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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 

 

MØRKE MED SMÅ BLAFRENDE LYS 

 

Det er tyndt som efterårets mørke dog milde tid, gående over i vinter selvom kun udvalgte 

lokationer endnu har set lidt mere end et par snefnug. I Sax var de meget små og få… arh dog 3. 

julemorgen var der et tyndt hvidt lag 

 

Inge beretter igen og igen på vores fællesmail fra den time eller to hun er der, om sine oplevelser og 

følelser. 

Her i efteråret har hun oplevet en ny langtidsdemo der opstod 4. november mod covid-pandemien 

restriktioner. En larmedemo med alskens slagtøj; grydeskeer mod bliklåg og stålgryder. 

 

11. november skriver hun 
Kære Vagter !   
 
Jeg er meget imponeret over glæden og larme-kreativiteten omkring BORGEN . Det er dejligt, energisk og 
meget rytmisk . De er også meget hjælpsomme og kom straks løbende da jeg kom med 
FredsVagtvognen og spurgte om jeg kunne klare at køre den ( da var jeg dog ankommet igennem 
granitkuglerne så det var jo på en måde unødvendigt - men dejligt alligevel med al den positivitet omkring 
at bruge sin demokratiske ret til at ytre ytre sig imod politik man er stærkt utilfreds med  
 
En rigtig sød fyr jeg talte længe med anbefalede at følge nyheder på denne hjemmeside redigeret af en Jeff 
Rense https://rense.com/  .   
 
Det er ALT for populært og alt for amerikansk  for min nøgterne,  kedelige nordiske måde at søge oplysning 
om videnskab på - f.ex. i DAGENS MEDICIN https://dagensmedicin.dk/  . Dagens Medicin  har også en kritik 
af forslaget til ny epidemilov - men i et sprog som jeg er tilvænnet ( jeg den super-kedelige tidligere 
bibliotekar for folkelig oplysning)  
 
Men : som sagt det er super dejligt med det livlige selskab på pladsen og også super dejligt med den 

grundlæggende skepsis over for magthavere de er bærere af. ❤ Inge 
 
Bagefter var jeg til møde med Ingrids datter der talte om et virkeligt stort folkeligt Israelsk oprør - i  
størrelsesorden  som de arabiske forår som jeg synes det er ret besynderligt   ikke bliver omtalt   i dansk 
presse der jo ret ofte  skrev/skriver  om de folkelige oprør i Egypten , Tunis og også i Polen , Hviderusland 
og andre steder. Ingrid ´s datter siger at regeringen ( Benjamin Nathanyahu´s ) omtaler det folkelige oprør 
ligesom Donald Trump gør med folkelige oprør  - eller som måske alle ufatteligt rige og reaktionære  og 
korrupte mænd gør : som farligt og "venstreorienteret". Hanne foreslog hende at skrive til POLITIKEN og 
foreslå at hun selv rapporterede dernede fra.  

❤ Inge 
PS: Til Kristian : nu er det lille grønne opslag med Fogh´s ansigt og LØJ LODRET igen fjernet i nattens mulm 
og mørke . Sikkert fordi "nogen" godt kan li' ham og  ikke synes at der skal fokus på hans beskidte historier 
nu hvor det lige går så godt med kritikken af de socialdemokratiske ledere.  

 

Ja sådan skifter tiderne.  

Selv har jeg ikke haft rum til at bruge en dag på det. Det er en privat sag om prioritering af håb, så 

jeg har ikke været fredsvagt hele efteråret.  

http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19
http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf
https://rense.com/
https://dagensmedicin.dk/


RUNDINGER 

 

19. oktober var det 19 år ~ dag 6941 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hvordan skal vi nu sætte de sorte flag når vi ikke længere har Rotunden?, lød diskussionen internt… 

Løsningen var ikke optimal da vinden alligevel blæste dem omkuld. 

Som sædvanlig var vi ikke mange, dog et par tilløbere og en kær gammel aktivist eller to fra for lang 

tid siden. Og fint vejr jo, så der blev sunget, snakket og indtaget diverse. 

Der var en prof-amatør(?) fotograf tilstede Ole V Wagner, og jeg har fået lov til at bruge hans billeder. 

 

Peter er nu 90 år, Ingrid nærmer sig, og Inge er pt nok 

vores mest solide vagt, joh vi er en aldrende flok. 



Inge skriver igen 21. november da hun er faldet over en tanke om Trumps rolle 
<-> 
Jeg fangede en palæstinensisk kvindes kommentar  på deres hjemmeside - hun mener at Donald Trump er 
det ærligste udtryk for USA man  har set i en præsident i USA : "Donald Trump has been the most honest 
expression of the United States we’ve ever seen in a president. For those of us who’ve watched or felt the 
sheer barbarity of the U.S. war and surveillance industry around the world, this is clear."  
 https://iacenter.org/2020/11/17/a-palestinian-comments-on-the-u-s-election/   
 
Det er - muligvis - en chokerende mening men jeg overvejer den ; jeg synes ikke at jeg rigtigt kan 
overbevise mig selv om at det ikke kunne   være sandt . Jeg synes også at Ingrids datter *) er nødt til at 
overveje om ikke Netanyahu (  som hun afskyr ) ikke kunne være det mest sande udtryk for Israel som det 
er i dag . Ligesom jeg selv måske er nødt at overveje  om ikke den løgnagtige Anders Fogh Rasmussen eller 
Ny Borgerlige (https://nyeborgerlige.dk/wp-content/uploads/nyeborgerlige_principprogram.pdf )  i 
virkeligheden kunne være er det mest sande udtryk for mit fædreland i dag ?  
Og mig der med min kulturelle baggrund ( folkeoplysning , Grundtvig , højskole, arbejderbevægelse , lighed 
for loven , fredelig sameksistens , FN og konfliktløsninger  )  der forlængst er marginaliseret  - i hvert 
tilfælde nu erklæret "venstre-ekstremistisk "  eller "hippie-kultur" . Det er virkeligt vanskeligt for mig at 
forstå da jeg faktisk da jeg var ung syntes at min grundtvigianske præste-farfar var komplet kedelig og 
hans enorme børneflok ( 12 børn ) der i stort omfang også blev  højskolefolk var dobbelt så kedelige !  Nu 
bliver hele højskole-bundtet erklæret for en "hippie-rede" - nåeeeh  jeg er blevet for gammel til at fralægge 
mig mine personlige vurderinger af hvad der er af kvalitet .  
 

*) Det var Ingrids barnebarn af Israelsk oprindelse nu bosiddende i Frankrig. Hun havde holdt et 

foredrag for FredsVagten om sit syn på det seneste israelske valg i marts og Netanyahu der gik 

frem fra 32 til 36 mandater ud af 120 i Knesset. 

 

Jeg har i øvrigt tænkt det samme om Trump lige fra starten. Han er folkelig, han er sjov, han trutter 

røv og rækker fuck når de tager ham i pinlige fejltagelser. Jeg ser jo stadig ikke fjernsyn, så jeg har 

ikke megen egen erfaring med hans fremtræden, men noget skinner uundgåeligt igennem fra de 

kulørte strålende skærme alle vegne, osse i hænderne på folk. Og Trump taler til den tabte stolthed; 

hillbilly’erne og redneck’erne, dem der er opvokset med våbnenes tale og egoets ret til at tale med. 

Jeg tænkte at der ku bli borgerkrig hvis Trump ikke ville anerkende valgnederlaget men i stedet 

ville rejse sig som leder af en borgerkrig mod slipsemagten i Washington og Wall Street. Og jeg 

tror sgu Trump ville vinde – eller hvad man skal kalde det når man har sluppet det voldelige anarki 

løs. Ville han – som Hitler – kunne organisere et apparat der ville være ham stærkt og loyalt og 

undertrykke anarkiets kaos. Den slags tager jo en del år og jorden skal være gødet. Gødet er den 

muligvis i USA hvor fattigdommen sniger sig rundt mens slipsene skovler ind i virtuelle 

bankbokse. Det er lovligt fordi de har købt politikken og domstolene. Uhh det hele ser troværdigt 

ud hvis man nøjes med medierne og folkets selvopfattelse. Men hvis man kratter lidt… penge er 

magt.  

Trump var en joker dér i 16 da han blev præsident mod alle slipsenes odds, og han var således 

alligevel et bedre kort end den lede madam Clinton, der på enhver måde selv var slips og slipsenes 

kandidat. De tænkte måske at ’første kvindelige præsident’ var et kort der ku matche den folkelige 

Trump. Nu vandt en oldgammel grinende bavian. Det var nok et valg for eller imod Trump, og 

Bidens figur var kun sekundær. 

Det lugter af at Trump har accepteret nederlaget. 

 

Der er meget store bølger i gang. Coronaen har nu hærget 9 måneder og er igen blevet strammet her 

ind i januar. Den splitter gamle allierede og bringer til gengæld nye ditto på banen. Folk man aldrig 

sku ha troet sig være enig med. Konflikten handler om tillid til myndighederne. Og det viser sig at 

danskernes tillid er meget stor. Vi æder lydigt restriktionerne, selvom de baserer sig på tvivlsomme 

og hemmeligholdte data. 

Vi tror på dem fordi vi skal – det er sådan vi er opdragede. Lissom vi – som Inge anfører herover – 

har accepteret at Danmark er blevet en krigerisk nation. Ingen gør megen ophævelse mere derover. 

Selvom vi ellers ikke står tilbage med at gøre ophævelser over skattetrykket. Måske tror vi på at 

krigene genererer flere penge end de koster da de amerikanske våbenindustrier placerer fede ordrer 

hos den lydige vasal. 

 

https://iacenter.org/2020/11/17/a-palestinian-comments-on-the-u-s-election/
https://nyeborgerlige.dk/wp-content/uploads/nyeborgerlige_principprogram.pdf


 

17. DECEMBER 20 – 7000 DAGE 

 

Det regnede i den triste decembereftermiddag lige før solhverv. Ikke meget, men bare silende 

vedholdende da det først var begyndt. 

 

Kristian skrev igen pressemeddelelsen.  
FredsVagten ved Christiansborg, d. 11. dec. 2020  

 

Pressemeddelelse / Indlæg / Læserbrev i anledning af at  

FredsVagten ved Christiansborg nu har stået her i 7000 dage  
FredsVagten ved Christiansborg har i dag, d.17. dec. 2020, stået nede på Christiansborgs Slotsplads 

hver evig eneste dag i 7000 DAGE.  

 

Siden USA i efteråret 2001 erklærede ”Krigen mod terror”. En krig, som Danmark straks og ivrigt 

tilsluttede sig. Og hvor første fredsvagt samtidig satte sig ned på Slotspladsen d. 19. oktober 2001 og 

sagde: Vi går ikke hjem, førend Danmark holder op med at føre angrebskrige i fremmede lande.  

Men det gør Danmark så fortsat, og FredsVagten ved Christiansborg står der endnu.  

Danmark kan USA og NATO desværre altid regne med. Først Afghanistan 2001. Så den ”ulovlige” krig 

mod Irak 2003. I 2011 flybombede Danmark og NATO Libyen, så der den dag i dag fortsat råder kaos 

og uorden og nød. På trods af alle disse fejlslagne engagementer sendte Danmark siden bombefly mm. 

til Syrien og Irak. Og end ikke et ønske om en verden uden atomvåben kan Danmark tilslutte sig, selv 

om FN nu til januar beslutter at a-våben skal forbydes. Hertil skal lægges at Danmark har en mildest talt 

ubehagelig flygtninge- og indvandrerpolitik med lukkede grænser, hjemsendelser, asylfængsler og 

ghettoer mm.  

 

Nå! Hvordan synes I selv det går med jeres stædige, daglige manifestation?  

Vi står der som en reklame for fred: FRED ER MULIG / GIVE PEACE A CHANCE.  
Vi står der for dagligt at minde folk og folketing om, at der skal føres en aktiv fredspolitik, som bygger 

på samtale og forståelse af hinanden. Det er vejen frem mod fredelige løsninger og samvær. Hvis våben 

og militært isenkram var et fredsbevarende tiltag, så ville verden for længst være blevet et fredeligere og 

tryggere sted at leve. Men NATO og EU og mange andre bruger - til glæde for Dødens Købmænd - 

svimlende summer på militær og krigsudstyr, hvilket er medvirkende til, at vi i dag har en 

flygtningestrøm på 37 millioner fordrevne mennesker. I TOP-3 ligger Irak 9,2 mio., Syrien 7,1 mio. og 

Afghanistan: 5,3 mio. Alle lande, som Danmark har været dybt involveret i.  

FredsVagten siger:  

• Brug pengene til velfærd og fredsbevarende tiltag.  

• Uddan i konfliktløsning og mellemmenneskelig forståelse.  

• Mød Rusland, Kina og Iran med dialog og forståelse i stedet for umenneskelige sanktioner og militær 

konfrontation tæt på deres grænser.  

• Følg NATO-traktatens artikel 1, som er skrevet helt i FredsVagtens ånd:  

”Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver 
international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at 
mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres 
mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig 
med De Forenede Nationers formål.”  
KRIG ER TERROR – FRED ER MULIG  

På vegne af FredsVagten  

Kristian Svendsen, fredsvagt   (der mangler et billede her) 

https://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelelse_FV_7000_DAGE_d._17._december_2020.p

df 

 

Han orkede ikke til 19-årsdagen i oktober, så der gjorde jeg det igen for en numere sjælden gangs 

skyld.  

https://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelelse_FV_7000_DAGE_d._17._december_2020.pdf
https://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelelse_FV_7000_DAGE_d._17._december_2020.pdf


 

FredsVagten  

PRESSEMEDDELELSE om 19 ÅR 
 

19 år – børn går fra nyfødte til voksne 

19 år har vi stædigt håbet på en eftertanke om 

krigenes mening og nytte 

19 år har vi dog set dansken trække på skuldrene 

19 år har vi set vore politiske ledere ganske 

enstemmigt gå ind for krig. 

 

Og dog fortsætter vi FredsVagten dag ud og dag ind 

en lille flok bandsatte realidealister 

latterlige (?) i vores håbløse håb, men levende; En lille knast i krigsbegejstringens bonede gulve. 

 

Og dog markerer vi mangfoldighedens farver op mod Borgens grå stenmur. 

Men vi gør det desværre ikke så meget som vi gerne ville, og som vi synes sagen fortjener; 

Danmarks medskyld i at ødelægge andre lande og befolkninger… Krigene derude vi deltager i. 

 

Vi danskere/vesterlændinge fortrænger hvad krig betyder… det er jo ikke her hos os den huserer. 

Vi trækker på skuldrene… krigenes resultater og succesrate skal ikke udredes. 

Vi æder propagandaen om de gode og nødvendige krige. Den er dog lidt besk. 

Vi lukker øjnene for det logiske faktum at vores krige genererer terrorisme og flygtningestrømme. 

Men al gammel visdom fortæller os at vore handlinger vender tilbage før eller siden – det er karma. 

Vil vi krig så får vi krig. Og den rykker nærmere med truslerne mod Rusland. 

Så er vi igen, som i Den Kolde Krig, frontstat, mens flere magter pusler med atom-oprustning. 

Er danskerne dumme, politisk dovne eller fatalistiske? 

 

FredsVagten siger ’ikke i vores navn!’ de få vi er, som endnu holder i hævd at hejse fredsfanen 

HVER dag. 

Og det har vi så gjort i 19 år 19. oktober 2020, dag 6941 

 

FredsVagten er et sammenrend af folk der gennemskuer krigenes ideologi (se vores grundlag).  

Vi er ikke mange og gennemsnitsalderen er høj. Manglen på nye kræfter får os til at overveje vores 

metode; at vi ikke formår at opsamle lidt mere konkret støtte; altså vagtfolk, bare lidt lidt. Vi ikke 

bare snakker, men gør faktisk noget; end så lille en vanddråbe mod krigsmagternes stål. Vi får ros 

fra forskellige, men det blir ikke rigtig til noget med at byde ind fx en time engang om ugen. 

 

Vi har internt i vor kreds et åbent og venligt helt fladt demokrati, fordi en hovedregel er at alle har 

lige ret. Det eneste man kan kuppe sig til hér er hårdt arbejde med at holde vagten kørende :-) 

 

Men vi er som sagt i en selvransagelse: Hvad kan vi mere opnå med den vedvarende protest. 

 

------------------------------------. 

Ang. dagen mandag 19/10 

Vi regner med at være forsamlede på pladsen et par timer fra kl 14 med lidt kage og kaffe. Lidt 

sang hvis vejret arter sig og hvad vi nu finder på. 

 

På FredsVagtens vegne 

Bo Richardt 

https://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelelse_om_19__r_19._okt._20.pdf 

https://fredsvagt.dk/grundlag.php
https://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelelse_om_19__r_19._okt._20.pdf


 

 
 

 
Jeg havde kreeret et nyt langtidssyvtal… her ’fanges’ jeg af Chrissy hvor jeg dog har skiftet det og 

sidder med det degraderede :-) 

Jeg er som sagt udenfor efterhånden, men lever sæføli ind på min gamle rolle, og kan jo lidt endnu 

selvom jeg efterhånden har set for meget og forstår dybden i ordsproget: Salige er de enfoldige! 

Og dog ved jeg som før at hver dag skal leves indtil man dør. Og en god dag er bedre levet end en 

dårlig. Så skabe gode dage mens vreden ulmer – det er livskunsten. 



 

Jeg prøver bare at dokumentere at vi og vores harme lever stadig, og osse med glæde kram og favn, 

selvom coronaen delvis har taget dette fra os.  

Og vi holder stadig skansen gennem den mørke vinter. 

Året er vendt nu, men det nye år der venter os lover ikke forårets frihed, snarere mere politisk 

ballade og restriktioner. 

 

Vi er i krig!, siger min kone, og ja – historien gentager sig selv, men altid i nye forklædninger. 

Nu er vaccinen kommet; semi-godkendt… nu får vi snart se hvordan den virker på kort sigt, den 

lange sigt tager jo lang tid. Eller ’får vi se’(?) Det handler jo om formidling og hvem styrer den. Det 

gør pengene. Penge ER jo magt. Så vi får se det de ønsker vi skal se. Det er banalt og kræver derfor 

at gentages igen. 

Godt nytår alle sammen med et hverdagsbillede fra oktober hvor Brian hygger sig med Sørens 

forsøg på at pakke Bænken :-) 

 

 
 

Godt og håbefuldt nytår alle sammen 

 

Fredskram 

Bo 


