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I forbindelse med afholdelse af event ”fredsløb” mandag d. 6. april (2. påskedag) kl. 12 – 14, blev 
der opsat effekter til brug for løberne. Der var udvalgt 9 poster deltagerne skulle passere. Både 
politi og kommune var orienteret om begivenheden, og havde ingen anmærkninger til dette.

Jeg skal for god ordens skyld her fortælle, at jeg personligt havde talt med Kastellets 
sikkerhedschef, der i Kommandantens fravær (grundet ferie) tog imod mig. Han gav ved denne 
lejlighed udtryk for, at vi ikke kunne opstille effekter på Kastellet. Til gengæld tilkendegav han, at 
på den anden side af de to broer, var det ikke længere Kastellets grund, og dermed ikke under jeres 
ansvar. Vi tog for en sikkerheds skyld kopi af et luftfoto og udpegede steder, således at der ikke 
ville opstå tvivl. 

Det var derfor med beklagelse, at vi måtte konstatere at de opstillede effekter til vores Fredsløb, var 
blevet fjernet da løberne nåede frem til Churchills Plads ved Kastellet.

Effekterne var med fuldt overlæg ophængt i nærheden af jeres adresse, da den politiske del af 
fredsløbet på denne post handlede om dansk krigsdeltagelse.

Jeg pointerede ved afhentning i Kastellets vagtstue, og gør det her igen, at jeg mener det er forkert 
og må være en overskridelse af beføjelser at fjerne andres ting, når de ikke er i direkte berøring med 
jeres grund. Bare fordi det ikke var aflåst, giver det vel ikke ret til at fjerne det. Er Kommandanten 
mon enig i denne betragtning?

Ved afhentning af effekter kunne jeg forstå på vagterne, at fjernelsen måtte være afstedkommet af 
manglende kommunikation mellem Dem og deres sikkerhedschef. Jeg skriver derfor dette brev, for 
at gøre opmærksom på forløbet, da vi påtænker at afholde Fredsløb igen, og dér ville sætte pris på, 
at løberne kan gennemføre løb uden forstyrrelser.

Med ønsket om en verden i fred, de venligste hilsener 

P.v.a. TID TIL FRED - aktiv mod krig, Lizette Lassen
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