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9/11 Inside Job
Jeg har i foråret skærpet min opmærksomhed på den udløsende terrorkatastrofe i USA 11.
september, I ved. Det er snart 16 år siden. 16 år med løgnen som politisk grundlag.
Jeg har indset løgnen siden efteråret 2005 og kom til at samle de danske skeptikere ved at invitere
forfatteren til den bog der gjorde sagen klar: Det Nye Pearl Harbor. David Ray Griffin, professor
emeritus i filosofi og teologi, holdt sit foredrag i Dronningesalen i Den Sorte Diamant 13.
september 2006.
Jeg taler til skoleklasserne om 9/11 hvis de stopper op for at lytte. Jeg får mange varmende
tilkendegivelser. Netop i dag – årets længste – talte jeg med en lilleskole fra Herning. Ham her har
lavet en opgave om 9/11! sagde læreren og pegede på den 15-årige knægt ved sin side. Og han fik
ti!, fortsatte han. Jeg smilede naturligvis anerkendende.
Jeg går hen til dem – en lilleklasse på 8 elever med mandlig lærer. Tror I på det?, spør jeg dem. De
fleste ser spørgende på mig, det er jo et ganske åbent spørgsmål. Så kan jeg vælge; på 9/11?, eller
på at vi kan skabe fred med krige?, at vi kan bekæmpe terroren med krige? Oftest blir emnet 9/11
fordi det for mig er nøglen, nøglen til at forstå den propaganda vi er udsat for.
Og jeg spør den kvikke unge mand om han kender Pearl Harbor citatet(?) Nej!, svarer han, og jeg
lirer det straks af: the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to
be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor og vi
snakker om hvad det betyder for opklaringen af 9/11. Så kom den her unge kvinde og lyttede med.
Jeg ser hende så ung og frodig og sommerklædt alá Morten Korch… Det er jeres fremtid vi taler
om!, siger jeg til dem, mens jeg har taget solbrillerne af så de kan se mine øjne.
Og jeg forklarer dem hvorfor jeg nu påstår det er inside job. Det har jeg kun gjort få måneder, men
stærke interne diskussioner i fredsmiljøet har klargjort for mig at det er beviseligt.
Ræsonnementet er således: Det er evident at Bush-regeringen ønskede ikke at efterforske hvordan
det var gået til, hvordan de amerikanske myndigheder forsømte at opdage at noget var i gære. Det er
en historie om fornægtelse som Griffin dokumenterer i ovennævnte bog.
Hæleren er lisså god som stjæleren!, lyder det gamle ord, så uanset hvem der har gjort hvad, har
Bush-regeringen påtaget sig ansvaret (som hæleren) når de ikke vil opklare forbrydelsen, men kun
drage den forudsagte nytte; revolutionerende medvind. Mon de mon var glade indeni deres
lønkamre. Men det er spekulation, objektivt har de påtaget sig ansvaret ved ikke at ville efterforske
forbrydelsen, ergo er det inside job.
HVIS der findes kredse i det global-amerikanske samfund der er stærkere end præsidenten/
regeringen, så skal denne jo kaste håndklædet i ringen og erklære dette. Hvis han ikke gør det har
han påtaget sig ansvaret for illusionen om at det er ham/demokratiet der styrer suverænt.
Skoleeleverne fra en lilleskole ved Herning – ja dér kan man jo også komme fra :-) spøgte jeg da de
svarede på mit spørgsmål, de så på mig, uudgrundelige. Én rækker en finger op, og jeg gir straks
ordet; det er stjernestund på FredsVagten at snakke med nogle kvikke opmærksomme 15-årige, og
en god lærer der gir rum og deltager.
Jeg spør om de kender Newtons Love. Joh det gør de… sådan da, og jeg forklarer og viser nogle
billeder vi har hængende af Sydtårnets initiale tiltning hvor man også kan se glødestrømmen. Og

den mytiske Bygning 7, og det manglende vrag ved Pentagon. Jeg visualiserer; tænk hvis der kom
et stort passagerfly ind over Holmens Kirke for at banke ind i Christiansborg i stueetagen/ første sal.
Enhver kan ligesom selv indse at der jo må være en masse vrag udenfor bagefter.
Etc Etc. Og efter de er gået: med tak for en god og lærerig snak!, siger læreren, kommer denne
lyskrøllede sommerpige hen og gir mig hånden og siger at jeg er den klogeste mand hun nogensinde
har mødt. Jamen al’så… Takes one to know one!, smiler jeg tilbage og så går soldagen videre.
Nu vi er ved det med eleverne, Peter Henning er genial… han sidder på stenkanten, eller går hen –
lader IKKE nogen skoleklasse gå upåagtet forbi. Spør dem: Hvornår lærte I at læse og skrive? Og så
har han dem til en lille fortælling om kundskab og viden som fundament for demokrati.
Det er nogen af mine ærede læsere bekendt at jeg ved nytårstide fik optaget en kronik i Politiken
hvor jeg erklærede at gi op, dog med det forbehold at jeg stadig skal leve. Jeg ser ikke nogen vej ud
af terror-miseren sålænge vi ikke gør op med løgnen. Og jeg ser langt ind i fredskredse at der stadig
er en tro på den officielle forklaring om fly og arabere. Som jeg skrev sidst: Den ellers tro- og
hæderværdige Carsten Jensen tror på den officielle forklaring. Nej – han har ikke svaret på mit brev
som jeg nævnte side 7 i sidste udgave af denne publikation.
http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_41.pdf Undskyld Carsten Jensen, du gør et flot
arbejde, men dette kalder ikke på respekt.
Nå, jeg ser at jeg allerede ultimo marts var på emnet, så jeg skal ikke gentage mig selv da jeg tror på
intelligensen og ikke på gentagelsens fordummelse.
Men helt konkret holdt jeg til Peace-Conference på Tvind ultimo april en workshop om Kognitiv
Dissonans, hvor emnet var; om løgnen om 9/11 er for stærk kost for almene folk, og at vi derfor ska
undgå den og drible udenom til de faktiske forhold vi ser; de aktuelle krige. Jeg kalder løgnen om
9/11 for Dragen og krigene for de bål den anlægger.
Den kognitive dissonans udelukker erkendelser der er for svære at kapere. Som det må ha været for
en halv milliard katolikker at Paven blev indblandet i pædofili. No way, udelukket, skrid!!!
Og sådan er det stadig at forklare om de modstridende fysiske forhold. Jeg oplevede det igen
til Folkemødet i Allinge hvor jeg en stund deltog i Kunstnere for Freds telt på
Kæmpestranden. Total ignorance overfor de fysiske forhold. Kunstnerne er jo med Pernille
Grummes formandskab blevet meget fokuseret på 9/11-sandheden.

SUCCES (?)
I 15½ år har vi protesteret mod terrorkrigene, men det ville være synd at sige at de danske
fredsbevægelser har stor opbakning. Og det på trods af at vores lille nation har udviklet sig til
international bøllestat siden Fogh tilsluttede os USA's løgne helt og totalt.
Folk synes at ha givet op, måske derfor Politiken trykte min kronik. Jeg synes de danske
fredsbestræbelser næsten ligger i ruiner, selvom gode folk stadig laver gode arrangementer hvor der
kommer de ”tvangsindlagte” + enkelte tilløbende, men aldrig overhovedet så mange som sagen
behøver.
Der er efterhånden – forstår jeg når jeg taler med folk og elever – stor forståelse for at Den Officielle
Forklaring ikke holder. Men stadig møder vi den massive mur af ignorance hos vore ledere og ledende
medier som gør at denne stigende erkendelse ikke afspejler sig i samfundets styrende retorik. Ritzau
og hele svinestien kører stadig på som om Den Officielle Forklaring var sandheden. Derfor siger jeg
også. SLUK og LUK for ’Skræddertidende’, idet jeg refererer til Kejserens Nye Klær.
Men de ejer retorikken, Kejseren og hans skræddere. Hvis vi ikke tør gøre op med den og ta den
tilbage, så definerer de spillet.
Og jeg synes ikke vi har succes med at rende rundt og forsøge at nedtisse de bål Dragen anlægger, så
det er måske på tide at skifte spor og fokusere på 9/11-løgnen.
Det er dog meget svært her at holde sagen ren for mudder. Blandt 9/11 kritikere findes der mange
konspirationsnørder og ramte mennesker, som mener at vi skal tegne et meget større billede. Og nogen
er begyndt at udgive et flot glittet velskrevet blad som hedder Konspiration.
Desuden er der amatørforskere (ikke noget galt i det, tværtimod!; de kan være særdeles skarpe, men de
har det ikke som erhverv) der graver alt muligt plausibelt materiale frem om hvem der sagde og gjorde
hvad, hvornår og hvorfor, og hvad det beviser. For mig blir det mudder fordi det meste kan afvises
som fake news… det nye ord i løgnernes retoriske håndbog. Beviser – har jeg indset – er den
dokumentation man tror på.
Vi snakker om sandheden i vores fredskredse. Den relative sandhed som i virkeligheden ikke er
sandhed, men holdning. Jeg snakker om SANDHEDEN, den objektive; Newtons love, jerns
smeltepunkt.
Og det er mit rene fokus; fri for mudder af gensidige beskyldninger for fake news. Det enhver med
egne øjne kan konstatere; der ER f…… ikke noget vrag udenfor Pentagon, ej heller i Shanksville.
Sydtårnets top tilter. Bygning 7. Noget er galt, men orker vi gå ind i substansen. Det behøver vi heller
ikke udover at indse hvad det betyder for vores forhold til vores ledere. ’Far og mor teorien’ er brudt
sammen; vore ledende politikere og medier er IKKE på vores side. Det såkaldte demokrati er en
illusion. Ups dyng nu ikke for meget op.
Husker I da Gandalf, dværgene og Bilbo kommer til Beorns hus på vejen til Det Ensomme Bjerg. Da
tager Gandalf kun to af dværgene med og banker på. De blir lukket ind. Lidt efter kommer endnu to
dværge… og til sidst sidder de alle i Beorns trygge bolig. Yes – ind med lempe.
Så jeg siger også til de unge elever at de skal sparke deres voksne i røven fordi det er deres fremtid der
beror på løgnene. Ups… var den for hidsig. Men hvis nogen sir at det er konspirations-fantasterier, så
be dem om at bevise Den Officielle Forklaring.
Nå nok om 9/11 for denne gang.

HVERDAGEN
Hverdagen går på bedste beskub, og det GØR den. Endnu lykkes det os på nærmest forunderlig vis
at få besat hver eneste dag. Men stadig oftere er der kun et navn i vagtbogen på en dag… det er ikke
godt. Og vi har en berømt og berømmet ild at holde i live. Hasse Schneiderformand fortalte det på
Bornholm efter vi havde gået et civilulydigt optog gennem byen: folk berømmer FredsVagten! –
selvom det formelt er fredsministerium.dk vi er derovre som.
Så vi har stadig en bold at trille, og undertegnede har ikke trillet ret meget i det forgangne kvartal.

Så lad os da se hvad der ellers er sket
OPLEVELSE I TOGET HJEM FRA ARBEJDE
Jeg satte mig i morgentoget hjem fra natarbejde kl halv-otte i stillekupeen. Men det er ikke en
stillekupe når toget kører til Hamborg, og de gode sovepladser i dette danske IC3 var reserverede,
så jeg satte mig lige foran.
Således blev jeg klar over at der sad nogle der sku på studietur til Hamborg på de reserverede
pladser. Der var en leder/lærer henne og instruere dem, og det handlede blandt andet om et
mindesmærke for danske soldater.
Længe sad jeg og hørte på deres snak om emnet. Det var sådan set meget fornuftigt, men det med
mindesmærket triggede mig, så da kupeen næsten tømtes i Næstved rejste jeg mig op og vendte
mig om; det viste sig at være fem unge mennesker der gik på lærerseminarium.
Spurgte om jeg måtte blande mig da jeg jo ikke kunne undgå at høre hvad de talte om.
Jeg var ikke ophidset men saglig i mine rabiate holdninger. Der var en muslimsk kvinde mellem
dem. Jeg ku se hun nikkede til meget af det jeg sagde. Der var rigtig god kontakt, to lyshårede
kvinder, en mand med sydlandsk udseende men et fejlfrit dansk, førnævnte tørklæde-indhyllede
kvinde som kun nikkede, og en fyr ved siden af hende som ikke blandede sig.
Jeg holdt foredrag for dem fra Næstved til Nørre Alslev, hvor jeg tænkte at nu havde jeg fyldt nok
på om 9/11, den falske terrordiskurs, Foghs løgne, Grevils skæbne, Petrodollarens betydning,
soldaternes rolle mm.
Jeg sluttede af med at undskylde at jeg blandede mig og gav dem min 9/11-løbeseddel.
De forsikrede troværdigt at det havde været spændende at lytte til mine synspunkter
Så satte jeg mig ned på mit eget sæde de sidste ti minutter før jeg sku af, og bemærkede at de ikke
sagde noget til hinanden, og tænkte at det ville/kunne de gøre når jeg var stået af i Nykøbing.
Jeg var glad og stolt at jeg gjorde det. Sad jo længe og havde lyst mens jeg repeterede Janteloven.
Jeg udfordrede dem lidt som kommende lærere, ved at dele min erfaring og erkendelse ved mødet
med skoleklasserne; læreren definerer om jeg er interessant eller ej, læreren er den klogeste.
Læreren ved hvad der er vigtigt og rigtigt. Læreren ved hvad vi skal lære.
Og siden tager vi den opfattelse med ud i livet og mener at vore politikere, professorer, præster
etc ER jo klogere end lille jeg.

Kære fredsvagter
10. april
Jeg har sat vedhæftede to opslag op om
Moder Jord.
Og så er der én der har klammet et andet
Moder Jord-opslag oven i to siddende.
Jeg har kopi af 'pigen fra Aleppo', som nok
alligevel snart skulle ned.
Men SLIP FREDEN FRI-opslaget er et af de
faste og uundværlige - og er der først hul i
lamineringen, får regnen og fugten fat. Har
Bo ét i reserve?
Men uanset opslagets værdi forstår jeg
ikke at der så tydeligt bankes et opslag op
og gennemhuller siddende
I øvrigt fredelig hilsen /Kristian

Jeg tror jeg har et i reserve, men ellers
kan det jo tages ned og genlamineres,
og JA det er osse for mig utroligt at vi
stadig klamper tværs igennem andre
opslag. Måske er det en ekstern
interessent - især hvis det er på den side
der vender udad i natlogiet.
/Bo
Udover de store spørgsmål så har vi også vore interne små justeringer omkring grejet, men igen
og igen spyttes vi i fjæset af vore medier og magthavere når de peger ud i verden og fortæller os
at vi er truet, truet af Iran, af Rusland pt. Det er SÅ latterligt og alligevel får det lov til at være
’sandheden’
Det gør det fordi vi grundlæggende har købt tesen om at verden er farlig og vi må sikre os mod
den med militær på vor allierede ven USA's side. Og det har vi – igen – fordi vi stadig tror på at
vore magthavere grundlæggende er på vores side, og tror på det vore medier fortæller.

Kære Vagter ! ( 170410)
Havde i dag - imens jeg var ved at lukke og havde ryggen til 2 særdeles velklædte unge mennesker (
1 kvinde + 1 mand ) der stod og læste på den ene sattelit . Den med Fogh Rasmussen . De hev
opslaget med "Russia wants war - look how close they put their contry to our military bases" ned og
jeg nåede lige at sige "hov , hov " og kvinden kastede så den plastede sag til mig .Men clipsene
havde skabt huller i plasten under hendes nedrivning.
NU spørger jeg så her - jer p.t. aktive på Christiansborg :1. skal jeg retablere et nyt exemplar fra
internettet ?. Ser i samme forbindelse at der er produceret en 2. "Iran wants war - look how
close they they put their country to our military bases ". Skal jeg tage den med ?? 3. Så er der
også denne hér
"Ondskabens akse" ser ud til at være omringet . Den har hængt på den sattelitside der har flest
Anders Fogh Rasmussen kommentarer - for nuværende er han ansat som militær-strategisk rådgiver
for Ukraines Porosjenko
Jeg synes selv JA men vil gerne høre andre ( JA til den med Rusland og den med Iran ... men den
3'die ??? )
Vi får jo et enormt stort militært publikum i september hvor 20.000 NATO- tropper holder øvelse i
Sverige med hovedbase i Góteborg ( øvelsen går ud på hurtigt at flytte en brigade fra Trondheim i
Norge til Góteborg ) . Øvelsen hedder AURORA . Læs også undersiden "Upprop" der forklarer
Sveriges nuværende militære position . Suk ! Jeg regner derfor med at september bliver en måned
hvor FREDSVAGTEN er lige i "orkanens øje" med masser af militær tilstedeværelse også i
København ( muligvis i civil ind imellem på drukture ) . So vore satelitter er muligvis i fare for at
blive dumpet i kanalen igen ? Og vi har jo også dansk soldatermarch d. 5 september. Måske man
skulle flytte til Lolland i denne måned ?
Aurora exercise
Kærlig hilsen
Inge
Det er jo absurd. Men vi har
ikke mange chancer for at
påpege Kejserens Nye Klær.
Vores stemme drukner i
mediestormen. Medierne som
fremmer løgnens afdrift. Når
man ikke gør op med løgneren
må man følge i hans fodspor.
Løgneren er Bush, og vor
egen Fogh. Og vor nuværende
Statsminster er kaptajn Foghs
løjtnant. Løgnene er deres
grundlag

Men hvordan skal vi vise det?
ÅRETS FREDSLØB
Vi begyndte at reklamere for årets Fredsløb, som sagt livet skal gå videre.
Jessie og Kristian påtog sig at være post og så var den klar.

Jeg ku ikke undgå en lille djævel der fortalte mig at det igen igen er skønne spildte kræfter da jeg den
lørdag middag var tilstede på Islands Brygge fordi jeg havde lovet mig til at spille op til fællesdans.
Men igen, hvorfor er det vi gør det(?) Fordi vi ikke ka la vær, fordi vores unger skal arve denne
verden. Fordi vi selv vokser som mennesker ved at følge vores moral og ikke ignorere faresignalerne.
Fordi det er dejligt at ha et arbejdsfællesskab med gode folk.
Men impact derude er godt nok ikke meget at råbe hurra for. Og dog ligesom med FredsVagten; vi
insisterer stædigt.
Nu var vejret heller ikke
med – netop 20. maj
skiftede det fra dejlig
sommermaj til blæst og
gråvejr. Jeg stod dér om
formiddagen mens vi
stillede op og rystede
indvendigt på hovedet.
Men det er min egen
indre pessimist, solen
kom frem og det var en
udmærket dag.
Her er et
afslutningsgruppebillede
som kom til mig over
nettet

NYE TIDER
Hverdagen slider på grejet, og primo juni var fæstet til elastikken brudt gennem pladen. Bærehåndtag
flækket. Skilte nedslidte, hjul ved at falde af, topfæste knækket etc. En sørgelig forfatning efterhånden.
Nye skilte blev således fremmet og er ankommet til pladsen 1. juli.

Nu sker der imidlertid det at vi netop fra 1. juli er forflyttet til den lille trekantede plads foran Holmens
Kirke. Christiansborg Slotsplads skal lægges helt om det næste 1½ år
Dette har vi en del interne udvekslinger om da det er meget spændende om vores grej kan få plads til
natlogi. Det er vi jo afgørende afhængige af. Ikke mindst da det jo skal stå der ikke kun om natten men
også det meste af dagen til almen beskuelse. Og vi er tæt på kanalen hvis nogen vil stække os igen som
det før er sket. Skal vi til at ha lås på, omkring bænkens fastboltede ben?
FOGH GÅR IGEN
Nå nu skal det jo ikke alt sammen være så alvorligt og trist
ha ha ha - det er jo genialt, skyggen af Fogh blir hængende selvom han ikke er der mere.
Det er jo lissom den politik der føres.

Der er så meget, så mange gode og rigtige ord om afdriften og hyklerierne… så meget at man kan komme helt
til at glemme kærlighedens behov.
BORNHOLM 17
Igen i år var fredsministerium.dk til fredsmøde som et lille sideskud i den store folkefest i Allinge i uge 24. Det
blev en uge med et lille opgør internt. Men kritikken blev landet på bedste måde med forsoning og tilgivelse.
Det blev optog gennem byen med faner og musik/sang… ligesom sidste år hvor det spontant var vi to
trubadurer; Henrik og undertegnede, der gik hele vejen op gennem byen og sang en af Henriks gode sange
mens vore søde fruer svingede med fredsfanerne.

Nogle vagter ville stoppe os. Ja!, svarede jeg klart og uden tøven, da hun spurgte om vi havde lov til optog.
Af hvem?, spurgte hun da. Af Vorherre!, svarede jeg med et smil – se bare vejret! :-)
Men det var ikke godt nok til hende; hun sku
stå til ansvar overfor politiet. Men da vi var
på vej til programsat mobil-event var det
ok.. Men da Tom foreslog at vi lige sku slå
et smut op om torvet, stod de der: DEN vej!
Hun pegede op ad havnegade. :-)
Her er Frank som tililende fredskammerat
med egen fane og Tom, og Carsten holder
små taler undervejs. Selve mobil-eventen
var ikke meget at råbe hurra for. På en vej
et sted hvor folk bare går forbi. Og nogen
havde glemt sanghæfterne så vi ku ikke
engang synge ordentligt igennem.
Det var igen i år samværet på gården der
var det vigtigste for mig – den inspiration
og glæde vi er for hinanden.
Det er jo relevant for FredsVagten. Blandt de tilstedeværende har Dorte og Tom været fredsvagter, ja Dorte
var faktisk en af fødselshjælperne som lige kunne dække et hul mandag middag, dag 4. Men også fordi
Hasse begejstret kom til mig og sagde at det jo er FredsVagten der blir berømmet når vi er rundt i byen med
flagene.
HVERDAGEN
Ultimo maj; Kristian reparerer
det nedslidte grej.
Jeg ER ikke så meget på
mere, så er det dejligt at andre
kan påtage sig ansvaret og
opgaverne
Og nu vi er ved Kristian, det er
jo ham der er vores
opslagsredaktør, så lad ham få
det sidste ord for denne gang:

Så med endnu
en knirkende
hovedrysten
hilser jeg jer
alle en god
dag, en god
sommer og en
god nutid og
fremtid. God
kærlighed og
tryghed, god
tillid, god
omsorg.
Kram
Bo
Og så er der jo
lige den hvide
due
(linket virker
muligvis ikke
p.gr.a
facebookregler

