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DAG UD og DAG IND
mens imperiernes krigstrommer bare vokser og vokser.
Og alle offentlige kanaler pumper krigens nødvendighed ud i folkesjælen. Der er stort set ingen der
længere orker beskæftige sig med fredsarbejde. Langsomt glider nationen i retning af krigens
ødelæggelser. Vi tror USA beskytter os, men snarere blir vort land krigsskueplads.
Det er bedrøveligt, sørgeligt, ophidsende, frustrerende etc at danskerne holder med denne
oprustning. Æder den malende propaganda om fjendes farlighed.
Vi er få der indser løgnene og hykleriet. Og endnu færre der forsøger at oplyse om det.
Og vi sku være et oplyst folk.
Krigen i Ukraine rumler videre. Det er ikke til at bli klog på hvad der egentlig foregår; sandheden er
som bekendt det første offer. Men når jeg skal vurdere de modsatrettede 'informationer' står min hu
til mest at tro på dem der taler magthaverne imod. Disse 'informationer' kommer ikke fra vore
meningsdannende medier: DR TV2 og de store dagblade, der stadig findes i trykte udgaver,
viderekolporterer villigt magthavernes dominerende vanvid. Monni rules... men i al fald DR burde
være uafhængige af kapitalen. Tør de ikke(?)... jeg ved det ikke, men det lugter af topstyring med
trusler ned igennem systemerne; skriv/sig det du skal. Og bevares sæføli er der kritik. Folk som
Carsten Jensen fx holdes i stalden for ytringsfrihedens legitimering, så folket overvejende tror på
objektiviteten, og således indoptager 'informationerne' som relativt sande. Det er MIN teori.
Jeg følger stadig ikke meget med; min grundgræmmelse kan ikke klare flere forgræmmende
opdateringer, men naturligvis kommer oplysninger til mig bl.a via FredsVagtens mail, hvor Inge til
stadighed opdaterer den nationale og internationale situation. Og via facebook som er min primære
opdaterings- og debatkilde. Jeg har ca 800 'venner' og en del af dem er folk jeg aldrig har mødt i
virkeligheden men som har bevennet mig – jeg tænker fordi vi bevæger os i samme politiske
holdninger. Dette skaber jo nemt en selvbekræftende bobbel, så jeg er osse meget kritisk for hvad
der kommer ad de kanaler, og har en lille kerneflok jeg stoler på. Folk som er skarpere end jeg, og i
al fald flittigere til at gumle data.
Og alle oplysninger skal igennem filteret, hvis aktive kul er grundlæggende mistillid til vore
magthavere.
Men jeg lukker øjnene, jeg har set for meget afmagt, jeg bliver nødt til at beskæftige mig med
positive ting.
Det positive er her at den lille kernefredsvagt er de sødeste mennesker i verden. Og derfor kan jeg
ikke slippe den. Det er som Inge ganske rigtigt sagde for et år siden, da jeg foreslog lukning med tju
bang på 20-årsdagen. Vi er som en sød familie.
Og Inge behøver FredsVagtens luftninger for at holde græmmelsen stangen.
Hun har nævnt den mulighed at vi lukker FredsVagten, men hun beholder Bænken låst fast til
kommunebænken, og kommer når hun kommer.
Dagtællingen ophører så
Så skal hun jo fortsat søge demo-tilladelse. Dette blev aktuelt til stormøde i september: To af vore
kerneaktivister går med i Klimakaravanen; Jessie og Irene. Det er yderst prisværdigt, men det
skærper aktivismen hos den nu efterhånden krimiminimale fredsvagt-flok at holde dagtælleren
intakt.

Så til stormøde 4/9 fortæller Doris at hun har problemer med benene. Hun bliver i al fald ude af
stand til at skubbe Bænken. Så bankede Finito på; men det ser alligevel ud til stadig at gå. Ulrik tar
en solid tørn når der er brug for det (og det er der hele tiden :-) Tak Ulrik, du bærer FredsVagten
videre. Og osse Angelika rykker ind når der er akut mangel som fx 9. juli hvor Ulrik meldte sig syg
til Doris og det så ud til at dagen ville stå tom. Men så kom Angelika fra halv ni til ni hvor det jo
stadig er lyst; i 'sin nok korteste vagt', som hun skrev i skemaet.
8. juli var jeg en sjælden gang forbi til en vagt; så har jeg lidt billeder fra hverdagen.

Inge kom forbi, og Doris for at afløse denne fredag.

FLAGDAG
Og så bestemte jeg mig for at prioritere flagdagen i år, hvilket så osse betød et stormødesamvær
dagen før hos Inge på Amagerbro og overnatning i Valby.
Jeg kom ind kl 11 hvor pladsen blev bygget op. Og der var soldater lidt overalt. En lille flok blev
briefet af en officer, da jeg passerede bag om dem ku jeg ikke dy mig for at drille, og råbte med min
udendørsstemme som en sergent: ALLEeee SKYD! Soldaterne vendte sig prompte, men jeg gik
videre uden at se mig tilbage, over for at hente Bænken.
Her holdt en stilladslastbil og jeg blev råbt an. Vi ville fremover ikke ku komme til
kommunebænken. Og der ville bli stillet byggepladshegn helt ud til statuen for enden af rampen...
men efter lidt palaver blev vi enige om at vi gerne måtte åbne lågen og køre Bænken indenfor. Det
er noget der nok vil vare hele vinteren, mente stilladsfætteren.
Mens vi efter dagens indsats lukkede ned ved firetiden, gik Inge og jeg over for at orientere os om
hvordan vi ku anbringe Bænken. Jeg havde godt set at en betjent havde øjnet mig på vej over
krydset der jo var biltomt i dagens anledning. Og da jeg åbnede lågen var han der: Hva laver du?
Jeg forklarede og han bad mig vente mens han kaldte op. En anden uniform kom hen og lyttede til
min argumentation og gav os lov. Naiv som jeg er glemte jeg, som jeg plejer van, at be om id, hvis
vi senere sku bli antastet alligevel.
Ved middagstid kom Inge, Doris, Ulrik, Angelika (som desværre måtte trække sig med
forkølelsesfeber midt på eftermiddagen) Birte med flagstængerne og som bonus Katrine, der havde
en pasning af sin 8-årige datter Asta og havde lyst til at være med os og synge de gamle sange. Så
det gjorde vi.
Hen på eftermiddagen kom de hellige soldater og officerer ud fra gudstjenesten i Holmens Kirke (at
de kan holde sig selv ud??) og så kl 15 var der parade derovre. Jeg ku ikke la vær; så mens der
syntes ret stille derovre råbte jeg på militærisk med min udendørsstemme; ALLEeee SKYD! Og
derefter: ALLEeee TIS! Dén vakte en vis moro hos de forsamlede fredsvagter.

Der sad vi på kommunebænken i sensommersolen og betragtede den kvalmende selvhyldest. Da
statsminister Frederiksen kom på var det med en fredsfane i baggrunden. Vi ku længe ikke greje ud
hvilken fane det var, men det viste sig at være en af dem på Bænken. Vi ku dog stadig ikke greje ud
hvor statsFrederiksen stod og talte og hvorfor vi var med på storskærmene derovre.
Jeg tænker at det er bevidst fra deres propagandaspin; at vi støtter magtkvinden gennem at hun kan
fremvise sin tolerance og åbenhed med vores modstandsflag i baggrunden. Den demokratiske
mangfoldighed. Jubiii.
Vi elsker dig Slette Mette.

VÅBENMESSE
Doris skrev en pressemeddelelse 13. august som reaktion på at Arbejderen end ikke nævnte
FredsVagten i en artikel 12. august, der kun fokuserede på den nye fredsgruppe 'Fredsinitiativet'
som Angelika har deltaget lidt i for FredsVagten, hvilket vi dog ikke har kræfter til at engagere os i
som gruppe, men det er naturligvis – som altid – enhver fredsvagt frit beskåren at møde op og
præsentere sig som sådan.
Dette nye fredsinitiativ https://www.facebook.com/FredsinitiativetDK/ der her præsenterer sig på
facebook hedder osse Nej Til Oprustning og er lidt mere VIP-baseret end vores fredsvagt.
Jeg er spændt på hvad de kan få ud af denne lette snobbeglans ude i folkesjælen og på parnasset.
Alt nødvendigt initiativ bydes naturligvis velkommen.
Men altså Doris synes det var for meget og ville lige sende en korrektion:
Til dagbladet Arbejderen:
FredsVagten ved Christiansborg har været på Christiansborg slotsplads hver dag i snart 21 år i
protest mod de forskellige regeringers beslutning om at Danmark skal være et krigsførende land.
19. oktober er det 21 år siden at DK gik i krig, og FredsVagten har været en aktiv fredsbevægelse
siden.
22. og 23. august vil FredsVagten være foran Industriens Hus på Rådhuspladsen i København med
bannere og løbesedler for at vise vores afsky for de planer der her skal drøftes våbensmedene
imellem. Krigen i Ukraine har øget krigsiveren. Unge ukrainere og unge russere skal dø. Rusland
skal ned med nakken og Ukraine - - ja, det skal vel genopbygges, en gang, og så er det vel blevet et
EU-land - i hvert fald et vinderland med ødelagte byer og forgiftede marker og tusindtals enker.
FredsVagten er sammen med 'TID til FRED - aktiv mod krig' mod Våbenindustrien 22. og 23. august.
Vi håber I vil udgive denne lille skrivelse fra
FredsVagten ved Christiansborg
Jeg ved ikke om de gjorde det. Men Inge reagerede:
søn. 14. aug. kl. 12.27
Kære Fredsere
På grund af min opstegne alder ( og deraf følgende mange oplevelser) er jeg blevet immun overfor
forskellige måder ( mest rent teoretiske måder ) det såkaldt "organisatoriske arbejde" finder sted
på.
Den eneste aktivitet jeg har deltaget i hvor jeg synes ALT handler om at være synlig og aktiv ( og
ikke om at holde teoretiske diskussioner om russisk, kinesisk, amerikansk dominans ) er min nu 20årige aktivitet med at vise kravet om fredspolitik foran Christiansborg.
Simpel - men dog synlig aktivitet . Alt imens krigspolitikere fra alle politiske partier bare støttede
snart den ene, snart den anden danske deltagelse i angrebskrige - f.ex. Enhedslistens "syndefald" i
2011 med at støtte tæppebombningen af Ghaddafi´s regime i Libyen . Libyen der siden er sunket
ned i fattigdom og permanente borgerkrige imellem forskellige lokale og islamistiske grupperinger .
Intet parlamentvalg til parlamentet i Tripoli har kunnet afholdes - en virkelig politisk "succes"
I øjeblikket - som mediedækningen ser ud - regner jeg med at det er helt udelukket at være
generelt skeptisk mod krigsførsel.
i de såkaldte organiserede fredsgrupper idet jeg frygter at den hovedløse pro-Ukrainske
mediedækning har påvirket mine landsmænd ( måske også dem i fredsbevægelser ? ) til at
fokusere på russiske krige . Jeg selv er fokuseret på dansk deltagelse i krigsførsel - og er ret skeptisk
overfor den danske regerings finansiering af krigen om havnebyerne ved Sortehavet i den tidligere

russiske delrepublik Ukraine. Et Ukraine der ikke ( endnu ? ) er stort mere demokratisk end det
Rusland de tidligere har været en region i . Og ligeså meget regeret af såkaldt "oligarker"
( mennesker der rendte med værdierne og virksomhederne ) dengang Ukraine ligesom Rusland
ophørte med at være "socialistisk" eller statsdrevet eller hvad det nu kaldes.
Det handler ligesom alle de andre danske krige ( f.ex. krigene i Afghanistan , Syrien og Irak ) om
verdensherredømmer - både for "os" (= USA ) og Rusland og det er bare ufatteligt trist at så mange
unge mænd dør for sådant ( i øjeblikket 100 unge ukrainere + 100 unge russere ved fronterne i
Ukraine ?)
Inge
Hvor meget mere er der at sige. Det er efterår, energipriser og inflation hærger nationen, efter
sanktionerne mod Rusland. Gad vidst om det er så udspekuleret; at sanktioner mod Rusland og
således den nu voksende energikrise skal skærpe Europas tilknytning til USA. Vesten har længe haft
overforbrug så det er vel nu virkeligheden banker på; overforbrugets tid er forbi.
Gamle Danmark som har sejlet på velstandens bølge i hundrede år... krisen banker på; mad eller
varme til den kommende vinter.
Er der mon så basis for en oprørstrang i det danske folk, eller er majoriteten fortsat den velhavende
middelklasse der stadig har råd til vin, bøf og benzin. Der er turbulens i tiden og FredsVagten
kratter stadig i konsensus selvom alle negle er nedslidte..
16. sep melding om Eileens død:
kære Eileen
Jeg husker dig som et sødt, intelligent og lærd menneske. Det var dejligt at snakke med dig når vi
engang imellem havde noget vagt sammen.
Jeg husker du sammen med Hanne var på forsiden af Politikens sektion 2 - eller noget for nogle år
siden, omend jeg ikke husker anledningen til at de ville skrive om os. I var to kompetente
repræsentanter for FredsVagten ved den lejlighed.
Jeg takker for mange hyggelige stormøder i din smukke stue ved det veldækkede bord.
Jeg takker for din deltagelse i FredsVagtens Venners bestyrelse; hvilket jo ikke var verdens hårdeste
job. Og din ros til mine Nyhedsbreve hvor du i nogle år var en af mine kritikere før offentliggørelse.
Og ikke mindst tak for dit engagement i den vigtige fredssag.
Kram til en lille kæmpe der nu er gået hinsides til hvad og hvordan det nu er dér. Jeg tror nok du
fortjener Himlen.
Bo
JO, LAD MIG DELE DETTE
Ultimo september var vi en pæn
flok fredsvagter til lattershow på
Cafe Liva nede i Nyhavn.
Omar Marzouk, Flemming
Jensen, Sebastian Dorset og
Michael Schøt; samfundssatire så
det lugter. Det var en god aften
der startede kl 17.30 på
restaurant Ankara i Krystalgade
med deres gode buffet til rimelig
pris.

PÅ flagdagen opdagede vi jo førnævnte forandring af vores rutiner; vores kommunal-bænk var
spærret inde af stilladsgrej. Men den nye ordning ser ud til at fungere her hvor oktober nærmer sig.
Jeg havde lejlighed til en sjælden vagt 21. september hvor jeg fik set tingene an

Jeg glemte at ta billede før jeg trillede den ud. Det var ret besværligt fordi drejehjulene var inderst,
men jeg fik dog lirket den ud. Jeg ville ikke åbne lågen for meget hvis stilladsfolkene sku forbi
med grej og hvad ved jeg. Kun at vi må ikke være til gene på det praktiske plan.

Det var stadig mildt i solen men koldt når regnskyerne kom sejlende indover.
Og vi husker kongen der red ud og afleverede magten... som om.
Freden!, hr Konge, er folkets vigtigste forudsætning for et godt liv.
HVERDAGEN
Jo hverdagen er vores livsvilkår.
Jeg havde nogle gode oplevelser den dag; gode snakker.
Fx kom en ottendeklasse forbi med en lærer i samfundsfag fra en lilleskole i Farum. Han bad om
nogle synspunkter, Og så startede jo foredragsmaskinen :-) Dejligt med en engageret og forstående
lærer. Han blev ikke stram da jeg snakkede om Newton og inertien og Sydtårnets tilt..
Jo der er stadig gode oplevelser at dele i dette minimale sommerfuglevingeslag af et fredsarbejde
som FredsVagten er.
Vi holder stadig ud selvom gennemsnitsalderen nærmer sig de 90 – tror jeg snart.
FREDSVAGTEN
Det er osse dét vi er; en fredsfamilie der overlever på livsmening og frisk luft. Men vi trænger godt
nok til nye kræfter. Unge mennesker – dvs under halvfjerds.
BESØG HOS EN GAMMEL KÆMPE
Søndag 25. september havde vi udbudt en tur
til Blistrup for at besøge vor gamle kæmpe
PH ~ Peter Henning. Han er blevet 92 og
hans krop tør ikke bo alene mere, så han er
kommet på plejehjem.
Han var i mange af FredsVagtens år en
udødelig viking, men manden med leen
kommer efter os alle til sidst.
Peter er stadig mentalt frisk.
Det var en god dag.
Kristian bebudede da at han er på vej tilbage
til vor stand; han savner det :-)
Regeringer forgår men FredsVagten består...
endnu!, pt takket være Ulrik som er meget
ihærdig og trofast.

FREDSÅNDEN I FOLKET
Om jeg fatter at vi ikke får flere medlemmer, folk der i den stadig stigende afmagt overfor
pseudodemokratiet og den krigeriske tidsånd, ikke ved hvor de skal gøre af sig selv.
Alt fredsarbejde kører på pumperne, hænger i med neglene. I en situation hvor krigsherrerne leger
med Europa. Har folk givet op? Eller har de ikke tid fordi de er ved at opdatere facebook, twitter og
instagram og hvad ved jeg med viden og kritik til deling, til deling.
Nogle melder sig på mail eller telefon og hører til mulighederne for at være med, men oftest bliver
det ikke til noget. Der er noget med at når i overmorgen er lisså godt som i morgen, så fader det ud.
Ellers ved jeg ikke hvad, for når vi kommunikerer om hvordan vi skal gøre, er begejstringen stor og
seriøs og vi laver løse aftaler; fx ”bare ta ind på pladsen en dag først på eftermiddagen!” Men der
sker ikke noget.
Og kandidaterne står ikke ligefrem i kø. Masser af likes på facebook (det eneste socialmedie jeg
deltar i) men ingen der synes at kunne bruge et par timer engang imellem på at holde vores
berømmede projekt i live. Hallo I derude... der er masser af jer unge mennesker i 60'erne der ku få
lidt luft – osse bogstaveligt talt ;-) – på slotspladsen.
Og der er som altid frit slag; FredsVagten repræsenteres af den der står vagten!, står der jo i
grundlaget https://fredsvagt.dk/intern/020803_Grundlag.doc Man må med respekt for grundlagets få
punkter mene hvad man vil under hovedparolen Krig ER Terror!
FREDSÅNDEN HOS OS
Inge skriver stadig om sine oplevelser på vagten; mødet med folk og demoer. Og tanker hun må
dele. 19. september havde hun denne gode oplevelse:
Der var åbenbart en delegation fra Sydafrika´s parlament på besøg på Christiansborg i dag - i
Udenrigsministeriet gætter jeg på . Da delegationen ( der ankom i en stor sort bus-agtig bil )
åbenbart var ankommet for tidligt slog en af dem sig ned hos mig på vores stol og hyggesnakkede.
Han startede med at tale om Nelson Mandela ... og så hyggede vi os bare derudad ... fra
Manden hedder Bantu Holomisa (se Wikipedia) og han efterlod sig sin e-mail , telefonnummer og
sin parti-gruppes hjemmeside : United Democratic Movement | UDM - UDM Political Party | South
Africa.
MEN : Jeg har tænkt at sætte et opslag op med et smukt foto af Mandela og et smukt citat af
samme :"Hvis du ønsker at skabe fred med din fjende, er du nødt til at arbejde med din fjende. Så
bliver han din partner."
Vi er fredsånden – en lille lue blafrer i sit blår.
Inge deler osse denne fortvivlelse: hun MÅ ha luft
Landsforrædderi !!!! De strammer ( ifølge min egen verdensopfattelse) deres verdensopfattelse i
uhyggelig grad?
De unge danske statsborgere der har tilsluttet sig Islamisk Stat i det nordlige Syrien idømmes nu
straffe for "landsforrædderi" !!!
Landsforræderi - Wikipedia, den frie encyklopædi
Åbenbart fordi de under deres kamp for at bosætte et område i det nordlige Syrien også kom til at
bekæmpe den danske hær der også var tilstede dernede men for at bekæmpe og vælte præsident
Assad´s styre .
Jeg selv synes måske nok at det er juridisk og sproglig idioti at den danske stat der selv fører
angrebskrige dømmer andre for "landsforræderi" .... ville det så også gælde danske statsborgere

der tog til Afghanistan for at bekæmpe den russiske eller den dansk/amerikanske krig og
besættelse ???
Nåeeeh .... aldrig har det vel været så tydeligt at "magt er ret" og at al magt ( og ret ) vokser ud af
( det største ) geværløb også i Danmark .... i hvert tilfælde ikke siden 2. Verdenskrig .
Freds-suk
21 ÅR
Efteråret er over os, om nogle uger håber vi på lidt indianersommer, når vi samles for at runde dette
utrolige tal dag 7671. Den mørke tid nærmer sig.
Inden jeg forlod DMI for snart tre år siden lavede jeg vagtbøger frem til udgangen af i år, så den
sidste kommer på banen nu pr 1. oktober. Så viser det sig at en god gammel fredsvagt – passiv i
mange år men med os i ånden og fællesskabet og ved begivenheder. Hun har adgang til ressourcer
og kan lave vagtbogen fremover. :-) heldet melder sig lige når det skal.
Der i efteråret 19 troede jeg projektet ville bryde sammen inden, men nu runder vi altså
21 år 19. oktober
Alle er velkomne, og således osse små lagkager. Vi bliver nok ikke så mange... det har vi aldrig
gjort. De sædvanlige plus eventuelt et par glædelige overraskelser.
Jeg gætter på – i skrivende stund er det ikke fastlagt – at vi åbner markeringen kl 15; det er en
onsdag. Inden da er Bænken rullet frem og etableret.
Tak til jer der var med hele vejen
fredskram (mere nødvendigt end måske nogensinde i vores tid... ud af vreden vokser hadet)
Bo
Ps: og så er der sprængt en russisk gasledning ved Bornholm og løgnehoderne galper op som
sædvanlig.

