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Ønsket fra sidste nytårsbrev - ”Genoptagelsen af status som ”forhenværende medlem af Århus
Byråd” tilsiger et mindre arbejdsomt og mere mildt og fredeligt 2022.  Og sådan ét kan jeg ønske
alle jer andre også!”   -  blev ikke helt indfriet!
Putins Ukraine-krig har skygget noget for de hjemlige politiske og private tildragelser. Næsten hver
dag har jeg slået op på Ukraine war today, med opdateringer fra alJazeera og Guardian og BBC og
Steigan.no. Det er ikke morsom læsning.     Lyspunkterne:  mest Maj,  børn, børnebørn og sejlads.
Den gamle koldkriger George F. Kennan skrev i New York Times, 5. februar 1997: 
”Sagt uden omsvøb: at udvide NATO ville være den mest skæbnesvangre fejl i amerikansk politik i
hele efter-den-kolde krig æraen. Sådan en beslutning må forventes 
at opflamme de nationalistiske, antivestlige og militaristiske tendenser i den russiske opinion; 
at få negativ effekt på udviklingen af russisk demokrati; 
at genskabe koldkrigs-atmosfæren i Øst-Vest relationerne. Og 
at skubbe russisk udenrigspolitik i retninger, som vi helt afgjort ikke kan lide”.
Kennan hørte til den såkaldte ”realistiske”, altså magtpolitiske skole i faget international politik. En
skole som jeg ikke har sympati for. Men for helvede - hvor havde han ret!
Og jo - USA og Uffe Ellemann gjorde det, som Kennan advarede imod. Derefter reagerede Rusland
m. Putin, som Kennan forudsagde. 
Kunne man ha indlemmet Rusland i EU der omkring 1990? Antagelig. 
Er der nogen beslutningstagere, som påtager sig et ”produktansvar” for forløbet?
Og ih og næh og s'føli skal nationerne have selvbestemmelsesret, osse til at alliere sig. Meeen – var
”finlandiseringen” en tvangstrøje for finnerne? Og desto mere: da Zelensky luftede tanken om en
aftale med Rusland, byggende på ikke-NATO-medlemskab – hvem gav ham da et råd, han ikke
kunne modstå, om at undlade sådan aftale?
Nu prøver Putin at genoplive den russiske stormagt, ved at bombe el- og vandværker i Ukraine.
Og – nu må en gammel antimilitarist sige: det er OK, at ukrainerne dronebomber flybaser i Rusland.
m.v., og at imperiet forsyner dem.

Lokalpolitisk har jeg oplevet medvind på cykelstien – dels et pænt personligt valgresultat i
november, dels og navnlig helt nye toner fra to på hinanden følgende konservative rådmænd, som –
især den seneste, Nicolaj Bang, - har taget afstand fra Bundsgaards Brutale Byggestil. Det luner.
Mindre lunt lokalpolitisk var det, at jeg 15. marts kl. 20.54 modtog en mail om, at Enhedslistens
ForretningsUdvalg havde indstillet til HB at ekskludere mig, grundet ”længere varende systematisk
sexistisk chikane” mod et kvindeligt byrådsmedlem (Laura Bryhl). Mailen var vedlagt et par
smædeskriverier, bl.a. fra min tidligere byrådskollega. At historien er løgn er galt nok. At mit parti
krænker almindelig anstændighed og partivedtægterne ved ikke at forelægge mig påstanden forud
for FU beslutning, er næsten værre – det vidner om en syg retsbevidsthed i et parti, der går ind for
retssikkerhed. Og nej – jeg måtte ikke få aktindsigt i FU's korrespondance om eksklusionssagen
eller få at vide, hvem der har foreslået. Siden godkendte HB og derefter årsmødet eksklusionen –
under indtryk af den almindelige ”handlekraft-over-for-sexisme” feber. Det gav en del ikke-
smigrende omtale af partiet i den lokale verdenspresse, bl.a. med Stiftstidendes ord ”kun ved at
dyppe projektilet i MeToo gift kunne man skyde hul i skindet på den gamle hanelefant”. Hvem
skød? Mit gæt er, at det er lokale højrefløjsfolk, som er sure over, at min politiske linje i
budgetsagen vandt flertal i 2021 og 2022. Men det er hemmeligt, anonymt. I åbenhedens parti. 
Vel er jeg ikke Johnny Debb – alligevel siger jeg: der er faneme grænser for, hvad man skal lade
sidde på sig. Så: jeg har stævnet partiet for injurier, sagen kommer for i Københavns Byret i 2023.
Det var ikke mindst inspiration fra Niels Waage, gymnasiekammerat og ven fra Svendborg 1960-
1962 (og dommer), der fik mig op på den barrikade, med ordene ”Den var sgu ikke gået i byretten”.
Siden gik spidskandidat Laura Bryhl ud af byrådet grundet stress, så første suppleant Solveig Munk
kom ind – og anden suppleant Viggo blev første suppleant. Det kan blive underholdende nok, hvis
endnu et Enhedsliste-byrådsmedlem falder ud – så træder jeg, den ekskluderede, ind.   



Og jo, der er stadig kommunale sager nok at følge med i og skrive om i aviserne. Godt er det at
have gode venner i Enhedslisten og Hjerneskadeforeningen og Autismeforeningen og Træskibs-
foreningen og Bykulturforeningen at arbejde sammen med om det.
Og der er mennesker nok med sager, i Hjerneskadeforeningen og Autismeforeningen, at skrive for –
mennesker som er i klemme i kommunale byrokratier og kommunal påholdenhed, i Århus og i
andre kommuner. Det holder øjnene klare og hjørnetænderne skarpe.

Men det er jo ikke dårlighed alt sammen!
Majs grønne fingre og hæmningsløse have-aktivisme sørger for megen skønhed omkring os – jeg
laver noget af det grove, hun bestemmer hvad, der skal gro hvor. Og gro og blomstre, det gør det!
Udsigten til blomsterfloret – agapanthus, mamelukærmebusk, roser, tallerkensmækkere og mange
andre - i Majs (og min) have har været forår-sommer-efterårs-vinterglæde. Vi har aldrig haft så
mange æbler og blommer som i år. De sidste mamelukærmebusk-blomster faldt ved frost!
Fuglefodringen blev noget reduceret, da det viste sig, at rotterne også kunne lide fuglefoder! 
Af og til står en flot hejre og nyder (bl.a. synet af) vore guldfisk! 

Vi købte ny brugt trampolin i sommer – og klatretovene fra Katrines øvested er stadig i brug, så
ungerne hopper og klatrer – både egne børnebørn og naboernes unger. Det er herligt. 
Vi havde besøg af Eddie og Jane og Casper Fornø – Eddie og Casper er  jo vokset op her, som børn
af Fornø, som vi købte huset af i 1970, og oldebørn af hr. banearbejder Niels Bertelsen, som lod
huset bygge. De var glade for at se barndomshjemmet igen. Eddie havde givet mig 1924-
kvitteringerne fra husbyggeri og have-anlæg, de kom ind i det lille hæfte Hørgårdsvej 18, 8240
Risskov – Et hus – noget om dets historie – noget om dets mennesker. Faktisk har der jo kun boet to
familier (og ikke så få kollektivister!) i ejendommen, fra 1924 til 2022! Besøget gav et par ekstra
historier, som nok på et tidspunkt skal ind i næste udgave af hæftet!



Sommertogtet med Freja Byrding var en succes. Beretning kan ses på min og Freja Byrdings
hjemmeside. Vi kom til Årøsund og siden til Årø (med færge!), til Skarø-is, til Thurø, hvor Claage
og Anette igen-igen tog imod,  til Drejø og Ærøskøbing og Lyø-pandekager  og Kalvø  og Årøsund
og hjem til Hejlsminde.  To overliggerdage, flere underholdende manøvrer – og et par gange
slæbeassistance ved kontrær vind og strøm. Blandt andet ved Delle-passage ved Svendborg. Folk er
flinke! Tokes Østerskov-bande tager sig af stadig flere funktioner under sejlads. Det luner!

WestWind har også givet megen fornøjelse – både vedligehold og sejlads. Det bliver jo mest bare
ud på bugten og hjem igen – men det er også godt. Toke er ved at være helt godt til at sejle skivet!

Også årets tur til Symi var en herlighed.  Vi havde vor sædvanlige 2 ugers oktober-ferie på Symi.
Med op til 18, med børn-børnebørn-kæreste! Det er en meget, meget stor glæde. Villa Kristina var
as every year centrum for Maj og mig og Ture-Trine-Bolette – og for Katrine-Jakob-Toke-Atle,
Rune-Julie-Anna-Bastian-Vitus, og Thor-Bjørg, og Jeppe og Marianne, som boede i lejligheder lige
ved siden af. Dimitris' Paradise Beach – i år uden omflytning af gruset - og købmand Taxas og take-
away fra restaurant Lodos og badeudflugt til Toli og Nikolaos og tur øen rundt med Poseidon-
skipper Iannis og kæle-blæksprutter på kajen og middag på Nereides … Dejligt vejr, dejligt
samvær, god mad. Toli-turen bød på stor skønhed i den vandskurede ravine – og klatring. Samt lidt
dramatik med lang svømmetur og robåd til support. 
Igen har Katrine lavet årets Symi-bog, hvor sprutter, skildpadder, klippeformationer, frokostbord på
Dimitris' strand, rutchetur på madras efter speedbåd giver ømme arne og gode og muntre minder.
To be repeated!
Helbredet er stadig ulige fordelt – Maj har stadig besvær med neuritis i benene og af og til mas med
regulering af polymyalgia, jeg er næsten fejlfri (!) - det er lidt uretfærdigt.
Katrines svigerfar, Jakobs far Ole døde i juni, 87 år. Hans helbred havde været ringe længe, så det
var lidt ”i orden”.  Men savnet er der jo.
Blandt forårsplanerne er nu et besøg i Norma ved Rom, hvor Randi og Katja og Nana har anskaffet
indtil flere ejendomme i bymuren, og en lille olivenlund. Familien ekspanderer i ejendomme!

Tjah – og så er det jo lidt spændende, om jeg igen bliver indlemmet i byrådsræset.  

Lad os håbe, at erobrings- og undertrykkelseskrigene i Ukraine, Palæstina, Syrien, Yemen og
Myanmar – slutter i 2023.

Viggo



Noted: George Kennan on NATO Expansion
Excerpt from George F. Kennan, “A Fateful Error,” New York Times, 05 Feb 1997

“Why, with all the hopeful possibilities engendered by the end of the Cold 
War, should East-West relations become centered on the question of who 
would be allied with whom and, by implication, against whom in some 
fanciful, totally unforeseeable and most improbable future military conflict?”
“[B]luntly stated…expanding NATO would be the most fateful error of
American policy in the entire post-Cold War era. Such a decision may be

expected to inflame the nationalistic, anti-Western and militaristic tendencies in Russian
opinion; to have an adverse effect on the development of Russian democracy; to restore
the atmosphere of the cold war to East-West relations, and to impel Russian foreign policy
in directions decidedly not to our liking …


