
Nyhedsbrev 48, januar 2019 
 

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

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

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores bankkonto 8401 1041096  

 

VIL MAN KRIG SÅ FÅR MAN KRIG 

 

 
(Ritzau /BT-Metro 3. okt. 2018)

 det er jo ren propaganda-judo her… mon ikke det er Jessie der har været fremme med kridtet ;-) 

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/


Den daglige tur over de toppede brosten slider godt på grejet. Hjulene er krydsfiner; genbrug fra dengang 

jernlågerne foran Borgens nederste vinduer blev renoveret. Så skar håndværkerne disse runderter ud af de 

plader der sku dække vinduerne mens arbejdet stod på. Det blev Birte og jeg opmærksomme på en dag og 

skorede en masse af dem inden de blev smidt ud. Ikke fordi vi lige vidste hvad de ku bruges til, men fordi en 

god klunser ikke lader den slags muligheder gå sig forbi ;-) 

Jeg kridter mere aggressivt. Michael Røgen – vort gamle medlem og trofaste ven – kom forbi den dag og 

mente om jeg måske risikerede stævning for injurier. Jeg slog det hen; det ville jo være at ta mig 

alvorligt, og ville i øvrigt rejse en fokus på deres løgne, som de ikke ville bryde sig om. 

Bagefter kom Doris, og da jeg var gået tilføjede hun det lille injurie-formildende spørgsmålstegn :-D 

Der er 5 dage mellem de to billeder 

Der tælles i en evigt skiftende kulørt palet af cifre. Tallene blev designet af Maria Volden som var med 

os de første år. Jeg har overvejende bestræbt mig på at overholde det design. Jeg har dog ændret 

firetallet som var åbent i toppen, og totallet her er en sidste reminiscens af Kajs bidrag. Trofaste læsere 

og tidligere fredsvagter vil huske Kaj; en af vore originaler i ordets bedste betydning. 



Der er i sagens natur, når man er alene, ikke mange billeder af vores interaktion med ’kunderne’ eller os 

selv i aktion. Her kom dog Kristian d. 4. og afløste så vi lavede lige en lille model-opstilling :-) 

WARLORDS GET RICH BOMBING POOR PEOPLE 

                        SO DIE FOR THEIR PROFIT 

Og samme torsdag middag skrev jeg i vagtbogen om en god oplevelse, så det har været en af de bedre 

dage. For det meste har jeg lidt givet op; dem der er uenige gider jeg ikke høre på og diskutere med, og 

dem der er enige, jam’ jo noih og ihh, og hvad så? 





Der er mange der på nettet i diverse fora hylder vor indsats, og er glade og stolte af os. Men når vi nu 

holder en sammenkomst i anledning af at vort totalt unikke projekt runder 17 år, så kommer hverken 

luderen eller lommetyven, kun nogle få af os selv som billede på hvor diminutive vi er; en lille 

ukrudtsplante i det forgiftede politiske landskab. En plante der dog trods alle odds nægter at dø. 

 

Og de særeste typer kommer forbi, som ham/hende her. 

Jeg var ikke selv tilstede, men en del gange tilbage i 

tiden har jeg oplevet at nogen brugte FredsVagtens 

billede til at promovere sig selv – uden at reelt 

interessere sig for vores budskab. Men vi er flinke folk, 

også når der kommer en polterabend forbi. 

Hvor fanden kom Kristian fra; foråret 

2011 kom han hen da vi stod foran Den 

Amerikanske Ambassade i protest mod 

overfaldet på Libyen, og faldt i snak. 

Han ville låne et flag at gå med og det 

var jeg leveringsdygtig i. 

Et halvt år efter dukkede han op til FredsVagtens 10-års-fejring med sin guitar og blev meldt ind i kredsen 

allerede samme aften på Hovedbiblioteket hvor jeg under mit foredrag spontant tilkastede ham et 

medlemsbadge på forventet indløsning, og han kom med til intern sammenkomst samme aften på 

restaurant Ankara i Krystalgade. Det virkede totalt rigtigt for mig, og jo – forventningen blev indløst :-) 



Og vi kan med sorg konstatere at Danmark, der fik sin egen neokonservative Fogh til roret året efter, 

siden har marcheret i krigenes dystre skær. Efterladt smadrede lande. 

Hvad er ideen med disse mislykkede krige mod terror og for arabisk demokrati? 

Danmark, med Foghs løjtnant Løkke som statsminister, nedlagde den kommission der sku opklare om 

krigene levede op til deres formål.  

 

I 1991 gik Sovjetunionen endeligt ned med flaget; Den Kolde Krig var overstået. USA var nu Verdens 

politibetjent. De gode havde sejret, jubelen var stor. Lad os knappe en bajer op og fejre sejren. Den 

Kolde Krig er slut; nu kan vi skære ned på militæret… øh USA er afhængig af krigsproduktion… 

 

Vi nærmede os dagen uden at nogen skrev en 

pressemeddelelse, så tænkte jeg at bidrage med et 

forslag. Men så gjorde Kristian det heldigvis.  

Og den lagde Inge så ud her: 

http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelel

se_17__r__19._okt._2018.pdf  

 

Da Inge så så mit forslag tilbød hun at lægge det 

frem sideordnet, men det frabad jeg mig. I stedet 

skrev jeg tilbage at det ku jo være at jeg selv ville 

gøre det her i ’mit’ nyhedsbrev… der er ikke plads 

til det hele og jeg ser at jeg fokuserer for meget på 

krigsherrernes profit-motiv. 

 

FredsVagten Pressemeddelelse 19. okt. 2018 

(kladde) 

I 17 år har nu FredsVagten stået hver dag og gjort 

opmærksom på det absurde terrorkrigsprojekt der 

tog sit afsæt i den grusomme begivenhed i USA 11. 

september 2001 aka 9/11 

 

En begivenhed der ganske rigtigt gav 

revolutionerende ændringer i Vestens politik, med 

en høgeregering; De Neokonservative, der netop i 

starten af samme år havde overtaget magten i Det 

Hvide Hus med George Bush junior som præsident 

og frontfigur. Og bagved sad særdeles magtfulde 

folk og trak i trådene.  

De blandt andet studerede deres politiske 

muligheder i en tænketank de kaldte Project for the 

New American Century. Denne tænketank udgav i 

september 2000 dokumentet Rebuilding Americas 

Defenses hvori de forudsagde at en ’katalyserende 

katastrofe som et nyt Pearl Harbor’ ville gi deres 

politiske ambitioner ’revolutionerende’ medvind. 

Bekvemt for dem kom så denne katastrofe da de 

havde haft centralmagten i små 9 måneder. 

De ville ikke bruge energi på selvransagelse og 

opklaring af hvordan deres sofistikerede 

efterretningstjenester slet ikke havde opdaget 

noget som helst om dette enorme plot. Nu skal vi se 

fremad!, erklærede Bush, og ramme terrorismen i 

dens reder. 

Så de brugte anledningen til at føre krige…  

endeløse krige. 

http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelelse_17__r__19._okt._2018.pdf
http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Pressemeddelelse_17__r__19._okt._2018.pdf


Jeg finder løgnene ydmygende, og 

kan jo således mærke i MIN navle 

at dette er vejen frem til folkenes 

forståelse for at vi blir grovt 

manipulerede… men jeg må jo også 

indse at der er noget i folkesjælen 

jeg ikke forstår… denne hang til – 

ALLIGEVEL – at tro og stole på 

autoriteterne… at de i sidste ende – 

ALLIGEVEL – gør det for 

samfundets /nationens bedste;  

at de vil Danmark og folket. 

 

Nå.. ingen ’fødsdag’ uden en 

lagkage med Jessies hverveduer, og 

kaffe og kulørte krus til alle :-) 

 

Der var en vis diskussion om vi sku 

lade disse utrolige sytten år være 

finalen; farvel og tak – vi har gjort 

hvad vi kunne. PH meldte at ville 

gå i hi denne vinter. Jeg orker heller 

knapt mere, som det nok alligevel 

fremgår mellem linjerne. 

Vagttjenesten kører på et minimum 

og i næreste fremtid truer en ny 

udfordring; tilbagevenden til 

slotspladsen … det er en 

udfordring! 

 

TILBAGE TIL SLOTSPLADSEN  

 

Engang i foråret blev vi kontaktet af HC Asmussen http://www.nation.dk/ som tilbød os at designe en 

’bænk’ som ku rumme vores grej. Det er sandelig også en udfordring i betragtning af hvad dette fylder. 

Det er Jessie der har kontakten. 

Efterhånden som vi konstaterede at pladsen medio november blev afhegnet, indså vi mere og mere 

realpolitisk at vi skal finde på en løsning den dag vi er tilbage derovre; hvor skal grejet være om natten? 

HCA er ikke færdig med en løsning til os. 

Og jeg er i øvrigt noget skeptisk ved hans visioner der angiveligt sku være at parkere ’bænken’ i 

Rigsdagsgården om natten. Derfra skal så vi trille den frem til pladsen (der nu er gold og øde i toppede 

brosten), og pakke grejet ud og stille op. Det hele skal være på en måde som kan håndteres af damer på 

80+!, hmmm. 

Og i øvrigt har jeg svært ved at tro at han i disse terrortider får lov til at stille en stor kasseting inde i 

Rigsdagsgården. 

 

Inge vil helst blive ved kirken med bænkene. Men her har vi det problem at kirkens tolerance muligvis 

hviler på at det er midlertidigt; de klager jo over at vi skæmmer deres mur.  

Og det er også mere logisk for os at være foran Folketinget. 

Jeg foreslog at vi ændrer Asmussens projekt til at være et sandstensfarvet overtræk til vores 

opslagstavler, så de ikke blænder deres ubehagelige politiske sandheder ud også når vi ikke er der. Og 

med et sådant overtræk blir de næsten usynlige mod muren nedenfor vagtstuens vinduer bag de træer der 

fik lov til at overleve omlægningen. Og så kan vi opstille lige udenfor trærækken, så vi skal trille grejet 

mindst muligt. Det er en overlevelsesnødvendighed efter min vurdering. 

 

Men foreløbig er problemet udskudt da vi har fået bevilling til forårskvartalet foran kirken. 

 

 

 

http://www.nation.dk/


Lige der foran 

sandstensmuren 

kan vores grej 

stå, især hvis det 

blir kamufleret. 

 

Og en anden dag 

snakkede jeg 

med en 10-års 

dreng om O’et i 

’terror’, 

og tegnede 

teksten på Peace 

skiltet op 

 



Inge skriver 10. november 

Kære Bo og vagter ! 
 
Jeg kan ikke sige hvor glad jeg egentlig er over at så mange mennesker ytrer deres  taknemmelighed . 
Med den voksende reaktionære udvikling i dansk mentalitet som krigene naturligvis har skabt - vold har 
jo altid sat gang i mange forskellige følelser af meget forskellig art. De fleste desværre nok af ret uædel 
karaktér som det kan ses når man iagtager publikum til en boksekamp-  og dog er boksekampen 
betydeligt mere civiliseret end  krigen da den altid standses før nogen er død. Man har heller aldrig hørt 
om en bokser med post-traumatisk stress.  
 
Jeg blev i dag på den smukke og tænksomme krystal-nat mindedag mødt af flere respektfulde og 
spontane henvendelser ("åhhh... jeg bliver så glad når jeg ser flaget" sagde en ung mand der ellers var 
ude for at sælge julekalender for "Børnetelefonen" da jeg gik fra Vagten op ad Købmagergade kl. 17 
med Jessie's smukke danske udgave af fredsflaget) og 2 andre unge viste knytnæve (som anerkendelse). 
Men der var jo så også hadefulde fascister ovre på Gammeltorv - så måske var det derfor. Ovre på den 
smukke "Aldrig mere Krystalnat" - var der en digter der spurgte mig om jeg ikke var bibliotekar på det 
nærtliggende Hovedbibliotek og jeg fik lejlighed til at dele kærligheden til freden med ham og flere 
andre der direkte henvendte sig til mig bare fordi at jeg havde flaget med.  Pludseligt genkendte jeg den 
mentale følelse af at være "hjemme" i en tilfældig større offentlig forsamling af danske. En sjælden 
oplevelse som den reaktionære mentalitetsudvikling ( måske uundgåeligt )  har formet sig siden vore 
politiske ledere begyndte at lede landet ud i den ene storkrig efter den anden imod nu 3-4 andre 
folkeslag ( civilisationer ). 
 



Dag ud og dag ind igen. Jeg har et lille stykke Danmarkshistorie herhjemme i et par ølkasser. Dette er fra 

volume 68 oktober 2018. 

Jeg har kontaktet Rigsarkivet for overtagelse af vores dokumentation, men de henviser til Stadsarkivet… 

helt ærligt, det er sgudda et stats-relevant fænomen, ikke et der specifikt angår København, selvom det 

naturligvis er her vi har vor fysiske fremtoning. 

Jeg må ha fat i dem igen. 



Fredsflag stjålet!!! Det er heldigvis ikke noget vi oplever tit 



Fine Jessie-tegninger 30. oktober, og det bare fortsætter og fortsætter 



Har I snart forstået det. 

Det er som livet selv… uundgåeligt.  

 

Noget vi ved med sikkerhed er at vi skal dø en dag. Alting skal dø en dag; kulturer skal dø… Hvis ikke 

det er sagnlandet Atlantis vi lever i nu og her… hva er det så?? Og netop Atlantis – det politiske 

sammenrend over Atlanten; Vesten; vor tids Atlantis – dømt til at dø en dag… eller det tager nok ikke 

kun en dag; det blir jo nok en lang sej proces med uhyggelige krampetrækninger før det våbenfixerede 

Imperium falder. 

Men vi kan leve mens vi lever, med anstændighed i det nære, og det er det vi gør bl.a ved at holde dette 

umulige projekt i live… nu skriver vi 2019 om et øjeblik. 

 

Lad os alle løfte glasset mens vi tænker vore egne tanker, og udbringe et leve for FredsVagten. 



DE SMÅ SEJRE 

 

Inge er vores x-bibliotekar og erfaren i at læse og vurdere, så hun faldt medio december over en 

’nyhed’ fra DR om Ruslands udgifter til militær: 

 

Artiklen foregiver at referere den netop udkomne årsrapport 2018 fra SIPRI 

(https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf) ved en samtale med en - 

unavngiven - seniorforsker ved SIPRI. Og under et billede af den russiske hær skrives i indledningen at 

"De 100 største russiske våbenproducenter solgte i 2017 tilsammen våben til en værdi af knap 400 

milliarder dollar, svarende til svimlende 2.600 milliarder kroner".  

 

Dette kan ikke bygge på SIPRI da Dan Smith - SIPRI's leder i årevis - skriver i sit "Summary" (s.9 ) at 

verdenshandelen med våben skønnes at være omkring 88.4 milliarder dollar - altså ikke 400. Rusland 

skønnes ( graf s.8) at stå for 22% af disse våbensalg altså omkring 17.6 milliarde dollar - ikke 400 .. 

Resten af ordene i Ritzau-journalistens meddelelse er muligvis ligegyldige men blot mærkelige da 

SIPRI's årsrapporter ikke beskæftiger sig med kapløbet om produktion af elektriske biler - kun med 

oprustning, nedrustning og international sikkerhed. Et område hvor SIPRI er enestående og anerkendt 

i hele verden af seriøse forskere. Så at beklikke deres forskning på denne måde er ikke acceptabelt for 

en institution som om DR at markedsføre på hjemmesiden. Det ville aldrig blive accepteret hverken i 

DEADLINE eller ORIENTERING på P1 hvis de tog nyheden op. 

 

Med venligste men stærkt forbløffede og undrende hilsener på vegne af FredsVagten ved 

Christiansborg ...vi betaler altså også licens ! 

 

3. januar svarer DR: 

 

Kære Inge Paaske 

  

Tak, for din henvendelse til DR. Og tak fordi du læser med på dr.dk. Det sætter vi stor pris på.  

  

Mht. din henvendelse, så ser det ud til at du har ret. Det ligner, at Ritzau har fået rapporten galt i 

halsen. Vi retter artiklen hurtigst muligt med de rigtige fakta.  

  

Venlig hilsen 

<navn> Redaktionschef, dr.dk & radioavisen, DR Nyheder 

 

Til hvilket Inge tørt bemærker internt: 

 

Hvordan pokker han vil rette i et telegram fra Ritzau's Bureau bliver da spændende at iagttage ikk'? 

I dag ligger artiklen der stadig så skoleelever og opgaveskrivende kan falde over den . 

 

Vi andre takker Inge for hendes skarpe blik på de urimelige tal, og man må stærkt undre sig over at 

Ritzau på denne måde undergraver sin troværdighed. 

 

EPILOG 

 

Kære venner og følgere… please… jeg kan ikke mere. Jeg havde en episode medio december med en 

gammel (80+) Hellerup-dame i pels; hun kaldte vort budskab ’latterligt’. 

- Du kan selv være latterlig, gamle kælling!, sagde jeg. Tsch tsch tsch 

Hun vendte sig indigneret mod mig, men det sku hun ikke ha gjort… jeg rullede mig ud verbalt så hun 

værgede for sig. Hendes jævnaldrende veninde skyndte sig fornuftigvis ud af min fokus. 

 

Jeg kan ikke retfærdigt beskrive hvad der skete, men jeg skrev efterfølgende i vagtbogen at jeg havde 

gjort det, og at jeg mente at det diskvalificerede mig til fortsat vagttjeneste ifølge grundlagets §4 der 

beordrer fred med vore opponenter. 

 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf)
http://dr.dk/
http://dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/rusland-overhaler-storbritannien-er-nu-verdens-naeststorste-vabenproducent


Jeg har ikke været til stormøde længe og kan heller ikke i januar. Jeg har ikke længere FredsVagten i 

ryggen i dette nyhedsbrev; jeg er gået ud af banen og kan derfor ikke med fair entusiasme beskrive 

hvad der foregår. Som I ser refererer jeg kilderne. 

Jeg har flere gange – hvad trofaste følgere vil vide – forsøgt at videregive mit nyhedsbrev; men 

kontinuiteten har alligevel hængt på mig (som alligevel ikke ka la vær) 

 

FredsVagten eksisterer stadig , men den ku EDDERMUGME trænge til noget frisk blod. Jeg har sagt 

det før og jeg siger det igen: 

Hvis bare I sympatisører ville komme én gang om måneden, … bare een gang, og nogen af jer måske 

få smag for det… det HAR sin charme  

 

Fredskram (selv de voldelige vil gerne ha fred) 

Bo 

Julekridt… tror det er Kristian, det er i al fald ham der har lagt billedet ud i vores fællesmail. 



epilog 2 

 

jeg har lige læst Vogteren af Niels E Nielsen. Den er fra 74, men det kan man ikke mærke, så den er 

genoptrykt i 2014. 

Det er en historie om krigens indre logik.  

Om de godes ønske om - med alle midler - at bringe freden til verden.  

Om de hæmningsløse ødelæggelser på denne vej til tusindårsriget, de NØDVENDIGE 

ødelæggelser. OverGeneralen er en flink mand som hader det, men må gøre hvad krigens indre 

logik pålægger ham. Til sidst tror han han er Vorherre mens han smadrer selveste Gaia med sin 

uhyrlige krigsmaskine; bestemt til at sejre for de godes mission. 

Men lissom i Orwells 1984 er Nielsen her mere dystopisk end der siden har været belæg for. Hans 

3. Verdenskrig bryder ud allerede i 1985, og det er jo nu 34 år siden. Den globale orden er alligevel 

mere holdbar end som så. 

 

Hos Nielsen sejrer David over Goliat. 

Men Goliats bagland brænder af indre sammenbrud; ressourcemangel. Alle ressourcer er brugt på 

krigsmaskinen og ingen mad dyrkes på den ødelagte jord.  

Fjenden er Saul; en mytisk figur der vil samle Pan Afrika. Ja, det ER som skrevet i nutiden. 

Men det er ikke ham der er David. Denne rolle spilles af en nedskudt luftkaptajn der pludselig ser 

døden foran den hellige krigsmaskine som han har sværget sin troskab. Og ser sine med-edsvorne 

kammerater voldtage og dræbe de indfødte; som soldater gør i enhver krigs forråelse. Den naive 

kaptajn troede på det gode og sandheden, så hans kammerater sømmede ham op på et kors med 

nagler gennem hænderne. 

Således så han at sandheden var at ødelægge krigsmaskinens centralhjerne, når generalen ikke ville 

lytte til hans fortælling om på hvilken måde han besejrede Saul, fordi det ville stoppe krigen. Krigen 

som var deres livsbekræftelse, beskæftigelse… hvad sku de vende hjem til; oprør, fattigdom og 

hungersnød. Så krigsmaskinen fortsætter selvom fjendes pjaltehær har mistet sin legendariske leder. 

 

 

 

 

 

 


