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Et lille mix af absurditeter og Håbets Ild,
og fredsduer fra Jessies kunstnerværksted,
som sku bruges til at overrække samtlige
179 MF’er et personligt brev (se næste side)
i anledning af vore 16 år.
Mange opslag på vore tavler, færre der læser
dem… jo det er sandt at her udenfor
turistsæsonen er der ret øde ved Nettobådene

Burka-debatten raser… den er også meget principiel og nem at forholde sig til… imens modtager ICAN
Nobels Fredspris… huhh Danmark går jo ind for A-våben, og en helt masse andet der er væsentligt mere
realpolitisk end et par hundrede formummede islamiske kvinder.
Når højreorienterede Michael Jarlner skriver denne kritik primo oktober i Politiken, så er det alvor for
regeringen. Vi ku sagtens ha skrevet det samme, men vi regnes ikke i meningsdannelsen på Parnasset.
Og nedenstående læste jeg som ’Danmarks skallede NATO-flåde’ 
Men er det ikke utroligt.. i en tid hvor vi de facto accepterer A-krig, lægger vi havn til en NATO-flåde i
Korsør, og ditto kommandocenter. Men fårene… nåh nej – ikke nogen meninger (men noih hvor er
flådeofficererne stolte ”vi er helt oppe i superligaen”)

Kridttavlen gør sin gavn… ved ikke hvem der har kridtet ovenstående, mistænker Jessie 
Og en due med vanartet fod prøver at lade som om der også er plads til den i livet. Jeg får kriblen i
mine lægge ved at se den humpe rundt på den stump… Herregud en sølle due i verden.

plakaten blev straks taget ned da
de opdagede påskriften (:-D
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Det er altså ikke så værst at være
fredsvagt sådan en kulturaften…
kan gi mangen god anledning til at
få snakket med folk der bare følger
strømmen uden at overveje hvor
den fører hen… som Mikael Wiehe
synger:
Dom flesta går med strömmen om
det går / dom flesta vill ju helst ha
lugn och ro… (der sidder de…
Thorning og Stoltenberg og lytter)
Her kan vi møde folk i øjenhøjde og
diskutere de moderne vilkår i
Vesten, Europa, Skandinavien,
Danmark… ja og i de lande vor
gæst eventuelt kommer fra.
Som her en flok unge spanske
kvinder som hører nyt om 9/11 og
Newtons love

19. oktober –
16 år for
Håbets Ild

Individuel personlig
afsender på hvert eneste
179’endstyvende brev…
godt arbejde.
Og så gik Angelika og
Kristian over med dem og
var pludselig  helt
fremmedgjorte overfor
Kavalergangen og ku ikke
lige greje hvor brevene sku
afleveres.
Eet svar har vi fået; fra
Krigsministeriets
ministersekretariat at de
ville se på det.
Claus Dolph Frederiksen…
jamen hvor meget gider han
tænke på andet end magt …

Nåhja og så fik vi også et svar fra vores fredsforsker nr 1: Jan Øberg i Lund som vi af og til støtter når
vi synes vi har for mange penge i kassen.
Kære Kristian
Mange mange tak, I er fantastiske og har min uforbeholdne respekt.
Vi lever jo i vanvittige tider med en militarisme-accept langt ind i - næsten - hvert eneste
folketingsmedlems hjerne og hjerte.
Hvad jeg særligt hæfter mig ved er jeres meget meget vigtige påpegning af at NATO overhovedet ikke
følger sin egen traktat.
Sjovt nok er det netop nu noget, jeg arbejder på en kort artikel om.
Alle har glemt alt om hvad NATO oprindelig var - nu det er ekspanderet helt frem til en ny Kold Krig
og nede i Mellemøsten med bl.a et kontor i Kuwait.
Man vil helst tro det er løgn...
Men det gode med alt dette er at NATO vil falde - allerede klare revner - når det amerikanske
imperium falder. Og dér er Trump en stor hjælp :-) Spørgsmålet er bare hvor voldelig den proces
bliver - Vestverden har jo ingen, der når Gorbachev til sokkeholderne.
Bliv ved. Hav det godt. Og vær stolte af Jer selv og hinanden!
Jan
Doris blev interviewet af en ’ung mand’ og hun var knotten-irriteret over ham, hvilket hun meddelte os ad
interne kanaler. Men vi syntes alle sammen at hun klarede det godt i betragtning af hans inkvisitoriske
spørgsmål. Jeg synes problemet hun løber ind i omkring det klassiske spørgsmål Hitlers Nazityskland, er at
hun ikke skelner mellem angreb og forsvar, selvom hun et sted siger at man må ha lov til at forsvare sig.
Gode gamle fredsere kom og hang ud i dagens anledning: Jørgen og Morten, med Doris, Brian og mig

EN LILLE TRÅD OM VAGTBESÆTNINGEN
Hej alle.
Jeg har vagten imorgen fra 12 til 14. Desværre har jeg også et sygt barnebarn. Har forsøgt at ringe til
Peter Henning, som har vagten fra 14 til 16, men der er ingen forbindelse.
Er der nogen her, som kan overtage min vagt? Jeg kan ikke tage hende med, hun skal være hjemme.
Allerfredeligst Margrete
21.19 Eileen
Hej Margrete. Jeg overtager din vagt mandag kl 12-14. God bedring til Nanna. Eileen
21.27 Margrete
Kære Eileen.
Mange tak - det er nu Maya der er syg, men tak alligevel.
Mange hilsner fra Margrete
PS. Jeg har samme vagt tirsdag, igen en mellemvagt, hvis Maya stadig er syg, kan det blive et problem
for mig, men jeg vender tilbage, hvis det bliver aktuelt.
22.16 Inge
Hej Margrete !
Jeg er hjemme på Amagerbro men jeg er på anti-biotika kur ... håber at det den rigtige og at den
virker. Fik pillerne på et apotek på Kreta hvor man kan købe anti-biotika uden at få taget blodprøve
hos læge som vi gør herhjemme.
Jeg har først vagt på onsdag og håber at pillerne virker ( det bilder jeg mig ind de gør - de er i hvert
tilfælde meget STORE ) ...
kh Inge
22.30 Margrete
Kære Inge.
God bedring - store piller, stor virkning.
Eileen tager min vagt.
Dejligt at have så gode kammerater, tak.
Kærligst Margrete

Inge svarer på denne beretning
Kære Bo !
Jeg så din fortælling i Vagtbogen fra din vagt her lørdag d. 18 og dine kommentarer til mennesker der var
på vej til noget psykisk/ceremonielt/økonomisk ( ? ) støttearbejde til fordel for børn i Danmark der har mistet
en forælder i krigene.

Jeg har tænkt mig at læse den igen for at printe mig ordene .... men jeg føler at den dækker mine følelser
selvom jeg normalt er i enrum når jeg tænker den slags ... det er som regel ved min aftenbøn hvor jeg sådan
set kun er i selskab med Jesus .... jeg har aldrig haft så meget brug for denne aften-meditation med lidelsens
mester som efter 2001. Men du har ret de er ansatte mordere ( eller hvad ord du brugte ... jeg læser det
igennem imorgen igen !!!)
5, 6 mill. børn står uden skolegang i Syrien efter det danske overfald på landet ... Syrien var ellers et land på
vej frem selvom der mange steder kun kunne garanteres 6 år skolegang. Hvordan tillader den danske hær sig
at skabe sådan storslået mega-lidelse i et land der aldrig har generet nogen herfra?
Er der egentlig nogen forskel fra motivationen for Romerrigets hærs hærgen og den verden vi gennemlever
nu hvor det er koalitionen der hærger? Det er jo kampen om verdensherredømme.
Handler det ikke om kamp om verdensherrredømme? Vore politikere kalder det - somme tider "den fri
verdens overlevelse" ... med i denne "fri verden"s koalition er Saudi-Arabien, Qatar og Israel ... flere ufri
lande i øst-europa ... og hvor "fri" er USA med alle sine våben i gaderne og i hjemmene og udbredte
fattigdom ??? Og angreb Vietnam nogensinde USA?
Så nej ... det handler om verdensherredømme ... og de 5, 6 mill. børn i Syrien der nu ikke har skolegang er
derfor ikke omtalt eller udsat for landsindsamlinger, medlidenhed eller støtte . Kun fra det neutrale og
hjælpsomme UNESCO
Har den danske hær nogensinde kæmpet for frihed ? Ikke mig bekendt. Har de danske regeringer nogensinde
støttet kampe for frihed ? F.ex. koloniernes kamp for frihed ? Ikke mig bekendt.
Kort sagt : mine tanker om mit fædreland og dets hær nærmer sig et nulpunkt - med til at den sidste sten i
grusbunken af iagttagelser fik mit moralske korthus til at falde - var så forsvarschefen i 2014 - general Per
Ludvigsen... der på forberedende koalitionsmøde under Obamas ledelse - optaget på kamera - beder om at
der ikke registreres oplysninger om hvornår de enkelte lande har bombet ( og fejlbombet ) Så ... ingen
erstatning til ramte civile familier.
Jesus har ingen aften siden 2001 på noget tidspunkt siden 2001 været overrasket .... heller ikke over Per
Ludvigsen, Abu Ghraib, det af krigene affødte had til muslimer eller andet ..... erfaren mand har været
virkelig nødvendig at gæste.
Aftensuk fra Amagerbro !
MISANTROPI
Jeg havde jo lovet jer (og mig selv) at dæmpe min misantropi, men det er godt nok svært, så nu bruger jeg i
stedet Inge som kilde og gør mig selv til pennefører. Inge og Minna udtrykte respekt for at jeg ikke skjuler
min misantropi da den er en del af sagen. Man skal efter min mening være ualmindeligt optimistisk og
positiv for ikke at bli opgivende af den konstante politiske modvind der får hår og forstand til at blafre
uhæmmet. Det er dræbende for fantasi og initiativ at se hvordan de kan manipulere den offentlige mening.
Det er dræbende for retfærdigheds-sansen at samfundets ledere kan lyve og bedrage og bli helt afsløret, uden
at det får et retsligt efterspil, endsige sanktioner… med Fogh som fremmeste eksempel. At hans medsvorne
stadig er landets ledere. At de forærer landet væk til storbanker og tillader uhyrlige summer i skattely. At de
stadig smadrer fremmede lande der ikke har gjort os en skid etc etc.
Og vi får bare bræger. Forståeligt nok alligevel… ingen aner jo hvo’n helvede man skal standse maskinen.
Men nu var det jo ikke mine meninger jeg ville bringe til torvs her, men hvad Inge videre skriver her et par
dage senere; 24. november:
(uddrag)
Jeg ved ikke lige om det er "Fredskultur" at blive misantrop ... jeg kan kun sige at min far blev misantrop på
grund af det han iagttog under 2. .... såkaldte verdenskrig. Af en ellers anden grund valgte han altid at være

høflig overfor folk ... man kan måske sige at han valgte at skjule sin mistænksomhed/tydelige misantropi bag
sin venlighed.
Jeg er nok selv tilbøjelig til at gøre det samme .... men jeg værdsætter alligevel meget din - vist nok
chokerende - ligepå og Klods-Hans væremåde . Jeg er ikke helt og aldeles sikker på at både Doris' og min
far's venlighed ikke bliver misforstået ( i min fars tilfælde opdagede de kun "noget lorent" når de opdagede
at han aldrig producerede en skrue til militær - det er militarismens væsen at lægge små ( eller store ) ordrer
hos mange jern-producenter ... det virker - måske - illoyalt at takke nej , så det er nok deres "diskrete" måde
at kontrollere sindelag på ? Tror jeg nok jeg iagttog. Det er åbenbart ikke muligt at være "anonym" antimilitarist.
Jeg mener at magthavere både er bange for andre staters magthavere, bange for deres konkurrenter til
magten og bange for almindelige mennesker der kunne bringe andre magthavere til magten. Så de er ret
bange for alle der kan se at kejseren ikke har noget på, noget mærkværdigt på eller tager alvorligt fejl...
selvom alle ministrene lader som om det ikke er tilfældet (…)
Men der spilles for mange indoktrinerende film hvor både krigere ... og selv pirater ... er helte . Pirater er jo
terrorister der hærgede civilbefolkningen på f.eks. Kreta hvor jeg netop har været. De hærgede
landbobefolkningen og slog kvinder og børn ihjel fra kysterne langt ind i landet i århundreder. Men sådan er
det jo: jo mere militariseret et samfund er jo mere foragt for svaghed ... f.ex. kvinder og børn.
Peter, vores Grand Ol’ Man på en regnvejrsdag i
starten af december… julen nærmer sig endnu en
gang. Han nærmer sig de halvfems.
Det tapper lidt af hans energi at være blevet
forflyttet til foran kirken, der sker mindre end på
slotspladsen. Og specielt mangler vi
skoleklasser. De er Peters speciale når han aktivt
indleder med at spørge dem hvornår de lærte at
læse og skrive. Og således følger op med
betydningen af skolegang og lærdom.
Skoleklasser kom jo forbi hver eneste dag på
slotspladsen, på vej ind for at beundre det danske
demokratis hellige haller og ophøjede politikere.
(shh, Bo!) Jeg ku også selv li at snakke med
dem, hvis læreren synes der var tid til at lytte til
fredsvagten. Læreren der… (ssh, Bo!!)
Vi har alle vore måder og metoder, vilje og
ambitioner, tilsammen tror vi stadig på at vi gør
et godt job, at det gør en forskel i den kollektive
bevidstheds cirkler.
Jeg skrev et bønskrift på vores facebook i
anledning af at Peter havde forvredet anklen,
men det har ikke her en lille måned senere
afstedkommet nogen tilmeldinger. Så vi må nok
se det i øjnene… vi blir stadig ældre år for år.
FredsVagten Leve, sålænge der er krig!, siger
sangen
Vi har 6000-dag 23. marts, kom og gi en hånd og
del en kage (som DU medbringer :-). Ingen ved
hvad der kommer til at ske men en kage med
kaffe til kan vi da altid lige nyde lidt.
23. marts 2018 – kryds i kalenderen.

Hul fører til
vandskade

Reparationer, og en god ven på besøg; Chrissy – som også
har været lidt med i vagtens kreds, og endnu en selfie :-)

2017 LØBER UD
Mørkt er det op under jul.
Enhver misantrop kryber depri i skjul.
Gemmer sig for mørket
sjælen blir fortørket
når bomberne skal falde
når Døden igen skal kalde.
Dem der beslutter krige
blir selv rige;
inhabile!, alt andet lige.
Eller som vi annoncerede i Arbejderen som nytårshilsen… det var et lille spontant hikst fra mig internt
men ingen andre udviste lyst til at formulere en hilsen, så det blev sådan og vil måske vække mere
opmærksomhed ved sit utraditionelle indhold:

2018
er det noget at prale med.
Men en dag bryder tsunamien igennem.

Fred er Mulig
FredsVagten ved Christiansborg

fredsvagt.dk
Vore fredsvenner i Tid til Fred udsender også jævnligt nyhedsbreve mm. Medio december opridsede de
lige situationen:
>Der er brug for Tid til Fred - aktiv mod krig
>Netop som julefreden sænker sig hænder det som så mange gange før, en "brandbombe" bliver kastet
mod Palæstina. Denne gang Trumps erklæring om at Jerusalem er Israels hovedstad. Vi støtter
palæstinensernes kamp for et Frit Palæstina.
>I vores lille fredelige land er regningen for købet af kampfly nu godkendt i finansudvalget, mens
regeringspartierne skændes om, hvor modbydeligt de kan tillade sig at behandle flygtninge og hvor store
julegaver de kan give de rigeste.
>Når de er blevet enige om det kan de gå til næste punkt på dagsordenen: Et nyt forsvarsforlig, i første
omgang med moderate forhøjelser af krigsbudgettet, men med lovninger på at deltage i alskens
krigsforbrydelser, mere oprustning og med dertil hørende indbyggede forhøjelser, der sniger sig ind i
løbet af de næste år.
Ja, Danmark har nu endelig kontraktligt forpligtet sig til at købe de forbandede kampfly. Folket modtager
nyheden med flegmatisk ro selvom det er evident at vi alle, høj som lav, tyk som tynd, ung som gammel,
skal smide 10.000 kr på bordet til deres lede krigslegetøj. Mens hver dag vrimler med hjertekrympende
historier om den stigende fattigdom og udstødning fordi der ikke mere er råd til velfærd.
Årets finanslov kan pt ikke vedtages fordi der er uenighed om hvor mange milliarder de der i forvejen
har nok, skal ha i skattelettelser. DF bløder i meningsmålingerne og må derfor vise noget af det forsvar
for de svage de slår sig op på, mens LA truer med at stemme imod deres egen finanslov hvis de ikke er
tilfredse med skattelettelserne. (nå nu ved vi at Isøje Samuelsen sprang op som en løve men faldt ned
som et lam, og i øvrigt må hans politiske troværdighed være lisså lam… schh Bo)
Kan finansloven ikke vedtages blir der valg – og hvad så… som om det ændrer noget hvis Forræderiksen
blir statsminister. Politisk ligegyldig er posten blevet: det hele er nuancer af blåt; Kapitalen Styrer!
Jeg kan kun igen opfordre jer alle til at undlade at afgive jeres stemme i erkendelse af at en papirstemme
går lige i korruptionens baglomme. Sålænge vi tror på at det parlamentariske system er intakt, har vi et
håb som forhindrer os i at ta den rigtige konsekvens af demokratiets nedbrydning: at stemme med
fødderne.

Krigen i Syrien er gudskelov nogenlunde slut, og Assad holdt skansen med russernes hjælp. Jeg skal ikke
udtale mig om detaljerne da jeg som sædvanlig er dårligt informeret. Jeg anser ikke viden for at være
magt – som det ellers hedder. Snarere afmagt, da den fortæller os hvor lidt vi kan stille op med denne
viden. Fx tårnene i New York for over 16 år siden.
Der er stadig folk der, måske for ikke at smage den bitre smag af afmagten, benhårdt hælder til at
bygninger ku trodse grundlæggende fysiske love… på det sted, på den dag, men aldrig hverken før eller
siden.
Dybt ind i fredskredse forgifter denne holdning samarbejdet mellem dem der mener sandheden er et
fundament for freden, og dem der tror på eventyret om de nitten små arabere og de fire fly.
Jeg har lige meldt mig ud af AMK – hvor jeg gjorde tjeneste som bestyrelses-suppleant – som følge af
denne konflikt. Ligesom jeg før har beskrevet hvordan jeg ikke kan være i stue med offentlige/betydende
folk, hvis jeg mener de burde være kloge nok til at indse at 9/11-forklaringen overskrider flere fysiske
love, plus ignorerer en enorm bunke indicier for at det var inside job… forstærket af det gamle ord at
hæleren er lisså god som stjæleren.
Jeg havde skrevet dette i et indlæg til AMK’s nyhedsbrev som imidlertid af redaktøren blev fravalgt. Jeg
kalder det censur, han kalder det redaktionelt valg af stof. Et betroet medlem af foreningen kan altså ikke
få optaget et indlæg, som han har haft en noget heftig polemik med formanden ~ redaktøren om.
Så er der ikke nogen dialog, og ingen oplysning til medlemmerne om denne forskel i opfattelse og mulig
strategi.
Da nu det ikke kunne optages i AMK’s seneste Nyhedsbrev der udkom medio december, sætter jeg det
på her til orientering:
9/11 – tør vi konfrontere dragen?
Der er stadig uenighed i de danske fredsrækker om hvorvidt den officielle 9/11 udredning holder eller
om det var et inside-job.
Helt ind i bestyrelsen af AMK rækker denne uenighed.
Sagen danner en stigende splittelse i vore i forvejen svage fredsbevægelser.
Det mere moderate mellem-synspunkt er at det ser ud til at være sandt at det er inside-job, men at det
ikke er afgørende for modstanden mod de krige der blev skabt i kølvandet.
På den ene side er der den holdning at det er demobiliserende at sætte vore politiske modstandere så højt
på en piedestal at de nærmest føles guddommelige. Så kan vi lisså godt gi op, vi kan ikke nå dem. Og hvis
9/11 er falsk flag er det så rystende at folk måske gir op.
På den anden side er der den holdning at vi må afsløre hvor utroligt kyniske de er, med henblik på at
vække modstandsånden når vi indser at vore ledere IKKE er som mor og far; på vores side.
Repræsentanter for det første synspunkt vil fokusere på de krige der udspiller sig for vore øjne lige her
og nu. Og kæmpe mod de løgne og hykleri mm de føres med.
Det andet synspunkt holder på at det er håbløst at bekæmpe symptomer, vi må ind til kernen i ondskaben.
Jeg kalder dette sidste ’dragen’, og de krige der udspiller sig for ’de bål den antænder’.
For mig er der ikke nogen anden vej end at konfrontere dragen. Den anlægger nye ’bål’ hurtigere og
mere omfattende end vi kan overskue det og protestere mod det. Og dette, for mig, skaber apati; det går
for stærkt til at lille jeg kan følge med, så jeg kan ikke vedvarende fastholde fokus på de aktuelle krige og
øvrige stramninger af vore såkaldte liberale demokratiske vestlige samfund i terrordiskursens skygge.
”Revolutionerende ændringer” foreskrev Bush-slænget i deres berømte Pearl Harbor citat, at de ville
opnå ved en katalyserende katastrofe. Derfor er 9/11-løgnen for mig dragen og det er egentlig slet ikke
så svært at indse dens eksistens.
Vi behøver kun ét bevis: Der løber en glødestrøm af smeltet jern ud af Sydtårnet lige før og mens det
tilter. Men der er i den officielle forklaring ikke noget tilstede i tårnet der kan skabe temperaturer over

1500 grader.
En gruppe af mennesker har så meget magt at de kan skabe en offentlig ’sandhed’ selvom det er imod
grundlæggende fysiske forhold. De kan sætte statsapparatet til at undersøge sammenbruddet af de tre
højhuse, med det kommissorium at der ikke var involveret sprængstoffer.
Sandheden er no-go. Kan vi virkelig gøre os håb om at rejse en tilstrækkelig folkestemning mod krigenes
vanvid, hvis vi ikke tør tale sandheden?
Hvis vi ser på fredsbevægelsernes udvikling (læs afvikling) i terrorkrigenes tid er det jo oplagt at vi blir
stadig svagere. Så måske var det på tide at skifte strategi og NETOP fokusere på dragen fremfor på de bål
den antænder.

Så er der kun tilbage at ønske et godt nytår hvor
insekterne vender tilbage, og Vorherre rydder oceanerne
for plastic, og Imperiet synker sammen i indre
modsætning og går fallit UDEN at de smider Bomben.
Freds’ligst nytår
Bo

