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APRIL
12. april havde Lars og jeg en aftale. Vi to begyndere havde fundet sammen igen for en stund. Lars er
et meget rejsende menneske og jeg er jo blevet Lollik, men det lykkedes:

Det var jo det utrolige at vi to SÅ forskellige mennesker/typer/personer fandt sammen om at skabe
dette unikke projekt. Men vi har jo dog guitaren, energien og råbestemmen til fælles

Jeg er der jo ikke så meget mere… der er langt ind fra Lolland. Men det holder stadig. Og det meste
af historien er samme banale hverdaglige historie som selve livet handler om. FredsVagten får os
gamlinger til at leve lidt endnu… men vi trænger til nogle unge gamlinger.
Her troede jeg jeg sku åbne 15. april, men så sad Jessie der :-) Hun havde været til et andet
arrangement tidligere og istedetfor at gå hjem…

Der var selskab af duer og senere kom
Doris som aftalt.
Engang imellem skal parolerne tegnes op.
Jeg glemmer kronologien og får ikke downloaded de
mails der fortæller den, og orker ikke genfinde dem.
Men der sker faktisk en del, og disse to seje koner;
Doris og Jessie, blander sig.
Der er kampagnen mod A-våben, hvor Danmark jo med
henvisning til NATO ikke vil ratificere FN-vedtagelsen
om forbud mod A-våben.
Der er kampen om klimaet og naturen. Der er oplysninger om Danmarks fortsatte krigsbegejstrede
føljeton. Der er kampen mod racismen og den inhumane udvisningspolitik; pt af syriske flygtninge.
Sidstnævnte gruppe har jo strejket på slotspladsen siden medio maj… eller hvor længe det nu er
siden de begyndte – 30. juni var de forsvundet. Balladen er Danmarks internationale enegang i
vurderingen af at Damaskus og omegn er sikker region. Men disse syrere peger på frygt for den
endnu regerende Assad.
Jeg ved ikke hvad der er sandt mellem alle pumpede rygter og fake news, men jeg føler med folk der
udvises uanset om deres integrering ellers er velfungerende. Det’e sgudda skidesynd for dem at de
skal omplantes til en lille, postuleret sikker, enklave i det krigshærgede land. En enklave der regeres
af Assad, som altså garanterer sikkerheden. Assad som vi var med til at føre krig imod for få år
siden. Er han en ond diktator eller er han en sørgmodig leder af et smadret land han prøver at holde
sammen på?
Endnu et land der blev ramt af den amerikanske krigsmaskine, med alle dens rodskud; ISIS, Al
Qaeda, Daesh og hvad de alle kalder sig; fraktionerne i fortolkningen og udbredelsen af Profetens
lære (Allahu Akbar) Koranen; Allahs egne ord. Udbredelse med vold.
Jeg orker ikke gentage hvad vi alle ved; når man undertrykker får man terror. Hvem begyndte. Og
9/11 er stadig løgn. Vi nærmer os 20 året for terroraktionen men den er gået i glemmebogen. Dog
ikke hos mig der stadig mener at oplysning om den løgn virkelig vil undergrave folks tillid til vores
myndigheder/ ledere.
NYE AKTIVISTER
Kristian og Inge 3. juni:
2. juni
Tilsendte artikel vedr. Mali satte jeg som opslag i dag. Danmark optræder værre end tænkes kan. Både her
og der vælter vi hovedløst rundt på den militære verdensscene.
Fh. Kristian

Inge svarer:
Tak for de ny opslag Kristian ! Der er jo mange mennesker og meget larm på Slotspladsen i øjeblikket
men det bevirker jo alligevel at mange flere ser vore opslag . Jeg rykkede Fredsbænken tættere over
imod Rytterstatuen og syrerne på min Vagt i dag . <->
MEN ... nu over til noget helt andet .... netop som jeg var i færd med pakke grejet ned dukkede ung
mand op på cykel og henvendte sig til Mikael Røgen ( som tilfældigvis var forbi 5 minutter på det
tidspunkt ) og sagde at han gerne ville joine vores sag . Jeg fik fat i et skrivetøj og fik noteret hans
navn ( NN ) og telefonnummer og sagde at jeg kontakter ham om en dag hvor han
kan starte op sammen med en der lige kan demonstrere logistikken med bænken ovre ved Børsen o.s.v.

Vi har dog ikke set noget til denne unge mand, men der er kommet en anden ung mand; Ulrik, ind i
vor kreds ultimo juni. Han får en applaus. Og ligeledes Geske som har været med os et par uger og

her ses sammen med
Doris i nichen i ly
for heldagsregnen
30. juni.
Inge er taget på ferie
og undrede i en mail
om der stadig er en
fredsvagt når hun
kommer hjem 5.
juli, så jeg tænkte
okay; for Inge som
repræsenterer 200
danske landsbyer:
Vissinge, Bissinge,
Slemminge,
Keltringe. Helsinge,
Hellinge, Heilinge,
Vejlinge, Nejlinge, Bregninge, Kippinge, Pippinge, Klippinge, Fredinge, Vrædinge, Grædinge…
fortsæt selv når du kører derude i Danmark og ser byskiltene.
Så FredsVagten består mod alle odds, gennem larm og udvisningsballade,
I dag, 30. juni, var pladsen tom igen som den oftest er. Og sjovt nok regnede det som det ellers ikke
har gjort hele juni måned, så jeg søgte jo ly i nichen og så på den våde plads og de slatne flag.
Der var en yngre dame som standsede op under sin paraply og sagde TAK!

Og glædede sig hver dag over de smukke faner, men havde desværre ikke lige tid til at snakke
yderligere da hun sku til møde derinde… men sagde hun ville komme igen.
Det oplevede jeg så ikke idet jeg ’flygtede’ for det blødende vejr næsten så såre Doris dukkede op,
fik dog så osse lige hilst på førnævnte Geske. Jo det var noget af et vejromslag, og godt for grøden
og føden. Men surt for en uforberedt fredsvagt uden tilstrækkelige værnemidler.
Som sagt bor jeg nu på Lolland i Sax, og Christiansborg er for langt væk til en endagsrejse retur –
selvom billetten er betalt (pensionist-papkort) - så jeg overnatter i Valby hos vor gode fredsvagtven
Minna, og kan så ta vagt to dage i træk.
Jeg har for travlt med havens myldrende ukrudt; snerle og agerpadderok til ordentligt at prioritere
kampen om Gaia, eller sagt på en anden måde; at overleve i nuet fordi afdriften er så overvældende.
LÆRKESLETTEN
Og dog må jeg bøje mig for de gode stærke aktivister der foreløbig har afstedkommet en udsættelse
af det dumme byggeri på Amager Fælled. Dumt oveni dumt… jeg lader mig fortælle at
undergrunden er gammel losseplads fyldt med indkapslet metan i store mængder, og der må ikke
være kældre i den nye by.
Det er aktivisme i FredsVagtens ånd; vi må sætte os selv ind på det vi tror på. I disse primo juli
dage er der vundet en væsentlig delsejr; en myndighed har stoppet byggeriet – jeg skal ikke gøre
mig klog på detaljerne, men forstår sejren for de gode aktivister og os alle som tror på naturen
fremfor profitten.
Herfra FredsVagten skal der i al fald lyder et højt bravour. OgSåledes
vi konstaterer
får jeg lejlighed
endvideretilatigen
der er
at et
vist personsammenfald i aktivistkredsene.
nævne Jessie som er osse en af
Lærkeslettens bedste venner, lissom
hun er en af FredsVagtens … Jessie
fyldte 70 og det var vi 70 (eller noget)
der fik lov til at fejre et smukt sted ude
ved Ganløse Ore. Jeg skorede tre flåter.
Det er naturligvis udenfor
FredsVagtens egentlige dagsorden,
men er dog alligevel en hyldest til det
sammenhold der får os til mod alle
odds at holde den unikke protest i
gang.

FREDSBÆNKEN
Så fik vi balladen; 8. juli meddelte Ulrik at bænken var gået i stykker. Det ene hjul var ødelagt…
efter en stunds forvirring viste det sig at være bundpladen der var brækket. Det afstedkom naturligvis
hektisk aktivitet. Jeg blev ringet op mens jeg kørte motorvej over Fyn på vej hjem fra samvær med
vores Anja (fredsvagt nr. 4 :-) i Viborg hvor hun bor. Jeg måtte afvise problemet og henviste til Jessie
eller Irene. Og tænkte videre mens motorvejen gled bagud; blir dette vor bane. Hvordan skal vi
vedholde dagene. Det er som blevet en ting i sig selv… dagtælleren; det mest imponerende dokument
vi har. Hvordan klarer vi denne hurdle.
Og Jessie skrev:

torsdag den 8. juli 2021 14.21.32 CEST skrev Jessie
Kære Fredsere.
Så kører det ikke helt for os, da det ene hjul blev tabt på vej til Slotspladsen.
Ulrik, Irene og jeg har ved fælles hjælp, møbelhund og tovværk returneret Fredsbænken til natlogiet og
stablet den op på det afbrækkede hjul.
NB: BÆNKEN MÅ IKKE FLYTTES.
Vi må holde vagt den næste tid ved Børsen.
Fred-i-verden skiltet er låst fast til den kommunale bænk med kædelåsen.
Hans Christian Asmussen er kontaktet og vi har fået anvisning på løsningen.
Vi får ophold på Statens Værksteder for Kunst fra på mandag.
Irene og jeg får bænken derud.
Vi undersøger lige nød-grej. Nærmere kommer.
FredsVagten længe leve.
Fredskram fra Jessie.

Irene skriver søndag 11. juli:
Kære Fredsvenner!
Så er bænken tømt og bliver afhentet mandag eftermiddag. Den bliver kørt på værksted i Jyllinge, således
at Lars ( min mand) stille og roligt vil forsøge at få den køreklar igen. Tidshorisonten er 2 til 3 uger.
I mellemtiden må vi leve med PEACE ON EARTH skiltet, datoskiltet med talposen, stolen og 1 Fredsflag.
Vagtbog og løbesedler ligger i talposen. Jeg sætter en parasolfod til flaget, hvis nogen ønsker dette. Ellers
er det op til den enkelte fredsvagt, hvor meget de kan magte.
Jeg prøver at kreere et låsesystem, der er så enkelt som muligt, samt en "regnfrakke".
Vi må holde hinanden orienteret ved evt. problemer eller ændringer.
Og så krydser vi fingre for at det hele lykkes.
God søndag og fredelig hilsen fra Irene

Og det fortsætter med god vilje til hjælpsomhed, og Ulrik der skriver:
søn. 11. jul. kl. 21.06
Hej Irene.
Skal vi afhente tingene ovre ved Børsen under reparationen som før, eller er der et andet sted i
mellemtiden?
Som relativt ny kender jeg ikke så meget til alle Fredsvagtens måde at gøre det på endnu, og som den
ansvarlig for den uheldige situation, omend midlertidig, vil jeg hellere stille et spørgsmål end undgå at
blive givet et måske åbenlyst svar...

Angelika svarer
Så stærkt Irene og Lars! Og tak for info i går.
Jeg krydser også fingre for at I finder nogle løsninger i dag! - og så vil der nok også være plads til at
improvisere en del i den næste tid.
Jeg bor jo relativt tæt på, så hvis I skulle få brug for en hånd til eller med et eller andet i dag er I velkomne
til at ringe <nr>
Hav allesammen en god og ikke for varm dag i dag! Angelika

Jeg svarer
kære Ulrik
der er sjældent nogen fortilfælde så det handler om improvisation og samarbejde :-)
kram

Jo, hvor der er vilje er der en vej og viljen er stadig med os. Og der er grøde omkring os.
RACISME
210619 Kristian skriver
Som altid havde Jessie og Doris FredsVagten på banen med varme og kolde drikke og bradepandekage.
Fhv. Kristian
Vi forflyttede FredsVagten til denne anti-racismedag på Nørrebro; Den Røde Plads. Personligt var jeg ikke
indblandet og ved ikke i detaljer hvilke paroler der herskede over protestdagen. Men tror på at det er noget
jeg tror på. Så jeg vil nøjes med at dele et par interne billeder af den gode vilje og organisatoriske evne… dag
7184

Ingrid og Jessie på fredsstanden
Benjamin med det lysende hår fortjener et ord; har lavet mange gode film som dokumentation for vores
fredsaktiviteter: https://www.youtube.com/watch?v=ysz12PmXuC4 TAK Benjamin for denne.

IDEOLOGI

Og mens dagene går uden at jeg får sendt dette afsted, er vi rendt ind i behov for en ideologisk
afklaring. Spørgsmålet er om vi tilslutter os en resolution til en ’Nordisk Fredskalender for 2022’.
Den er formuleret af folk omkring Tid til Fred (Tine) som undskylder at hun har været sløset så den
kommer samtidig med at der er deadline.
Irene videresender den til FredsVagten:
Dette er sidste udkald, og jeg tillader mig at sende tilsagn til vores svenske Fredsvenner, om at vi bakker
op om denne tekst til en nordisk kalender.

Teksten er på ca 1500 tegn og starter som følger:
Stop krigene – for et Norden udenfor NATO og EU!
Danmark er et lille land, men vores politikere har store imperialistiske ambitioner om magt og
indflydelse. Som medlem af både NATO og EU trækkes vi ind i oprustning og konkurrencekamp
om verdens ressourcer.

Det har vort nyeste medlem Ulrik reageret på idet han påpeger at kritik af EU går imod
FredsVagtens grundlag om at være upolitisk.
Der er en masse ord involveret – det skal jeg ikke komme nærmere ind på, men må gi Ulrik ret, og
mener følgelig vi må trække vores tilsagn til den tekst tilbage.
Faktisk kalder forholdet på en gennemgang af vores grundlag idet pkt. 2 peger på at vi står i protest
imod ”Krigen mod terror”, og den er jo formelt ved at være afsluttet med nederlaget i Afghanistan.
Der er godt nok en fransk krig i Mali som angiveligt osse bekæmper terror, men er det solidt nok til
at opfylde FredsVagtens grundlag eller skal dette justeres?
Og pkt.3 omhandler Håbets Ild som jo ikke er hos os længere… ikke i sin fysiske form i al fald.
Nå det blir ikke til mere for denne gang. Jeg er osse plaget af Microsoft der har problemer med min
office-licens… det har jeg osse selv og burde skifte til Linux.
Fredskram til alle følgere
Bo

