
Den 9. november 1979 
var verden få minutter 
fra atomkrigen.
I al ubemærkethed.
Som følge af en fejl 
i De forenede Staters 
radarvarslings-datamater 
troede man, at en 
sovjetisk atomraket var på vej. 
Efter seks minutter 
blev alarmberedskabet afblæst- 
efter ti ville USA have sendt 
sit atomforsvar.

Den slags sker af og til.
Det skete igen den 3. juni 
og igen den 6. juni 1980, 
og det sker sikkert 
også i Sovjetunionen.
Din og min sikkerhed er 
placeret på kanten 
af det utænkelige. Af og til. 
I al ubemærkethed.

Jan Øberg.



Vores arbejdsgrundlag, som vi alle kan gå ind for, stammer 
fra en stor fredskonference for alle danske ffedsgrupper, 
i Odense 1981, og er følgende :
STANDS ATOMOPRUSTNINGEN , NEJ TIL ATOMVÅBEN ,
NEJ TIL NEUTRONBOMBEN OG ANDRE TERRORVÅBEN ,
fordi atomvåben og neutronbomber vil medføre aldeles
uoverskuelige og altomfattende ødelæggelser og lidelser,
som ingen menneskelige anstrengelser kan råde bod på.
Derfor MÅ vi sige blankt NEJ til dette menneskeskabte
vanvid og forlange, at politikerne siger
NEJ TIL MISSILER I ØST OG VEST
og JA TIL EN ATOMVÅBBNRRI ZONE I NORDEN
og baner vejen for et
ATOMVÅBENERIT EUROPA.
Vi må kræve, at Danmark ikke bliver et bombemål, derfor
INGEN DEPOTER OG EREMMEDE TROPPER ,
og en styrkelse af arbejdet for
NORDEN .SOM ATOMVÅBENERI ZONE
og på alle måder søge at
EORSVARE LANDET MOD ØDELÆGGELSE.
Sidst men ikke mindst må vi kræve, at ødelæggelse og død - 
vendes til fred så nød og sult kan afskaffes, derfor 
■forlanger vi
VÅBENMILLIARDERNE TIL MAD.

Situationen er klar: 
Radar spejder.
Ely er i luften. 
Raketter står parate. 
Hænder er rede.
Ordren afventes.
Kun tidspunktet mangler
Hvor meget er klokken?



Hverken oprustning eller krig er nogen naturlov; "begge 
dele er noget menneskeskabt- og derfor er det også muligt 
for mennesket at forhindre den katastrofale udvikling, 
hvor vi alle bliver tabere.
Vi ser da også i disse år, at folk verden over samler 
sig for at give udtryk for deres bekymring og protesterer 
imod krigsvanviddet og oprustningen. De mange fredsbevæ
gelser er allerede idag blevet en faktor, som politikerne 
må regne med, og disse bevægelser bliver stadig mere 
talrige i by og på land.
Også her i Hjørring er der nu opstået en sådan lokal 
fredsbevægelse :

HJØRRING POR PRED
Allerede ved stiftelsen den 22.4.1982 blev vi ca 50 faste 
medlemmer. Ud over at vi holder medlemsmøder een gang 
hver måned, arbejder vi til stadighed i en række arbejds
grupper med hver sine særlige opgaver : oplysning og 
debat, udstillinger, fredsteater mm.

Predsteater i Hjørring :



Vi må ustandselig skabe debat om våbenbeslutningerne, 
drage dem i tvivl, stille spørgsmål,.oplyse. Vi må bruge 
aviserne, lave offentlige høringer, udstillinger og meget 
andet- freden behøver dine tanker og ideer.
Vi kan tale til den enkeltes fornuft og fantasi og sam
vittighed gennem fredsteatret, som allerede har haft 
forestillinger i Hjørring og Ålborg.
Vi kan deltage i protestmarcher og underskriftsindsamlin
ger og gøre fred til et folkeligt krav, som ikke kan 
overhøres. Underskriftsindsamlingen til kravet om Norden 
som atomvåbenfri zone samlede alene i Danmark ca 250.000 
underskrifter..
Vi kan forlange vores huse tinglyste som atomvåbenfrie 
zoner- en gruppe er allerede igang.
Vi kan taræve, at Hjørring bliver erklæret atomvåbenfri 
zone.
Vi må vise, at freden er vores eneste mulighed for en 
fremtid for os og vore børn.
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