
Nyhedsbrev 49, april 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 

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores bankkonto 8401 1041096  

 

Kære fredsvenner og følgere 

 

Som jeg længe har dokumenteret i tidligere numre af denne publikation så er det blevet mig for 

tungt. Og jeg bad om i sidste udgave at slippe for at videreføre historien, når jeg nu siden jul ikke 

længere er en aktiv del af den. 

 

Men der er stadig ikke nogen andre i den solide kernekreds der tager denne bold op, og her ved 

kvartalsskifte er der sket en grundlæggende forandring i FredsVagtens udtryk. Det MÅ jo 

nødvendigvis med i historien. 

 

FredsVagtens udtryk groede frem gennem årene ved gode initiativer og godt håndværk og holdt 

stilen med små variationer frem til den hovedopstilling vi har haft gennem 10 år eller noget, med 

trekanten; ’FredsSkibet’ med flagene og opslagene på indersiden; Fred i Verden parolerne og ID-

siden, den vender jeg tilbage til. 

Og de to store opslagstavler som internt kaldes ’satellitter’… vi skal helt tilbage til maj 2002 for at 

forstå hvorfor de hedder sådan :-) 

Jeg var garant for kontinuiteten; det var mine holdninger og mit kunsthåndværk der prægede 

FredsVagtens udtryk; det var overvejende mig der vedligeholdt udstyret som det nu havde fundet 

sin form. 

 

Så en dag for snart to år siden blev vi forflyttet til Holmens Kirke idet slotspladsen sku renoveres 

(læs: terrorsikres) det kan der læses om i tidligere publikationer. Denne renovering er nu overstået 

og vi har haft et leben af diskussioner på vores interne mail om hvordan vi sku klare at komme 

tilbage til den nye golde udjævnede plads uden gemmested for vores grej udenfor åbningstid. Eller 

om vi overhovedet havde lyst til at komme væk fra Holmens Kirke og Nettobådene og den lille 

trekantede plads med de gode bænke til krigstrætte fredsvagter. 

Men for et år siden – det har jeg osse diskuteret tidligere – kom tilbuddet fra Byrumsdesigner Hans 

Christian Asmussen nation.dk Utroligt godt timet. Og i efteråret modtog vi et pænt rundhåndet 

hjørne af en arv så vi heller ikke havde problemer med at finansiere den nye ’Fredsbænk’ som er et 

gedigent stykke håndværk af gode materialer. 

 

Jeg var længe skeptisk (og konservativ; jam’n FredsVagtens udtryk!!; Opslagstavlerne). Men 

erkender at dette er FredsVagtens styrke; igen tilpasser vi os nye tider så vi på kanten af 

myndighedernes tolerance kan opretholde vor stædige protest mod krigsideologien. 

Og nu hvor jeg ser resultatet og ’lytter’ til begejstringen i vores mail må jeg smile. FredsVagten 

klarede sgu alligevel denne vinter uden PH og mig, og de nye truende udfordringer. Imponerende; 

tak ska I ha venner. 

 

Smukt vajer fredsfanerne igen mod Magtens mørke skygger; Borgen og Korruptionsministeriet. 

Jessie var vores kontaktperson; vores ’mor’ på projektet.  

Og Jessie er kunstner og totalt kreativ, så hun tegnede mit design af fordi hun synes den nye 

fredsvagt skal ha kendetegn fra den gamle. Tak Jessie, Margrete og Hanne, jeg ku ikke ha gjort det 

bedre selv.  

Således 3. april ~ dag 6376, vendte vi foryngede tilbage til slotspladsen. 

http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19
http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf
http://www.nation.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian lejede 24. marts en trailer og kørte det gamle grej 

ud til Minnas have i Valby.  Snart skal det til 

Arbejdermuseet som har udtrykt interesse… men det er 

kun hovedopstillingen; skibet og de to satellitter. 

Småskiltene og det løse føres jo med videre til  

Ny FredsVagten :-) som jeg nu kalder den for mig selv, 

idet den har undergået denne radikale forandring i en tid 

hvor jeg har meldt mig ud af den aktive fredsvagt, og 

således af bagmandsrollen. Jeg nøjes med at følge med fra 

sidelinjen og glæde mig over at kraften lever videre: 

”FredsVagten Leve sålænge der er krig!” 

Vi blir jo nærmest udødelige, mens vi dog stadig blir et år 

ældre hvert år. 



Det flyder over på vores interne mail med berømmelser af det nye design: Ny FredsVagten. 

De byggede slotspladsen om for at komme af med os :-) men vi rundede de skarpe skær – LOL og er 

tilbage i god vigør foran Falsketinget… det er lige før jeg tror at jeg igen sku melde mig til aktiv 

tjeneste… hvis jeg kan tøjle min misantropi, og det kan jeg nok en stund ved glæden over denne reform 

af FredsVagtens udtryk, denne innovation, organiske udvikling, timing – jam’n alt gled som smurt :-) 

 

HVERDAGEN DAG 6364 – BÆNKENS ANKOMST  22. marts 

 

Hej fredsere. 

Idag var vi ovre på Christianshavn Skole og undervise 7. Klasse i gadeaktivisme med udgangspunkt i 

Fredsvagten. 

Her er deres bud på fred. De fik få minutter til opgaven. 

Det var sjovt og givende og vi havde et smukt samarbejde. 

Børnenes feedback var, at de havde fået meget ud af dagen. 

Et par stykker spurgte, hvor gammel man skal være, for at blive fredsvagt og vi inviterede dem til at 

komme og besøge os på pladsen. 

Bagefter hentede vi bænken, det var en dejlig dag. 

Fredsknus fra Jessie og Margrete  

 

Jessie og HCA prøvesidder 

bænken på værkstedet, og Inge 

prøvesidder den i virkeligheden 



             

Og hverdagen er osse at der er andre demoer. 21 marts kom Inge med denne advarsel: 

 

Kære Eileen ! 
 
Margrete adviserede mig om at disse 2 ret negative grupper (red: Hizb-ut-Tahrir og Stram 
Kurs) er på Slotspladsen i morgen - den ene vil holde fredagsbøn for ofrene for massakren i 
Christchurch , New Zealand og den anden vil have alle muslimer ud af Danmark .. Suk ! 
 
Jeg har talt med Hanne om det ...... og en hel masse andet ... faktisk har vi stået ved 
NETTO-bådene fra kl. 11-16 og de sidste 3 timer udvekslet livserfaringer og tanker omkring 
fred, krig, fattigdom, had, ideologi og forsoning indtil tungen ikke kunne mere. Stående 
studiekreds i 3 timer! .... meget givende ... ånden var helt spring-parat men mine ben blev 
helt stive .  
 
Det lille drama med de 2 mini- hadegrupper der står på Slotspladsen i morgen brugte vi ikke 
så meget tid på. 
 
Jeg er tilbøjelig til at synes at det vil være lidt smukt hvis vi kan åbne Vagten helt normalt 
efter skemaet i morgen .... i betragtning af at vi står på den anden side af kanalen og ved 
NETTO bådene regner jeg ikke med at de 2 hadegruppers larm og det enorme politiopbud 
der vil være derovre når helt over og vælter os. Jeg synes oven i købet at vore smukke 
Fredsflag vil være ganske relevante som en lille anderledes kommentar i baggrunden til 
begge hade-rierne  der er gået i modsatrettet rille-dille ovre på den anden side.  
 
Jeg håber at du deler den vurdering Eileen? .... altså at de ikke rotter sig sammen mod os? 
 
krammest  
inge 
 

Hvortil Eileen svarer: 

 

Kære Inge. Margrete har orienteret mig om dagen i morgen og jeg er enig med dig. Vi gør, 
som vi plejer - stiller grejet op og står for freden. Hvad de øvrige foran Borgen så vil give 
udtryk for, er deres eget ansvar. Hvorfor skulle de da også genere os - den tror jeg ikke på. 
Og ja - det er den helt rigtige dag, at vise fredsflagene. På gensyn. Eileen 
 

Og jeg svarer: 

 

kære Inge 
<…> jeg kom til at se en video en dag hvor jeg ikke lige gad noget andet på arbejde, om 
hvordan Rasmus Paludan provokerede en indvandrer-type der var meget vred. Paludan var 
meget rolig og vandt helt oplagt sympatien ved sin ro. Folk der råber op - uanset hvor 
berettiget det er - kommer hurtigt til at fremstå som idioter. 
Det er det han gør; provokerer for at gøre dem vrede, så vi alle kan se hvor utilpassede og 
umulige (læs: udanske) de er. 
Idag sku han sæføli brænde Koranen ved en sørgehøjtidelighed. Folk som ham rider højt på 
hadet. 
kram 
Bo 
 

Ja hadet vinder frem. Det er igen syndebukkenes tid. Og folket som er plaget af stress og haltende 

økonomi, køber ledernes retorik og propaganda – årh det er klassisk. Troede vi at vi var blevet 

klogere. Og had skal der til for at acceptere et globalt opgør om Klimaets nye Verdensorden (læs: 3. 

Verdenskrig) 

https://politiken.dk/indland/art7093%20%20711/Hizb-ut-Tahrir-vil-holde-fredagsb%C3%B8n-ved-Christiansborg


 
 Og med disse Jessies februar-forårs-ord siger jeg så igen tak for opmærksomheden. Nu er det 

bekendtgjort at Ny FredsVagten er opstået som Fugl Fønix på ruinerne af den gamle. 

Og det er blevet forår 7. april – PH er kommet ud af sit vinterhi. Lyset skinner igen over vores 

uforlignelige projekt: FredsVagten Leve – sålænge der er Krig 

 

Bo takker af – nye tider 

kram til alle der har fulgt 

fredsommeligst – det ER jo det vi helst vil 



PS  

 

Nå der gik en tid mens jeg gumlede på responsen fra en af mine præ-kritikere, og i mellemtiden blev 

det så sådan at jeg selv havde mulighed 13. april for at komme ind på pladsen og mærke den nye tid. 

Så nu har jeg en del flere billeder af Ny FredsVagten. 

Og en personlig opfattelse af bænkens muligheder og svagheder… jeg indser at det varer ikke længe 

før Praktiske Gris må i gang med værktøjet og forstærke de svage sider ved den smukke bænk. Al 

respekt for HCA men jeg har nogle erfaringer omkring vindens og tidens slid som han ikke har haft 

øje for. 

 

Jeg vil ikke udbrede mig om dem her, men i stedet vise Ny FredsVagten i den nye hverdag. 

13. april kom jeg forbi bl.a  for at 

måle Peace on Earth skiltet op idet 

jeg har lovet at lave et nyt med 

parolerne på dansk. De er jo nu 

forsvundet med FredsSkibet. 

 

Hanne havde vagten og det var rigtig 

hyggeligt at være der igen. Gode folk 

kom forbi (der var asylbørn demo kl 

15) her en ung musikerhippie som 

gerne ville men var for engageret i for 

meget andet – det tror vi på: 

FredsVagten er tidskrævende… men 

når den først er gået i blodet :-) 



Som kompensation for den reducerede opslagsplads har Jessie 

lavet en solid og meget smuk mappe hvor man kan orientere sig 

og sine fredskunder om krigenes hykleri mm 



Vi bruger kuglerne… gu’ ve’ hvor længe før vi 

får forbud. 

Hanne taler med en anden kunde, men jeg 

bemærker at der ikke er blus på Håbets Ild… 

måske skal vi helt droppe dette symbol, som 

alligevel kun forstås af os selv.  

Brandspanden har ikke længere rigtig noget 

beskyttet sted at stå, og der MÅ IKKE gå ild i 

nogen, og heller ikke spredes paraffin ud over de 

fiiine brosten. 

 

Nu kan vi jo kun ha de ting der kan være indeni 

bænken om natten. Det har jeg ikke endnu nogen 

egen erfaring med da jeg hverken har åbnet eller 

lukket under de nye vilkår. 

 

Der er lavet flotte ’poser’ til at stå i bunden… så 

skal vi bare vænne os til en ny orden. 

 



  

Hanne og Kuki… nu er der så kun at håbe på at det nye design, de nye muligheder måske vil 

tiltrække noget fredsenergi. 


