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Flag på halv den 
5. september 
Kære fredsven! 
Så nærmer datoen 
5. september sig, 
den dag da 
folketingets 
militaristiske 
partier har bestemt 
at der skal flages 
for soldaterne. 
Som sidste år vil 
Aldrig Mere Krig 
indrykke en 
annonce i så mange 
dagblade som vi 
kan skaffe penge 
til. Med opfordring 
til at flage på halv i 
sorg over vort 
lands krigsdeltag-
else og vort folks 
militarisering. 
Se mere derom på 
side 10  

1 

Få Nyhedsbrevet pr e-mail.   Send en e-mail til   poulpedersen@energimail.dk 

ALDRIG MERE KRIG  stiftet 17. oktober 1926    Dansk sektion af 
War Resisters International   (Krigsmodstandernes internationale Forbund)                                 
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Kommentarer Af Peter Henning 
DR ORIENTERING og RADIO 24/7. 
DRs orientering er stadig noget af det bedste nyhedsformidling. Tage Baumann 
gjorde fx opmærksom på at Kina og Ruslands holdning til borgerkrigen i Syrien var 
forståelig - fordi man i Libyen havde udvidet FN mandatet, og derfor var de bange 
for at det kunne ske igen.  
Enhedslisten trak sig også hurtig ud med at støtte krigen der.   
24/7 er en ny radio købt af berlingske tidende. Da det skal være en public service 
kanal har staten støttet den med 100 mill. kr. Den ledes af Berthelsen og Brügman. 
Kendte navne fra DR. Modellen er klart taget fra lokalradioerne. udsendelserne varer 
længere og er ofte med direkte tlf. adgang. Jeg har hørt en meget skarp udsendelse 
om Mannings. Den USA officer som lækkede hemmelige breve til Wikipedia. 
Han var nærmest udsat for tortur og sløset retsbehandling. Frank Grevil som har fået  
AMKs fredsrose for at afsløre at man pyntede på FETs referater har haft en 
udsendelse hvor han absolut ikke lagde fingrene imellem. I juli måned har forfatteren 
Carsten Jensen haft en række afslørende udsendelser om Afghanistan.  
I flere udsendelser om fx narko, ensomhed, religion... har denne radio vist en 
åbenhed og tolerance - som man må håbe holder. Problemerne omkring vor medier er 
jo at de er fyldt med altfor mange pseudonyheder og de fleste kommentatorer bliver 
kaldt specialister og experter. Man burde egentlig skabe nogle TV frie aftener. Især 
hvis man brugte dem til eftertænksomhed. Ph 
 
INTERNATIONAL SOLIDARITET. 
DET SIDST UDKOMNE NR AF STS blad indeholder baggrundsartikler om 
Somalia og Pakistan. De viser klart hvor  eensidigt vores medier oplyser os om 
begivenheder som har en stor indflydelse på vores holdninger.Husk at læse 
mediernes oplysninger meget kritisk. ph 
 
BORNHOLM. 
mødet på Bornholm blev en god oplevelse - bedre end jeg havde ventet.Takket været 
vort medlem Frants Villadsens initiativ. FV har jo længe skældt ud over AMKs 
manglende initiativ. 6 foreninger og grupper sluttede sig op om sagen.6 foreninger 
viste at de kunne samarbejde om en praktisk opgave.Det lover godt. Vi har da også 
allerede besluttet at gentage successen næste år. Nu kender vi forholdene og kan 
udnytte dem endnu bedre. Skønt jeg er vokset op på en højskole med megen 
kvæker kontakt -fik jeg overværet en kvækersamling hvor man efter stilhed kan tage 
ordet.Ingen religiøse påvirkninger. Det var en god oplevelse. Fredsvagten var godt 
præsenteret. Arne fra AMK fik optaget mange interviews m.m..  Hør dem på hans 
hjemmeside med Frederikshavn Lokalradios Dialog-program på 
www.arnehansen.net/dialogwww.arnehansen.net/dialogwww.arnehansen.net/dialogwww.arnehansen.net/dialog Jeg håber vi bliver flere til næste år. Der trænges til en 
oprydning. Jeg mærker det tydeligt med ligegyldigheden til fredsvagten. ph 

 
RAPPORT fra FREDSVAGTEN.    
Vi holder ud - vi har stået der hver dag i  10 år og snart 9 mdr. Det skal ikke nægtes 
at vi godt kunne bruge nogle flere vagter - der er enkelte dage hvor vi står 3-4 timer. 
Jeg synes at det vi står for er så vigtigt.For mit eget vedkommende vil savne 
fredsvagten. Alle de kontakter samtaler diskussioner har været meget givende.Jeg har 
lært en masse - om  storpolitik-geografi-etnisitet-religion-historie. 
Kom og vær med.ph 
 
AMNESTI juni 2012 
Handler om oprustning - og der er jo nok at tage fat på. Danmark har de sidste år 
mangedoblet exporten af våben og mange danske skibe fragter dødens last. Man 
konstaterer lakonisk at der er flere regler og love omkring import af bananer end 
der gælder for våben!!?? Bladet indeholder skarpe illustrationer - er på 50 sider - 
uden annoncer - alene det er befriende. Amnesti har mange lokale aktive grupper. Vil 
du  vide mere så ring til 33456565.ph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læsernes Indlæg  
Håb om at sydslesvigsk felt- og sognepræst bliver pacifist 
Af Henning Sørensen 
Militærets auditørkorps har besluttet ikke at rejse tiltale mod sognepræst for den 
danske menighed i Frederiksstad og Bredsted i Sydslesvig Victor Greve for som 
feltpræst i Afghanistan at have deltaget i kamphandlinger. 
I den anledning har Kristeligt Dagblad den 5. juli bragt et interview med samme 
Victor Greve. 
I dette oplyser han, at han er født og opvokset i et ateistisk og pacifistisk hjem. Han 
læste teologi i Århus og i 2001 lod han sig døbe. Forud må nødvendigvis have gået et 
opgør med barndomshjemmets ateisme. Og det fremgår af interviewet at han er 
endog særdeles militaristisk. 
Victor Greve er født i 1968 og dette indikerer at han ikke nødvendigvis er ideologisk 
færdigudviklet, så der er håb om at han vender tilbage til slægtens pacifisme. Denne 
er der i høj grad brug for også blandt folkekirkens præster blandt hvilkne der 
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desværre ikke pt er muligt at registrere modstand mod vort lands krigsdeltagelse og 
store dele af ungdommens ulykkelige militarisering. 
I bedste fald kan Victor Greve blive redskab til at dansk gruppe af antimilitarisitske  
præster genopstår som fuglen Phoenix af asken 
 
Spar de fire milliarder kr. på militæret! Af Henning Sørensen 
Det glæder en fhv. tillidsmand, at trepartsforhandlingerne mellem regeringen, 
fagbevægelsen og arbejdskøberne (de giver ingenting) er brudt sammen. Stor tak til 
Dansk Metal. Nu mangler regeringen så 4 milliarder i sin 2020-plan. De bør spares 
på samfundets kræftsvulst: militæret. En sådan besparelse ville være et skridt i den 
rigtige retning; men principielt er jeg 100% enig med en af mine forgængere som 
landsformænd for Danmarks Afholdsforening (fra 1947 til 1952) højskolelærer og 
folketingsmedlem for Det Radikale Venstre Kristian Nygaard, Høng (1888-1954), 
når han hævdede, at hver krone, der er givet ud til militæret, er givet forkert ud. Det 
var dengang, der var radikale til!  
 
Ungdommens militarisering en trussel mod danskerne som et kulturfolk 
Af Henning Sørensen 
I 2008 søgte 1099 danske soldater om at komme i krig i fremmede lande.  
I 2011 var dette tal steget til 1181. Det er meget sørgeligt, at en stor  
del af ungdommen kun kan forestille sig det primitive knytnævesystems  
metoder til at løse vor klodes konflikter. Dette er en trussel mod  
danskerne som et kulturfolk. 
De gamle pacifistiske organisationer Kvindernes Fredsliga og Aldrig mere  
Krig har en stor opgave i at advare ungdommen mod militær og militarisme  
og ikke mindst i at vise dem alternativer. 
Folkekirken synes næsten entydigt at lade sig spænde for militarismens vogn med 
dens feltpræster og soldaterhjem, hvorimod den i 1980'erne aktive organisation 
Kristne for Nedrustning er blevet tavs. Det er dybt beklageligt. 
 
Flagdag 5. september 2012, Ved Stranden overfor Christiansborg 
Af Bo Richardt 
 

Kære fredsvenner   
Flagdag 5. sept. 2012, Ved Stranden overfor Christiansborg Slotsplads, kl 14 – 17 
Freds Vagten inviterer og opfordrer alle gode folk til sammen med os at møde Cirkus 
Mili på den store scene, når de besætter slotspladsen med deres selvfede hyldest til de 
unge der gør det farlige arbejde, og velvilligt opretholder vore magthaveres 
hykleriske fortælling om hvem der er de gode og hvem der er de onde. Det er klart at 
hele parnasset, som deltager i hykleriet, stiller op; dronninger ogh prinser med 
alskens ordensbånd, nu- og forhenværende ministre, MF’er, generaler og andre 

sildesalater, formænd, pinger og VIP’er, og MP’er til at passe på at fredsfolk ikke 
laver ufred. Det har vi nemlig gjort 2 ud af de 3 flagdage. Det er jo når vi er tæt på at 
vi har chancen. 
I 2010 blev vi bemærket med forargelse af hyklerne, in casu Marion Pedersen MF for 
Venstre, der var så ’venlig’ i P1-Debat at berette om vores betydning, da vi sang 
fredssang mens de holdt 1 minuts stilhed for de faldne. Tænk at freden kunne høres i 
ét minut mens krigen var tavs.  
Krigen der både konkret, mentalt og propagandamæssigt larmer ad Helvede til. 
Vi er dog ikke helt afklarede, om det er godt eller dårligt for fredens sag hvis vi ikke 
respekterer deres angivne højtidelighedsstund. Det selvbekræftende show har 
ubegrænsede midler, selv om det er en privat forening og ikke staten, der laver 
paraden. Man kan se billeder her 
http://hok.phanfare.com/4954915#imageID=118171685 (det er jo til at brække sig 
over) Og bemærk at der er ikke nogen billeder hvor man kan se vores smukke 
flagparade – uha nej!, men vi har jo selv fremlagt nogle billeder 
http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19 (blad ned midt i) og  
http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_15 fra 2010 hvor det var en utroligt smuk søndag. 
Det arrangeres af http://www.blaabaretter.dk/ men jeg har ikke noget  
sted her primo august kunnet finde årets program. Derimod er der masser af 
medhold, citat */”/**/Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den 
fremragende indsats som danske soldater og veteraner, samt andre af Danmarks 
udsendte, har ydet og yder i en række af verdens konfliktområder.”/* Qua manglen 
på program er tidspunkterne estimeret  
Venligst på FredsVagtens vegne 
Bo Richardt 
 
som bagmand for FredsVagten <http://fredsvagt.dk/> har jeg nu på 10-året skrevet en 
bog hvordan det begyndte... se fx på fredsvagt.dk krig ER terror, fred ER mulig.  
ha go dag  Bo 
 
Til Kulturminister Uffe Elbæk om militær paraderen... 
Af Geert Grønnehaqard 
Gode Minister! Vi så vist alle gerne, at Danmark fremstod som en moderne 
kulturnation. Derfor følgende forslag: 
To-tre gange om året får vi officielt statsbesøg, hvor vi skal modtage det fremmede 
lands konge eller præsident, som regel i Københavns lufthavn. Herunder har man 
hidtil ladet Dronningen stå for modtagelsen ledsaget af en deling eller et kompagni af 
Livgarden, sommetider også af garderhusarer til hest, alt efter hvor prominent man 
anså gæsten for at være 
Det må kunne gøres smartere. Overhovederne har jo prøvet det snesevis af gange; og 
altid med TV på har publikum også set sig mætte på de svingende blanke sabler og 
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soldaternes stive præsenteren gevær og følgen med øjnene. 
Der er masser af kreative alternativer til våbengnyet, og du sidder vel i en god 
position som kulturminister til at finde dem. Man kunne udmærket "skræddersy" en 
særlig modtagelse til hver enkelt overhoved, når man flere måneder før ved at de 
kommer; og enhver ceremoni vil være billigere end at overlade den til et kompagni 
soldater. Dronningen vil vel også med sin kendte interesse for alle kunstarter være 
glad for nye ledsagere. 
Den tidligere tyske præsident Heinemann frabad sig direkte militær medvirken når 
han skulle modtage kolleger, eller når han selv skulle modtages. Island har ikke et 
militærvæsen, og ved derfor hvordan det kan undværes. Rusland har en ganske smuk 
skik med at lade et par kønne piger servere brød og salt til hædersgæsten, selv om de 
ikke helt har sluppet det med soldaterparaden bagefter. 
Du ville som arrangør af modtagelserne kunne trække på alle statens institutioner, og 
også på de fleste private. Man kunne forestille sig skoler og børnehaver i 
hovedstaden, der  ville finde det både morsomt og lærerigt at indøve en sådan 
optræden; og man kunne bidrage med betaling for kostumer, transport og sodavand. 
 
Vi har flere gange haft temaet fremme i vor forening Aldrig Mere Krig, og 
hovedbestyrelsen bad mig om at kontakte den nye regering med forslaget. 
Venlig hilsen Geert Grønnegaard 
 
 
ER DET SLUT FOR HÆKKERUP? 
Af Geo Horn, Gandrup – marts 2012 
Information mindede den 17. marts om den tyske forbundspræsident, Horst 
Köhler, der måtte gå af i maj 2010 på grund af en »særdeles kontroversiel 
bemærkning om den naturlige kontinuitet mellem tyske handelsinteresser og 
forbundshærens indsats i udlandet«. Eller som det fremgår af avisens 
faktaboks: »En kontroversiel bemærkning om landets anvendelse af militær 
magt for at sikre Tysklands økonomiske interesser«. Forsvarsminister Nick 
Hækkerup ’opruster’ nu de danske ambassader med militærattacheer, der skal 
fremme dansk våbeneksport. Jeg troede, at sidste valg skulle have betydet en 
ændring i Danmarks sørgelige forhold til krig? 
Foghs katastrofekurs fortsætter tilsyneladende. Hvorfor støtte dødens 
købmænd, når vi ved, at en krone, der er brugt til militæret, ville have givet 
dobbelt udbytte, hvis den var brugt til civile formål? Jeg troede, vi var i 
økonomisk krise og mangler penge til investering i nye arbejdspladser. Der er 
ikke mange arbejdspladser i våbenindustrien i forhold til, hvad de samme 
penge kan skabe i andre sektorer 

 
Præsident Obamas dødslister 
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OVENSTÅENDe tekst stammer fra det amerikanske magasin Esquire, og er 
skrevet af Tom Junod som del af en lang artikel, der gennemgår ” The Lethal 
Presidency of Barack Obama. Det er en lang tekst, men værd at læse. Skrevet 
med stærk entusiasme og forargelse. En så kraftfuld tekst burde få konsekvenser, 
men gør det naturligvis ikke. 
Omdrejningspunktet er Obamas mord på en 16-årig amerikansk knægt, der 
uheldigvis var på besøg hos sin far, der var på Obamas Kill List. Det gav 
glædestrålende amerikanske overskrifter om at “Al-Awlaki’s 21-year-old son 
among al-Qaeda militants killed in Yemen air strike”.  
Hvis man blir dræbt af Obama, er man voksen, skyldig og militant, uanset 
virkeligheden. I optællingen af ”dræbte terrorister” tælles alle omkomne med, for 
skyldsspørgsmålet afgøres ved at man opholdt sig der, hvor Obamas bomber 
ramte. 
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Som forfatteren skriver til Obama: “The Lethal Presidency incorporates not just 
drone technology but a way of thinking about drone technology, and this way of 
thinking will be your ultimate export.”  Tom 
Esquire.com/print-this/obama-lethal-presidency-0812?page=all 
 
DANSK SPIONAGEDOM ER PROBLEMATISK FOR 
FREDSAKTIVISTER 
Den finske professor Timo Kivimäki er blevet dømt efter hvad dansk lov kalder 
"den milde spionage afsnit". Hans arrestation, retssag bag lukkede døre og hans 
straf for spionage sætter en farlig præcedens for videnskabsfolk, politiske 
rådgivere og konsulenter i Danmark, såvel som i EU, samt for fredsaktivister. 
Timo Kivimäki blev dømt for møder med russiske borgere i Danmark, og for at 
have videregivet oplysninger til dem, som han er blevet betalt for. Kivimäki er 
blevet idømt fem måneders fængsel, og han er blevet suspenderet fra sit arbejde 
på Københavns Universitet. Mens PET hævder, at de russiske borgere var spioner 
eller agenter, fastholder Kivimäki at de russiske borgere var almindelige ansatte 
på den russiske ambassade. Kivimäki er chokeret over at være blevet dømt.  
Der kan ikke være skyggen af tvivl om at Kivimäki aldrig ville have fået en fem 
måneder fængsel for spionage, hvis han havde haft en liste med navne på lovende 
studerende, som kunne rekrutteres til at arbejde for Frankrig, USA, 
Storbritannien, eller Israel, eller hvis han havde videregivet oplysninger om 
direktøren for Dansk Center for Militære Studier til franske, amerikanske eller 
britiske diplomater. 
Således kan sagen ikke kan forstås isoleret fra de seneste geo-politiske udvikling. 
Lige siden det forfærdelige misbrug af UNSC-resolution 1973-2011 til at skabe 
regimeskifte i Libyen, har Rusland været stærkt imod, at NATO dækker sig under 
den officiel doktrin "Ansvar for at beskytte". Endelig skal det tages i betragtning, 
at Rusland for alvor har klaget over NATOs antimissilforsvar.  
Sagen etablerer en farlig præcedens for alle i Danmark eller EU der arbejder som 
politisk rådgiver for udenlandske nationer, regeringer, institutter, diplomater, 
medier og andre. Hvor farlig præcedens, der er etableret er svært at forstå i sin 
fulde konsekvenser, men et par eksempler kan vise de iboende farer for civile 
friheder og rettigheder.  
Domfældelsen af Kivimäki kaster alvorlig tvivl på, om det nu skal forstås som 
værende spionage, hvis en professor ved et dansk universitet foreslår en 
udenlandsk diplomat, at en studerende kan være lovende til en stipendium og 
post-Grad studier i Rusland, eller et godt match til en stilling som politisk 
analytiker på et russisk tv-kanal som RT. Er det nu spionage?  
Eller hvis jeg giver oplysninger om danske borgere til russiske diplomater, der 
kunne hjælpe til en mere fredelig sameksistens mellem Rusland og EU eller 
NATO?  

Domfældelsen af professor Timo Kivimäki åbner en juridisk Pandoras Æske. Det 
er en politisk dom, som intet har at gøre med national sikkerhed og alt at gøre 
med en politisk heksejagt mod dem, der stadig tør at arbejde med diplomater fra 
nationer, der udfordrer NATOs uhyrlige krav om fuld global dominans.  
Dr. Christof Lehmann 

Oversat og stærkt forkortet af Tom. Læs hele indlægget på:  

http://nsnbc.wordpress.com/2012/06/02/danish-espionage-sentence 
 
TERMA BRUGER DANMARK SOM BOMBEMÅL 
Både Silkeborg og Djursland er 
mål for et uprovokeret angreb fra 
en slyngelstat i en ny reklame fra 
amerikanske Lockheed Martin, 
produceret i samarbejde med den 
danske våbenproducent Terma. 
Videoen skal gøre reklame for et 
svinedyrt og ekstremt omfattende 
amerikansk missilskjold, i stil med 
det som NATO har accepteret 
bliver opstillet i Europa. Reklamen 
var derfor målrettet NATOs 
topmøde i Chicago.  
I videoen ser fjenden ud til at være 
Iran. Lockheed Martin kan levere 
militære satellitter og multi-missil 
affyringsramper, der i reklamen er 
placeret på hvad der ligner de nye danske fregatter, hvor de allerede er placeret i 
virkeligheden. Til gengæld er videoens landbaserede luftværnsraketter ikke på plads 
i Midtjylland - og Danmark er endnu ikke en officiel del af Natos missilskjold. Tom 
 
 
"You can no more win a war than you can win an earthquake." 
- Jeannette Rankin, first woman member in US Congress  
 
SPØRGSMÅLET TIL EN BILLION 
"Faktisk er det et spørgsmål om tid, før katastrofen rammer - f.eks. hvis atomvåben 
anvendes i en konflikt i sydasien eller andre steder, hvis de affyres ved et uheld, hvis 
et land udsættes for cyberangreb, eller hvis terrorister får fat på dem." 
- Sir Richard Branson 
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DE NØDVENDIGE SLADREHANKE 
I 2004 lækkede efterretningsmand Frank Grevil en række trusselsvurderinger der 
viste at Forsvarets Efterretningstjeneste langt fra var lige så skråsikre om Iraks 
påståede masseødelæggelsesvåben, end den danske regering sagde FE var. Det fik 
han 4 måneders fængsel for. Hør en samtale på Radio24syv med den tvangs-
pensionerede luftkaptajn, Oluf Husted, som har skabt Whistleblowers.dk.  
Hvis man besøger Radio24syv på nettet er det faktisk muligt at finde en del gode 
programmer, der ligger her til direkte aflytning.  Peter.  
http://arkiv.radio24syv.dk/video/4971381/mikrofonholder-uge-18-2012 

 
50 FREDSAKTIVISTER REGISTRERET FOR 27 ÅR GAMLE 
AKTIONER  Af Tom Vilmer Paamand 
Små bøder efter et par fredsaktioner i 1985 har sikret mange en varig plads i PETs 
arkiver - men det var også nok blot at holde tale. PETs registrering af 
personoplysninger er officielt baseret på det grundlæggende princip, at oplysninger 
kun må opbevares, så længe de har "betydning for efterretningstjenestens 
virksomhed". Og hvis ikke der de følgende 10 år er dukket noget nyt op på 
personen, skal vedkommende slettes, men PET lever ikke op til reglerne. PET har 
givet mig aktindsigt i min egen sagsmappe frem til 1989, og i følge de fem frigivne 
ark fra 1985 står også omkring 50 danske og udenlandske personer fortsat 
registrerede for nogle ikkevoldelige aktioner, der kun udløste småbøder.  

 
De fleste af os blev arresteret eller tilbageholdt i forbindelse med den daværende 
March for Liv, Kvindefredslejren og Den International Fredslejr. Det var et meget 
aktivt år under den kolde krig. PET har også registreret navnene på en række 

personer, der udelukkende deltog i "lovlig politisk virksomhed", nemlig to talere ved 
et offentligt møde, den ene et tidligere radikalt folketingsmedlem, samt et par af 
arrangørerne, og en fyr der gav os husly.  
Aktionerne foregik i 1985 hvor March for Liv aktionerede lokalt på tværs af landet 
mod mange former for uretfærdighed, som forurening, apartheid og krig. Jeg har 
fået aktindsigt i min PET-registrering om to episoder hvor vi "indtog en plads på 
Det Militære Øvelsesområde ved Finderup/Ravnstrup", og senere "trængte ind på 
Flyvestation Vandels område ved at entre et 2 m højt ståltrådshegn". Begrundelsen 
for aktionerne var at disse NATO-anlæg gjorde atomkrig mere sandsynlig, i stedet 
for at forhindre krig. 
Kollegaerne fra The International Nonviolent March for Demilitarisation står i 
arkiverne for en ”demonstration foran firmaet Standard Kirk Electric", der 
producerede militært udstyr, samt for en "ulovlig indtrængen på Flyvestation 
Vandels område". Ved Ravnstrup-bunkeren havde en flok gæve kvinder anlagt 
Kvindefredslejren som protest. De søgte forgæves at få svar på en række konkrete 
spørgsmål om bunkerens formål og funktion. Selv opfordrede vi til, at det dengang 
nybyggede anlæg blev "ombygget til vinteropbevaring af økologiske grønsager". 
I dag er begge de nævnte NATO-baser snart fortid. Ravnstrup-bunkeren er under 
afvikling, og bliver lukket helt ned i 2013. Den tidligere oberst Jens Christian Lund 
kæmper nu for at få området åbnet for civilister. Flyvestation Vandels områder er 
solgt til en lokal godsejer, og er fortsat lukket af for offentligheden... 
PET har officielt kun 1200 navne tilbage fra Den Kolde Krig, da resten er 
makuleret. Mit navn må være et af disse, men når "mine" blot fem ark kan kaste 
yderligere omkring 50 navne af sig, må det faktiske tal være meget større, end hidtil 
oplyst.  
Hvis aktindsigten er korrekt og komplet, har PET ikke været specielt effektiv, 
opsøgende eller mistænksom om mine gerninger. I 80erne deltog jeg i en del andre 
aktioner også udenlands, hvor jeg blandt andet blev arresteret for at stoppe en 
atomraket i Belgien, og da vi besatte Forsvarsministeriet i Skotland. Dette har PET 
officielt ikke registreret - og heller ikke Forsvarets Efterretningstjeneste. 
En del ting kan jo være plet-vasket bort med tiden som ulovlige registreringer, men 
disse arrestationer burde have overlevet, da de var ulovlige for mig. Ideen ved civil 
ulydighed er netop at lave synlige offentlige aktioner, så jeg beklager at jeg ikke har 
været bedre til at gøre også de danske overvågere mere opmærksomme på vores sag.  
Læs mere på FRED.dk/artikler/petting/20120530.htm 
 
BLIV TJEKKET HOS PET! 
Hvis du vil være med til at presse på hos PET for større åbenhed om både fortid og 
nutid – og er nysgerrig om dit fredelige gemyt er blevet bemærket, så søg selv 
aktindsigt. Send følgende til PET: 

Anmodning om aktindsigt til Politiets Efterretningstjeneste.  
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Jeg anmoder om at få udleveret samtlige oplysninger, som Politiets 
Efterretningstjeneste opbevarer, har indsamlet eller har modtaget fra andre 
vedrørende min person både før 1990, i tiden efter og helt frem til nutiden, 
uanset hvilken form disse data har, har haft eller nu er opbevaret i. 
Aktindsigten ønskes både i form af en oversigt over alle dokumenter og 
andet materiale, hvori mit navn optræder, samt fuld adgang til det hele. 
Navn og CPR-nummer, adresse samt telefon og eventuel email.  

Send anmodningen til Politiets Efterretningstjeneste, Politikontoret, Klausdalsbrovej 
1, 2860 Søborg, Email: pet@pet.dk. Eller kik ind på internettet hos FRED.dk, hvor 
du kan afsende dette skema med nogle få klik med musen. Tom      Se mere på 
FRED.dk/artikler/petting/20120508.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DET DANSKE MILITÆR SKAL SPARE PÅ ENERGIEN 
Den teknologiske udvikling har fået militærets energiforbrug til at eksplodere, og nu 
skal teknologi reducere forbruget igen, skriver ugebladet Ingeniøren. I Danmark 
bliver Aalborg og Bornholms kaserner pilotprojekter, hvor man vil spare 50 procent 
af varmeforbruget og 30 procent af vand- og elforbruget. Det betyder besparelser på 
energien, men vil koste mellem 175 og 250 millioner kroner. Et mere effektivt 
forslag kunne være at lukke både disse og alle andre kaserner, da det ikke kun er 
bygningerne, men også deres formål, der er utidsvarende. Til inspiration for 
yderligere nedskæringer er her et billede af svenske kavalerister fra det svenske 
Armémuseums arkiv omkring år 1900, hvor der hverken var energislugende 
kampvogne – eller dyre uniformer. Tom 
 
 

PÅ VOLDENS SIDE MOD URETTEN  
Af Tom Vilmer Paamand 

"Politisk arbejde og viljen til våben skal gå hånd i hånd". Dette klare budskab er den 
røde tråd gennem en selvbiografi, som den tidligere BZer og selvudnævnte 
revolutionære stormfører Christian Zwettler har fået skrevet om sit liv på 
barrikaderne. 
Den starter traditionelt fra hans barndom sidst i 70erne i et rigt miljø i Vesttyskland, 
men jeg var naturligvis mest interesseret i om der var nogle gode forklaringer på 
hvorfor nogle aktivister griber til våben og voldelige aktioner. Og lidt klogere bliver 
man, men kun lidt. Zwettler møder tidligt en ungkommunist, og bliver fascineret 
ved tanken om at blive revolutionær med våben i hånd. Han hylder RAF-
terroristerne, der på dette tidspunkt fortsat var i fuldt sving, og lavede 
støttearrangementer for den væbnede byguerilla. Hans store drøm var at møde og 
blive accepteret af disse helte. 
Han flytter til Danmark og bliver hængende, egentlig mest 
fordi København er et "paradis for butikstyverier", som 
han lever af. De besatte huse på Nørrebro bliver hans nye 
kampplads, og han drømmer om at forsvare dem med 
maskinpistoler. Det evige omkvæd er frustrationen over at 
han (heldigvis) kun kan finde nogle få, der er enige i hans 
tanker. 
Zwettler var med under de statsløse palæstinenseres 
ophold i Blågårds Kirke i 1991, hvor de kæmpede mod 
udvisning. Han vil noget mere aktivt, og besætter 
justitsministerens kontor. De andre aktivister får ikke 
besked, for "de ville bare fordømme det og forsøge at 
sabotere det". Pis med de andre, dette gælder 
verdensrevolutionen! Han besætter det statslige tyrkiske 
rejsebureau i protest mod Tyrkiets krig mod kurderne. "Vi smadrer computere, 
glasskærme og alt andet inventar. ... Det er ægte solidaritet. Handling, ikke ord." En 
tysk kammerat var blevet dræbt i Kurdistan. "Det rammer mig ikke specielt ... Der er 
kun tre veje for folk som os: sejr, død eller fængsel", og "hvis vi skal starte en 
revolution, har vi brug for penge". Tankerne fører til et kikset bankkup sammen med 
en 17-årig knægt. 
"Pistolen er skarpladt under røveriet, så vi kan forsvare os, hvis panserne skyder." 
Zwettler mener han "udfordrer den økonomiske og politiske elite", som 
forsvarstalen i retssalen lyder, da han bliver taget få timer efter kuppet. Men ellers 
virker han nærmest lykkelig over omsider at være en af de indespærrede 
revolutionære, næsten ligesom dem i RAF, som han nu skriver breve sammen med. 
Bogen er skrevet af en journalist i en lidt småsnakkende form, der nok er et forsøg 
på at ramme Zwettler eget udtryk. Det er dog ikke lykkedes at gøre Zwettler særlig 
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interessant. Han virker overfladisk og ensporet bogen igennem, og journalisten 
hjælper ikke med at få læseren til at fatte sympati for manden. Der er dog glimt af 
lidt refleksioner, når endnu en verdensrevolutionær aktion er kuldsejlet, men læseren 
er ligeglad, og heller ikke Zwettler ser ud til at lære meget af sit forpustede liv. 
Efter nogle år i fængsel ser han sig selv som garvet revolutionær, og prøver at få 
fodfæste hos palæstinenserne i PFLP og IRA i Nordirland, men de afviser ham. 
Efter en række voldelige besættelser af ambassader og andet i Danmark, går en del 
tid med tyverier, men ved bogen slutning er Zwettler i 40erne, og har udviklet sig 
fra gadekæmper til direktør med drømmen om at udvide sin egen frokostbutik til et 
imperium. Verden skal fortsat erobres, men også det går i ged.  
Nu tjener han penge på foredrag om sit røde bankkup, og kalder sig også "strategisk 
rådgiver". Men viljen til vold mod uret er uændret, fastholder han. 
Smådeprimerende læsning, men hvis du ikke selv har mødt typen, så er chancen her. 
Lars Borking og Christian Zwettler: "Jeg revolutionær", 300 sider, People"s Press. 

 
REALISTISK KRIGSSPIL 
I dette nye krigsspil om en drone-pilot skal spilleren ikke kun skyde, men 
også følge med gennem den alt for normale dagligdag, som USAs fjernstyrede 
mord giver piloterne mulighed for. Dronen hærger over Afghanistan, men 
piloten kører blot fra sit amerikanske hjem til en tryg kontorstol. Her venter et 
system, der selv ligner et computerspil, og giver nem og fjern mulighed for at 
dræbe mennesker langt væk. Spillet udstiller bevidst absurditeten i denne 
krigsførelse, og er skrevet af den italienske programmør Paolo Pedercini, der 
har specialiseret sig i sådanne protestspil. Spillet nøjes ikke med satiren, men 
kræver at du som menneske træffer en lang række også meget dagligdags 
valg, der former pilotens personlighed - som alt fra ren dræbermaskine til 
meget bekymret borger. Pedercini skrev spillet efter episoden, hvor en 
amerikansk helikopter kom til at dræbe et hold journalister fra Reuters i Irak. 
Pedercini har lavet en lang række tilsvarende andre spil mod fx olieindustriens  
svinerier, religiøst had og genmodificerede fødevarer. Tom 

Archbishop Desmond Tutu 
.. Any death is one death too many, and yet some were more important than 
others not only in life but also in death. This inequality in death results from 
our separating our selves from one another in life. In war, for example, we 
keep score of our casualties and their casualties to see who is winning. God 
only sees His dead children, and these statistics hide the mourning and 
suffering of the mothers, fathers, daughters, sons, sisters, and brothers of 
those who have been killed. We become unable to see their dead as we 
mourn our own. 

Forsøg på oversættelse til dansk 

.. Ethvert dødsfald er et dødsfald for meget, og endnu var nogle vigtigere end 
andre, ikke kun i livet men også i døden. Denne ulighed i død resulterer fra 
vor adskillelse fra hinanden i livet. I krig, for eksempel måler vi på vores ofre 
og deres tab for at se, hvem der vinder. Gud ser kun sine døde børn, og disse 
statistikker skjuler sorg og lidelse for de dræbtes  mødre, fædre, døtre, sønner, 
søstre og brødre. Vi bliver ude af stand til at se, deres død som vores egen 
sorg. 

 
 

 
www.molleindustria.org  
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Ordinært årsmøde i foreningen Aldrig Mere Krig 
Søndag den 22. april i Tarm  ..   ..   
Valg af ordstyrer og referent:   Frands og Tom   ..   
Beretning fra hovedbestyrelsen. 
20 nye medlemmer siden det sidste årsmøde, ti frafaldne. 
Vi har samlet effekter til nægtermuseum. 
Har rettet en del henvendelser til politikere og presse...  
Kontoret har fået effektiviseret mekanikken omkring udsendelser. 
Nyhedsbrevet er udsendt planmæssigt tre gange, og redaktionen udvidet. 
Flagdagsannoncen var atter en rimelig succes. 
Hjemmesiden er teknisk fuldt opdateret nu, med diverse mekanik, så siderne  
nemt kan opdateres af hele HB. 
Foreningen har støttet produktionen af en bog om ikkevold, skrevet af Majken, 
og har forhåndsbestilt 100 bøger. Bogen ventes klar til sommer. 
Alle har plejet fredssagen på hver deres måder... 
Generel snak om at HB bør skrive skriftlig beretning...   ..   
Kassererens beretning 
160 indbetalinger, ud af 240 "medlemsnumre"  Bedste indbetalingsprocent" i  
Pouls tid. Et underskud på små 30.000, og en formue på 93.000 kroner. 
Arne vurderer, at vore udgifter ud over drift bør ligge inden for 10-20000, for at 
sikre stabilitet i driften 
Med sidste års budget har foreningen kun midler til 2-3 års drift. Noget af 
udgiften er dog forudbetaling af bøger, hvor en del kan komme tilbage i midler  
Poul arbejder videre på at gøre girokortene indbydende og synlige. 
Regnskabet blev godkendt   ..   
 Drøftelse og vedtagelse af arbejdsplan 

  ..   
- Flag på halv, udvalg? 5. september. 
Arne, Poul og Tom hjælper hinanden med at få forberedt kampagnen. 
Arbejdet starter sidst i juni, teksten bliver mildnet, forslag om biskop Tutu-citat  
og relation til Armadillo-sagen. Minna får en kopi af forslagene til støtter fra  
Poul, så hun kan supplere. –  
Bornholm-mødet, penge og personer?   ..   
Arne melder sig, anslåede udgifter på 2150 kroner, Tom melder sig, betinget af at  
nogle familie-ting falder på plads, men kan transportere en kuffertfuld 
materialer til øen om tre uger. Angående udadvendt aktivitet her vil vi ikke satse 
penge på lokaleleje, men aktivt deltage i andre arrangementer. I god tid inden 
Bornholm-mødet udsendes en email-opfordring til vore elektroniske medlemmer  
om at kikke forbi.   ..   
- HB internt på nettet - "Intranet". 
En dokumentsamling på nettet, så vi nemmere kan kikke baglæns, og se hvad vi  
burde have gang i. Samt fremadrettet overskue, hvad vi bør få gang i. Frands 
forslag om at spørge, om AMK-medlemmer vil dele mail-adresser. Tom foreslår  
at nogen (andre end ham) åbner en AMK-Facebook. Generel snak om mere  
elektronisk kontakt til medlemmerne. Hjemmesidens skemaer får mekanik, så  
de afprøves jævnligt. Tages op på HB-møde efter sommerferien.   ..   
- Samarbejde med andre organisationer 
Valby og Sydvest vil gerne have vi fortsat husker at lade os skrive på som støtter til 
deres arrangementer. Og husker dem, hvis vi får lavet noget  udstillingsmateriale. 
Amnesty International agiterer for en "skudsikker våbenhandelstraktat". 
Kampagnen har været omtalt i Nyhedsbrevet, men det gentager vi, eventuel  
rundsendelse af AI underskriftsliste, hvis det passer med næste Nyhedsbrev.  
Geert vil skrive en kronik om våbeneksport.   ..   
- Mindepladen 
En passende historisk dato skal findes, til efteråret? Flagdagen 5. september er 
en mulighed. Tom tænker på mediebulder, 26. oktober er AMKs fødselsdag. 
Arne er med på at finde Rifbjerg-agtige gæster....   ..   
- Kommende møder 
Fysiske møder den 25. august, den 2. februar og den 17. november. Måske  
Rykket til et mødested i Fredericia, da vi er flest jyder. Forslag modtages.   ..   
Nominering af kandidater til fredsrose 
2. juni overrækker Tom og Arne forrige rose til Goldschmidt. Tom arrangerer  
og laver diplom, Arne skubber i gang. Den kommende rose diskuteres på  
HB -mødet til august, Peter foreslår fortsat Occupy. Minna opfordrer til at  
roserne adskilles tidsmæssigt, så godt vi kan. Vi undlader at skriver årstal på dem.   ..   
Indkomne forslag (sidste frist for modtagelse er d. 17. april) 
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Indsendte forslag og kommentarer er behandlet under de foregående punkter.   ..   
Eventuel årsmødeudtalelse 
Henning foreslår en udtalelse om total nedrustning, men intet færdigt er på bordet.    ..   
Fastsættelse af kontingent for 2013 
Tom ønsker, og Årsmødet bekræfter Pouls liberale linje over for folk, der har svært  
ved at betale. Frands snakker om gaveøkonomi, og Minna har lignende ideer om  
åbenhed overfor folk med små penge. Tom mener det (mest) bør være i elektronisk  
og dermed billige former. Frands og Poul arbejder med en god formulering.   ..   
Valg af hovedbestyrelse 
Fire er på valg, Arne, Geert, Majken og Frands er på valg. Peter er først på valg til  
næste  år, men vil være mindre aktiv. Frode og Tom er suppleanter. Revisorerne 
Viggo Jonasen og Poul Krogsgaard er genvalgt.   ..   
Fastsættelse af sted for næste årsmøde. 
Årsmødet bliver evt. i en hytte ved Kompedal. Forslag om den 13-14. april,  
sekundært den 20-21. april. Hermod prøver at booke den.   ..   
Eventuelt 
Tom fremlagde et par eksempler på nye AMK-logoer, et fra ham selv og et fra en 
ven. Begge kan med finpudsninger bruges til illustrationer.   ..   
AMK har en gammel skolebog, der kunne opdateres. Men det kræver meget arbejde 
at trække den faktuelt op til vor tid. Arne giver Geert kontaktdata til Knud 
Gammelgaard, der som gammel lærer har arbejdet med fred. 
 http://www.fredsakademiet.dk/library/krig.htm   ..   
Frands vil pusle med materialet fra HBs fremtidsværksted, for at trække de gode 
ideer fra dem frem igen.   ..   
Hermod læste et brev op fra ICAN, der arbejder mod kernevåben. Tom og Hermod  
sender dem et skulderklap.   ..   
Mødet blev hævet, ordstyrer og deltagere takket for god ro og orden, og HB  
konstituerede sig uden ændringer  
 
Flag på halv den 5. september 
Kære fredsven! 
Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har 
bestemt at der skal flages for soldaterne. 
Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som  
vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands  
krigsdeltagelse og vort folks militarisering.        
 
 
 

Annonceteksten 2012: 
”Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i flere krige, 
har vedtaget at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater. 
Som modstandere af militære løsninger er vi dybt bekymrede over, at vort land 
deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger over alle, civile såvel som 
soldater, som lider og dør i dem. 
Derfor opfordrer vi alle til at markere deres sorg ved at flage på halv stang 
den 5. september.” 
 
Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med  
igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med. Vi sætter ingen pris  
for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i.  
Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb. 
Tilmeld jer hurtigt, hvis jeres navne skal med i annoncen. 
Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen,  
Irisvej 17, 8500 Grenå. 
Bidrag kan indsættes på AMK s bankkonto:  reg. 5396 konto 030 9139     eller  
send en check til AMKs kasserer:  Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 silkeborg 
 
Gen-afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse 
Den tidligere opstillede mindesten ved Gribskovlejren blev ødelagt gennem groft  
hærværk fra ukendt hold. Mindeplade og sten er nu genskabt, og vil blive genindviet  
i Grib Skov på flagpåhalv-dagen onsdag den 5. september klokken 14 med taler.  
Gribskovlejren har adressen, Gantekrogsvej 9, Mårum, 3230 Græsted og ligger midt i  
Gribskov 
 
Marker modstand mod militær den 5 september. 
Af Henning Sørensen Djursland 

Siden jeg som skoledreng og avisbud i 1945 deltog i den landsdækkende  
underskriftsindsamling mod dødsstraffens genindførelse over besættelsestidens  
groveste landsviger, har freds og militærnægterarbejdet været mit liv ”spor nr 2”  
(afholdssagen har førstepladsen)  
Disse bevægelser var væsentlige elementer i mine arbejdsårs faglige og politiske 
virke, og som pensionist har jeg bl.a. skrevet en bog om fredssagens og 
militærnægtelsens historie, Krudt uden kugler  (Forlaget Hovedland 2002) Endvidere 
tog jeg initiativ til afsløring af en mindesten på det srted hvor den første 
militærnægterlejr blev oprettet i efteråret 1918 (vort lands første og verdens 2. 
militærnægterlov blev vedtaget kort før jul 1917) 
Afsløringen fandt sted så nær 90 års dagen som muligt, nemlig den 11 november 
2008  kl. 11.00.  90 års dagen for afslutningen af 1. verdenskrig. Nægterlejren var 
oprettet  nogle uger før, vi ved ikke bestemt hvornår; men vi ved at nægterne i lejren , 
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da de hen på eftermiddagen den 11 november 1918 hørte om fredsslutningen afholdt 
en højtidelighed. Stenen stod i nogle måneder ved adressen Gantekrogsvej 9, Mårum  
3230 Græsted. I den siden ombyggede lejr er der i dag et Røde Kors Center for  
uledsagede flygtningebørn. Desværre blev stenen ødelagt antagelig af militaristiske  
personer; men nu har Aldrig mere Krig besluttet at en kopi af den oprindelige sten  
skal afsløres den 5 september kl. 14.00 på den nævnte adresse. Jeg foretager som i 
2008 afsløringen og vi håber som i 2008 også at få bl.a. Klaus Rifbjerg som taler.  
Det vil glæde mig om mange af læserne vil komme tilstede der. 
Et par dage før indrykker Aldrig mere Krig også på mit initiativ en annoncee i så 
mange af landets dagblade som vi kan skaffe penge til. I denne annonce opfordrer vi 
folk til at flage på halv stang den 5 september i sorg over vort lands krigsdeltagelse  
og vor ungdoms militarisering. De foregående år har ca 70 danskere m/k lagt navn til  
og støttet annoncen, det samme har en række organisationer bl.a. nogle af 
Enhedslistens lokalafdelinger.  
Jeg håber disse to aktiviteter, må blive synlige modstykker til den af de militærven-
lige partiers beslutning om at 5. september skal være flagdag til ”ære” for soldaterne.  
Nærmere oplysninger kan ses på Aldrig mere Krigs hjemmeside. Ligesom jeg også  
gerne fortæller om disse to pacifistiske/antimilitaristiske tiltag. Jeg kan træffes på  
telefon nr. 86 32 16 79 
 
 
Fred ikke forsvarets mange milliarder. 
Af Lene Junker Nej til Krig 
 

Danmark bruger årligt 25 milliarder på forsvaret og krigen i Afghanistan. 
De mange milliarder burde bruges på velfærd, jobs og hjælp til de millioner af 
flygtninge, som vores 3 mislykkede krige har skabt i Afghanistan, Irak og Libyen. 
Danmark står ikke overfor nogen militær trussel. Det har vi ikke gjort i over 20 år, 
hvis vi nogen sinde har gjort det. Hvorfor skal vi så opruste som EU og NATO 
pålægger os? Hvorfor skal vores skattekroner booste dansk våbenindustri? Hvorfor 
skal vi have nye kampfly og hvorfor skal vi kunne sende op til 2000 soldater ud i 
verden, som alle partier fra DF til SF er blevet enige om i forsvarsforliget? 
Den militaristiske udenrigspolitik har også øget terrortruslen i Danmark. Så ved 
nærmere eftersyn er det alene de multinationale selskaber med base i Danmark, som 
har gavn af de 25 milliarder der årligt bruges på forsvaret. 
 

Et kampfly eller 15 børnehaver? 
 

Enhedslisten skal være kendt for vedholdende at sætte fokus på nedrust- ning, 
krigsmodstand og den voksende militarisering af samfundet. Nedrustning skal være 
en del af vores aktuelle svar på, hvordan vi kan få råd til flere varme hænder til 
velfærd eller finde penge til at investere i klimajobs. Vi skal vise, at der er et 
alternativ til den nyliberale politik her og nu. Vi skal vise, at man kan gøre en forskel 

for en bedre verden med fredelige midler. Vi skal kritisere det system, som altid har 
råd til at gå i krig for de multinationale og støtte våbenindustrien. Og vi skal kritisere 
det system, som altid er parat til at acceptere de enorme menneskelige lidelser, som 
alle krige udløser. 
 

Flagdagen skal være en fredsdag. 
På Flagdagen den 5. september vil Forsvaret, regeringen og medierne sige: "Støt vore 
soldater - fortsæt de gode krige, også fremover." 
 

Vi skal sige: " Husk alle krigens ofre. Støt vore soldater - træk dem hjem" 
 

Hermed en opfordring til at en mangfoldighed af fredelige initiativer vil 
blomstre den 5. september 
 
Lene Junker, Enhedslisten Odense, Aktiv i Nej Til Krig. 

 
 
Et vers – to cirkler 
Af Poul Pedersen 
 
Jeg er dansk og jeg er født under krigen, 
har om landbrug hentet viden. 
Kandidat fra nitten-otte og tres 
og burde være godt tilfreds. 
Men stedse sære tanker plager, 
for nød og krig på Jord mig nager. 
Hvorfor bruges meget mere 
på det der kan destruere, 
end på pleje af vor Jord 
så alle folk fik mad nok på bordet? 
Hvorfor bliver nogle rige – 
af at sælge kram til krige? 
Hvorfor vil vi ikke dele, –  
men blot egen kage mele? 
Vi vor Verden bedst forsvare, –  
ved dens sultproblem at klare. 
Kalder du det socialistisk?-  
Se dog Verden realistisk. 
 
Tekst & Melodi: Poul Pedersen © 1994 
 

Hør melodien på   
http://www.paxmusik.dk/pages/08paxmusik.htm 
 
 Flagdagstanker af Poul Pedersen                         fortsættes side 12 
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• Vi skal ikke kritisere soldaterne, de gør det som de bliver bedt om at gøre. 
• Det kræver stort mod at være militærnægter. 
• Mon ikke mange der melder sig frivilligt til militærtjeneste føler sig mere 

eller mindre ”presset” dertil, for at blive anerkendt som god samfundsborger, 
påvirket af generelle holdninger, ønsker om at bidrage til en bedre verden, 
eller vildledte af mediernes forherligelse af at "gøre en forskel" ved hjælp af 
våben.    

• Vi må sørge over at mange mennesker må lide og dø i krige, som forårsages 
af regeringer og folkevalgte politikeres uduelige og fejlslagne politik. 

• Vi må sørge over at soldater og civile bliver ofre for menneskehedens 
konfliktskabende adfærd og regeringernes uforsonlige politik. 

• Vi må sørge over at vælgerne lader sig lokke af Politikere, der søger 
opbakning ved at love vækst og velfærd, som kun kan baseres på rovdrift på 
klodens ressourcer og fattige landes befolkninger. 

• Krig er modbydelig og ubarmhjertig, og kræver alt hvad et samfund kan 
præstere. 

• Skattelettelser og forbrugsfest sømmer sig ikke for et land i krig. 

• Flaghejsning og taler hjælper ikke krigens ofre. 
 
 
 
You can no more win a 
war than you can win an 
earthquake." 
- Jeannette Rankin, first 

woman member in US 

Congress  
 
 
 
Du kan ikke mere vinde 
en krig end et du kan 
vinde et jordskælv 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:                  Landsadresse:  
 

Hermod Folke Hansen  Nørremarksvej 4, 
6880 Tarm  Telefon: +45 97373163  

E-mail:    info@aldrigmerekrig.dk 
 

Besøg vores websted:    
www.aldrigmerekrig.dk 

Bank: Arbejdernes Landsbank,  
Reg. Nr:  5396  konto nr:  0309139  
Betaling på posthus: konto nr. 80237278.  
 

Regnskabsfører (kasserer):  
Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 
Silkeborg, tlf. 8683 6690  

poulpedersen@energimail.dk 
 
Hovedbestyrelse:  
Geert Grønnegaard, Leragervej 8, 4174 Jystrup,  tlf.: 5752 8250   
Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm   tlf.: 9737 3163  Mobil: 2062 31263    
Mail: info@aldrigmerekrig.dk 
Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn   tlf.: 9842 5542  Mobil: 3042 
0818      Mail: post@arnehansen.net        http://www.arnehansen.net 
Majken Jul Sørensen, Sparsnäs 1010,  66891 Ed Sverige  

                                   Mail: majken@fred.dk 
Frands Wisbech Frydendal,  Rådmands Boulevard 8, 1. th. 8900 Randers.tlf.:5176 8486  
Mobil:  2283 7634    Mail: fwf@frilands.net 
Peter Henning, Unnasvej 3, 3000 Helsingør.  tlf.: 2927 9615 
Mobil: 2927 9615     Mail:: peterkarlmarx@gmail.com 
Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg,  tlf.: 8683 6690,  Mobil: 4045 0847      
Mail:   poulpedersen@energimail.dk    
Suppleanter: 
Peder Frode Hansen Skårupvej 7, 7700 Thisted, tlf.: 9797 4215  
Tom Vilmer Paamand, Sportsvej 30 C,  8654  Bryrup   tlf.: 3694 8328  Mobil: 5051 0328  
 Mail: tom@fred.dk      http://www.fred.dk/home/index.htm 
Per Harpøth Strunge, Gyvelvej 10, 6400 Sønderborg  tlf.: 6185 2779                    
 Mail: perstrunge@hotmail.com 
AMK´s Bestyrelse 

 
Geert            Arne               Hermod     Peter          Frands         Frode          Per   

 
Tom          Poul 

Redaktionen modtager gerne stof fra medlemmer og 
andre, helst i elektronisk form og udenlandske tekster 
oversat. Redaktionen gør opmærksom på at henvisninger/ 
artikler i bladet kan have indhold, der ikke nødvendigvis 
udtrykker redaktionens eller AMK’s holdninger. Stof til 
Redaktion Peter Henning og Poul Pedersen.  
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Afs: Aldrig Mere Krig                                 B post 
Landskontoret 
Nørremarksvej 4 
6880 Tarm 
                                     Til: 
 
 
 
 
 
 

Bliv medlem af AMK     
Støt freden Støt freden Støt freden Støt freden ---- "knæk et gevær med os                  "knæk et gevær med os                  "knæk et gevær med os                  "knæk et gevær med os                                     
Der er brug for pacifistiske synspunkter mere 
end nogensinde.  Vi har brug for dig. Vi har 
brug for at blive flere   

 

.Vi arbejder på at 
finde alternativer til 
oprustning og på at 
udvikle forsvars-
former, der bygger på 
ikke- vold. Aldrig 
Mere Krig er ikke 
knyttet til noget parti 
eller nogen religiøs 
forening 

__Oplysning om 

Aldrig mere krig 

 

Inkluderet i 

medlemskabet 

er bogen ”Krudt 

uden Kugler” og 

AMK’s emblem 

 

__Enkeltperson            kr.  225    

 

__Par                          Kr. 300   

 

__Uddannelsessøgende Kr. 150  

 

__Pensionist                 Kr. 150 

 

__Civil Værnepligtig      Kr. 150 

 
 
Navn  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tlf.  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-mail  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
At være pacifist er en livsholdning. Aldrig Mere Krig blev startet 
i 1926 og er i dag en af landets ældste fredsorganisationer. 
- derfor er AMK en gammel forening, der ikke kun kører på enkelte mærkesager 
- det er livet det drejer sig om, og den "sag" forældes ikke. 

Fred er en menneskeret  -- Krig er en forbrydelse mod menneskeheden 
Konflikter bør altid løses med fredelige midler   
Læs principprogram og vedtægter:  
http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm 

 

 
. 
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