
Hjørring, d. 27/2-64

Kære fredsvenner i DDR's Fredsråd.

Baggrunden for dette brev går tilbage til et medlemsmøde i Hjør
ring for Fred (Hj. f. Fred) d. 12/2-84. På baggrund af et for
slag fra et medlem om at skabe kontakt til DDR's fredsbevægelse/ 
Fredsråd, diskuterede vi på mødet af hvilke grunde, vi skulle tage u 
denne kontakt. Fra flere medlemmer og i særdeleshed fra vores for
mand var ønsket om at nedbryde "fjendebilleder" den vigtigste grund 
hertil.

Da undertegnede var i Berlin til "Rote Lieder" festival i febru
ar, benyttede jeg anledningen til at træffe aftale med sekretær i 
"Liga fur Volkerfreundschaft" Vera Koiler om at sende dette brev,
Jeg havde ved samme lejlighed en samtale med Eva Mallickh i 

Friedensrat der DDR. Vi havde en positiv og fremadrettet samtale,
°g jeg vil benytte lejligheden til at takke for denne, og for de 
forskellige bøger og pjecer m.m. som Eva gav mig med til Hj.f.
Freds medlemmer.

I det følgende vil jeg kort fortælle om Hj.f.Freds opståen og 
om vores aktiviteter.
Hj.f.Fred blev stiftet på initiativ af en mindre gruppe menne

sker, som indkaldte til et offentlig møde med et panel bestående 
af repræsentanter fra forskellige landsdækkende freds-organisa
tioner og en repræsentant fra Hj.f.Fred. Derudover var der musi
kalsk underholdning og lysbilled-forevisning.
Annonceringen i vort lokale dagblad af vort møde skal nævnes 

her, da det er en metode, vi flere gange har brugt, og med større 
succes fra gang til gang. Annonce-teksten blev trykt på et antal 
indsamlings-lister, herpå kunne man skrive under mod betaling af 
et fastsat beløb. Dette førte til, at Hj.f.Fred kunne indrykke 
en stor annonce i avisen, som læses i det meste af Nordjylland.
På vort første stiftende møde blev en bestyrelse nedsat, og der 

blev vedtaget et arbejdsgrundlag og vedtægter.(Se vedlagte materi
aler)



Hj.f.Freds medlemstal er siden starten 1 marts -82 steget fra 
50 til et nuværende medlemstal på 160.
Af Hj.f.Freds aktiviteter vil jeg fremdrage en del men ikke 

alle, da det vil føre for vidt.
Hvert år deltager vi i den landsdækkende Påske-march i Aalborg. 

Hertil arrangere vi bus-transport.
Hj.f.Fred er tilsluttet den landsdækkende organisation "Stop 

Atomraketterne", som fungerer som en koordinerende faktor i den 
danske fredsbevægelse. Organisationen udstikker bl.a. landsdæk
kende aktionsdage. Her skal nævnes 3 eksempler:

D. 4. december-82 var hele den danske fredsbevægelse på gaden 
bl.a. under parolen: "Stop opstillingen af 572 nye atomraketter
i Europa". Her i Hjørring havde vi en daglang marathon-demonstra- 
tion(Se vedlafte fotos) Dagen igennem havde vi inden- og udendørs 
aktiviteter med bl.a. musik, plancer, taler, materiale og madsalg 
Demonstrationen samlede dagen igennem over 500 deltagere, og vakt 
stor opsigt i byen og pressen.

D. 27. marts-83 deltog vi i den store Påske-march i Aalborg 
med flere tusinde deltagere.

Et par uger før havde vi hus-omdelt en avis i 10.000 eksemplare 
(Hjørring har ca. 25.000 indbyggere) avisen var udgivet af orga
nisationen "Stop atomraketterne" (Se vedlagte materialer). Ind
lagt i avisen var en løbeseddel (Se vedlagte materialer) som om
talte 2 ting: 1) Påske-marchen hvortil man kunne købe billetter 
til bustransporten. 2) En annonce for et møde d. 24. marts, med 
repræsentanter for fredsbevægelsen i Vesttyskland, Holland, Bel
gien og England (repræsentant fra Greenham Common). Både Påske
marchen og mødet blev en succes.

D. 29. oktober-83 var der demonstrationer mod de 572 atomraket
ter over hele Danmark, over 200.000 deltog. I Hjørring deltog 300 
i en demonstration igennem byen. Ved begyndelse og slutning blev 
der holdt taler og sunget, af bl.a. en skuespiller fra Aalborg 
Teater (Se vedlagte fotos). Talerne blev holdt af Ditlev Peter
sen fra fagforeningen SID i Aalborg, Irmgard Jaskers fra den 
Vesttyske Fredsunion.



Til slut vil jeg fortælle om et arrangement vi afholdt d. 8/1-84 
2 dage før valget til Folketinget. Vi havde interviewet de for
skellige lokale folketings-kandidater om deres holdning til Dan
marks sikkerheds-politik og de 572 atomraketter. Vi offentlig
gjorde så deres svar ved arrangementet. Et af vores populæreste 
folkemusik orkestre "De Gyldne Løver" fra Hjørring, og en folke
kær skuespiller Preben Neergaard underholdte gratis. Vort lokale 
musikhus var denne dag fyldt til bristepunktet.

En af vore næste opgaver bliver Påske-marchen i Aalborg d. 15/4 
mer herom i et senere brev.

I min samtale med'Eva Mallickh talte vi om, at vi i en brev
veksling kunne stille spørgssmål til hinanden om forskellige 
ting, og jeg vil foreslå, at i efter at have læst dette sender 
os et brev, hvor i måske vil fortælle noget om hvordan Fredsråd
et er opbygget, og hvordan det arbejder i det daglige, og om hvor
dan man ellers arbejder for freden i DDR.

I håbet om at vores kontakt må udvikle sig og blive til glæde 
og gavn for begge parter.
På Hjørring for Freds vegne,
Reter Poulsen

Vedlagte materialer:

1. -- Vedtægter og arbejdsgrundlag for Hjørring for Fred.
2. -- 2 stk. løbesedler.
3. -- Fotos fra demonstrationen i Hjørring d. 4/12-82
4. -- Fotos fra demonsrationen i Hjørring d. 29/10-83
5. -- 3 stk. fredsaviser (husomdelt i Hjørring i 10.000 exempl.
6. -- 1 ark klistermærker

marts-83)


