og god, men juli blev den koldeste i mange år, til gengæld kom der næsten 3 

ugers hedebølge i august, og et par uger sommer igen medio september 

 

Der var igen visse problemer med indtrængende vand, men Irene har syet en regnfrakke af 

presenning.. den har jeg ikke fået taget noget billede af. Måske det kommer senere. 

 



 

 

STORMØDE 

 

Vi besluttede at holde stormødet 2. august på pladsen idet vi naturligvis krydsede fingre for 

vejret, hvilket vi havde succes med som det ses. 

Jessie passede vagten inden og havde gæster da jeg kom som den første mødedeltager. 



Vi var som det ses Irene, Jessie, Doris, Angelika, Inge, Eileen og mig omkring et veldækket bord. 

Og inden vi var færdige fik vi opbakning af corona-politiet der dog helt lod os være i fred. 

 

HIROSHIMA 

 

Vi nærmede os jo stærkt den årlige dag for denne voldelige tragedie som stadig er højaktuel da en 

del af klodens magtliderlige stater stadig forbeholder sig retten til at bruge dette unævnelige våben 

mod hinanden. Vores hovedfokus er at selv den lille frontstat Danmark mener at det er nødvendigt 

at kunne true med det unævnelige. Vi kan ikke selv, men vi støtter det imploderende imperium i 

deres vanvid, i deres ret til at påføre andre lande/Gaia denne giftige syge bombe, når de i deres 

skræk for ikke længere at ha den totale magt vil smadre livet. 

Jessie er meget aktiv i kampen for at Danmark – efter al fornuft – skal tilslutte sig FNs forbud mod 

eksistensen af A-våben. Hun malede et banner: 

 

 

 



       Irene fornyede banneret om sammenhængen mellem krig og klima. 

 

  

Irene er i det hele taget en af de nyere gode kræfter som optimerer FredsVagtens videre eksistens 

efter at jeg er holdt op med det. Det er bare så herligt at den ikke døde med min retræte. 

Irene arbejdede osse længe med at fremlægge den nye løbeseddel på en holdbar måde. 

 



Inge om uddeling af Hiroshima-løbeseddel 4. august 
 
Pyyyyyyyha !  Hvor er Birthe Uhre ..... speed-uddeleren af løbesedler som jeg altid beundrede ? 

 

Jeg havde fået 62 løbesedler og jeg gik på gaden i mit boligkvarter kl. 15 ..... og havde først uddelt den 

sidste kl. 16.40 . Altså ca. 2 min . pr. løbeseddel ! 

 

Jeg skiftede mellem at stå ved en FAKTA-indgang og en NETTO-indgang på Amagerbrogade - gik så til et 

mega-stort kollegium for at hænge den på opslagstavler men nu om dage er alle indgange i stueetagen 

på kollegier og ungdomsboliger lukket for fremmede . Gik så tilbage til en indgang til et supermarked ( 

mit eget i Amagercenteret ) og kom af med de sidste . 

 

Erfaring specielt med denne fine løbeseddel :  

 

Det gik bedst når jeg sagde 1. "Nej til atomvåben på danske krigsskibe"  eller 2. "Borgerforslag" mod 

atomvåben i den danske hær når jeg rakte mit budskab frem med min hånd . 

 

Det var jo nogenlunde myldretid imellem 15-16.40 så jeg stod også bare med et par stykker rakt frem 

og glædede mig som jeg plejer over alle  småbørnene der er med de stressede forældre  . Da jeg fik 

afsat den sidste ( til en yngre mand uden nogen på slæb ) som jeg til at sige : Taaaak - jeg er ikke god til 

det her !  Det modsagde han meget kraftigt og sagde at jeg virkede smilende, afslappet og 

imødekommende . Så jeg kan åbenbart godt også med min naturlige væremåde når det gælder 

informationsarbejde . Jeg skal så bare afsætte den tid det tager at være mig  selv. 
Ses på Hiroshima-dagen 

Hiroshimadag – faklerne tændes på Dr. Louises Bro 



Vi gik et fakkeltog, et par hundrede gode folk, fra Dr. Louises Bro til Søpavillonen. Der måtte 

i disse corona-tider ikke være samling på broen. Det var der så alligevel da det jo var her vi 

samlede os om at tænde faklerne. 

 

Inden da var der arrangement i Cinemateket om Nej til atomvåben, og igen inden da gik vi kl 

15.30 fra FredsVagten i optog op gennem Købmagergade (uden at ha anmeldt det) men vi var 

osse kun 7 (syv!) Jeg spillede guitar og forestod sangen. 

Jeg havde i dagens anledning lavet et par aktuelle vers på min Børnemarch og ligeledes 

optrykt Henriks gode fredssang. 

 

 

Nej Til Kernevåben 
mel: Børnemarch 
 
Nej til kernevåben, som ka sprænge livet bort. 
Meget få – men stærke kræfter, som vil smide dødens kort.  
Der er nok af syge menn’sker som er bange for hinand’n 
Sig NEJ til deres legetøj!, for Fand’n! 

Her er I, her er vi, her alle der vil gi 
gi en sang til de små og den verden de skal få 
gi en sang til de store, som vil smadre vores jord 
pas så på den hva!, og hør på disse ord   XXX 
 

Luften blir giftig, og jorden blir et vrag. 
Der blir ikke meg’t tilbage efter dødens gigabrag. 
Hva’e ideen i at smadre alt og fremtiden med 
ikke mere sorg og glæde noget sted. 
 
Bo Richardt, 6. august 2020  
nodeblad: http://bludo.dk/sange/noder/bornemarch.PDF 

 
 

Tror Du På Sange 
 
Tror du på sange, der handler om fred, 
sig mig hvor mange gange, vi ka bli ved 
med at gå og være bange, for vores virkelighed. 
 
/: Sig det forbi; aldrig mere krig 
Ka jeg høre hele Jorden, hele Jorden sige :/ 
 
Lov mig at leve, det liv som du vil 
så blir der mere og mere at bruge det til. 
Jeg lukker mine øjne, beder høfligt en bøn 
og mens jeg sover, drømmer jeg en drøm så skøn 
om fred og plads til alle, på en jord så grøn. 
 
Henrik Ginderskov  
 

http://bludo.dk/sange/noder/bornemarch.PDF


STADIG SOMMER 

 

 
  

7. august var en god dag hvor der skete forskelligt. Jeg blir let/lidt genert hvis jeg gerne vil høre om jeg må 

ta billeder af mine ’kunder’, så det har jeg aldrig mange billeder af. Men de her to politidamer poserede 

dog lidt på opfordring på deres heste i de alt for varme uniformer… Jo! de ville gerne bytte, meen… og det 

er jo indforstået så jeg lo lidt til dem fra min ærmeløse 9/11-TRUTH t-shirt. 

Og det er nemt at ha en god dag og være glad når sommeren bager by og land.  

 

Og så kom der to unge smukke kvinder som viste sig at være fra Tvind, så vi havde fælles bekendte… hils! 

Maria; engelsk indisk og Christina fra El Salvador – de var naturligvis enige (ellers havde de nok ikke 

været på Det Nødvendige Seminarium :-) ) 





25’ende september, hvor månedens opsparede regn brød igennem, var det min tur igen. Jeg var spændt 

på hvad jeg ville komme ind til; der var ikke rigtig skrevet om det på fællesmailen, ingen beskrivelse 

eller instruks. Men det var udmærket pakket og gav overvejende sig selv. Godt og enkelt. Og Irenes 

gode regnhætte lagt omkring 

FREDSBÆNKEN 

 

Der er som nævnt stadig problemer med indtrængende vand. Men ultimo september blev den taget på 

værksted for generelt eftersyn så håber vi at de finder ud af hvordan det vand kommer ind. Den er tilbage 

1. oktober. 

 

Imens har vi en reduceret opstilling. Jessie – det kreative og praktiske menneske – har fremstillet en flot 

’minisatellit’. Den er ikke langtidsholdbar, men det behøver den jo heller ikke være. Den kan nok heller 

ikke holde til meget blæst med flaget hægtet på, men så må man jo holde flaget. FredsVagten er stadig 

innovativ. 

 

 

 

 



Lommer til vagtbog og polititilladelse, dagtæller-tal og værktøj inden under. Flot konstrueret og malet. 

Jeg havde svært ved at greje flagenes placering, men løsnede ståltråden og viklede på ny, og tvang med 

lidt vold flagstangen ind mellem pladerne… ved ikke om det var tænkt sådan, men det fungerede. 

 

Jeg havde selskab af Eileen en halv times tid fordi hun er bestyrelsesmedlem i vores støtteforening og 

således sku underskrive et dokument om afvikling af vores forhold til Merkurbank. 

Og så kom regnen… stod ned i stænger mens jeg søgte herligt ly i nichen ved Kongeporten. 

Det blev osse en smule opholdsvejr mellem bygerne. Jeg lurede dog godt nok på nogle mørke skyer da jeg 

i en sådan opholdsperiode besluttede mig for at lukke, efter et par timer. Og yes – inden jeg nåede over 

med grejet stod det igen ned i stænger; skybrud i hvad… 5 – 10 minutter. Jeg ku ikke pakke presenningen 

om sålænge det høvlede ned, men søgte ly i busskuret sammen med andre strandede folk… der kom en 

bus, men ingen af os sku med. 

Jeg havde heldigvis luret vejrudsigten hjemmefra, så jeg var i gummier og regntøj. Men min rygsæk er 

ikke regntæt, såe … 



Da jeg igen vovede mig ud fra busskurets læ 

blev jeg mødt af synet af at vores grej stod i en 

rivende strøm ned langs børsrampen, men det 

ku jeg ikke lige gøre noget ved, så jeg pakkede 

presenningen omkring, trak på skuldrene og 

håbede det bedste. 

 

Den bandsatte fredsvagt skal kunne tåle al 

slags vejr :-) og så er det jo højst midlertidigt. 

 

 

 

<- Det var os selv der gjorde arbejdet; en lille gruppe 

af de solide (ingen navne – ingen glemt) tog sig af 

vedligeholdelsen af Bænken på Statens 

Værksteder… nu skal den satme være tæt :-) Der var 

ikke meget tid så det sku være koncentreret indsats. 

 

Det minder mig om gamle dage – de første år – hvor 

det var Folkets Hus i Stengade der lagde lokaler til 

vores opmalinger og genskruninger. Og hvor det 

osse bare var nogen der tog initiativ og ansvar. 

 

Og hermed siger jeg tak for denne gang til mine 

trofaste læsere. 

FredsVagten leve sålænge der er krig 

 fredeligt kram 

            Bo 

 

Næh – der er lige et ps fra Inge 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XeCa0hzSvTQ


2. september - soldatersport 
Kære Vagter ! 

 

Det blev en følelsesmæssigt rig dag . Rig på blandede følelser og mine forsøg på at analysere alle de følelser 

der fløj i mig igennem mig på denne Vagt. 

 

Det var begivenheden henne ved den store port til Christiansborg hvor der var installeret en sportsbane 

hvor forskellige unge mennesker kørte rundt i meget specielle handicap-kørestole  og havde det sjovt . På 

en stor blafrende  fane der vajede i vinden stod der : DIF Soldaterprojektet .  

 

Jeg tænkte bare : nåeeh ... der gøres  altså noget for at komme krigsskadede til hjælp ... jeg har 

jo ingen kontakt haft med krigsskadede siden Brian og Høgni m. fl. slog sig ned på rotunden ved vores side 

for år tilbage  . Dengang var de jo INGEN omsorg , ingen veterancentre , kort sagt : INGEN der tog sig 

specielt af deres miserable tilstand . DET VAREDE ÅBENBART HELT FREM til 2011 !!!  Jeg fatter ikke at det 

skulle tage 10 år - ( godt at det ikke tog 10 år for "systemet" at fatte noget om at handle i forhold til 

covid19 ) .Da jeg slet ikke var klar over at der havde udviklet sig nogen ekspertise kiggede jeg med 

mellemrum nysgerrigt over på de glade basket-spillere - med en blanding af sorg og glæde over at se så 

unge mennesker handikappet af krig men også glæde over at " de var PÅ" og morede sig . 

Kørstols basket ser sådan her ud : https://www.youtube.com/watch?v=UFb5RnKbT34 

 

Helt vildt blev det så henad kl. 15.30 hvor det blev annonceret at Folketinget Formand ( Henrik Dam 

Kristensen ) nu var på vej . Jeg tænkte : GAB ! nu skal der siges noget . MEN det viste sig at Folketinget kom 

med et hold bestående af  4 politikere der skulle spille imod de handikappede soldater !!! Så blev Morten 

Østergård den mest agressive kørestolsspiller på politkerholdet der også bestod af Eva Flyvholm + en fra 

SF + en fra de Konservative - men de blev naturligvis lammetævet af veteranerne. Derefter kom et hold 

bestående af politfolk med skader og traumer på banen - men veteranerne var stærkest. Henrik Dam 

Kristensen skulle vist være en slags vogter af at bolden eller spilleren ikke var udenfor stregerne.  

 

Men han nåede da også lige kort at sige noget før kampene begyndte om at dette var arrangeret i 

anledning af soldaterflagdagen 5. september der jo er aflyst .  Dejligt !!! For en gangs skyld står I  ikke og 

hylder de 45 der er døde med kransenedlæggelser og marcher og sørgegudstjenester !  Jeg blev kun 

langsomt mere og mere positiv - hvad !!!! ... omsider noget reel gedigen omsorg for og samvær ( og oven i 

købet med spille- og livsglæde sammen med de overlevende  ) mellem Christiansborg og de tabende 

stakkels soldater der jo har tabt alle de krige som ambitiøse politikere har pålagt dem at "fixe" og en del 

har gjort deres karriere på. Var det tilfældigt at der ikke var nogen politikerne på kørestols-basket-holdet  

der var fra partiet Venstre ??? 

 

Dejlig dag - rørende - store frem og tilbage- følelser i mig som iagttager. MEN også stor opmærksomhed - 

og lidt bange øjne - fra mange unge mænd / drenge i skoleklasserne der kom forbi - jeg tror heller aldrig de 

har set eller tænkt på et helt sportshold af kørestolsbrugende tidligere soldater. Jeg sagde bare til dem : 

Danmark er i krig - I er så unge - men det  er i jo noget I er nødt til at tage stilling til på et tidspunkt i jeres liv 

. JA , JA sagde de og tog en løbeseddel .  Men jeg kunne se på drengenes øjne at hellere ville undgå at se på 

de handikappede soldater eller gå derhen selv om det jo egentlig bare var noget boldspil .  

 

Her Dansk Idrætsforenings Soldaterprojekt på Internettet.  

https://www.difsoldaterprojekt.dk/medarbejdere 

 

kh 

Inge 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UFb5RnKbT34
https://www.difsoldaterprojekt.dk/medarbejdere


 

Kristian har osse lige et ps; et par billeder uden kommentarer:  

Unge klimaaktivister på pladsen, 29. september. 

Her har de åbenbart fokuseret på madspildet. Helt relevant; kapitalismen er ved at sejre sig ihjel. 

Kongen byder… vi trænger til en ny grundlov. 

 

Og Lars skal osse lige ha ordet for en kort bemærkning.  

21. september (osse fredssejladsen var aflyst i år som alt andet) havde Inge vagten og fik lidt 

selskab af gamle fredsvagter; Lars og Bijan på én gang :-)  

To psykotiske sammen med Inge!, grinede Lars til mig i telefonen. 

 


