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Den aller første gangen jeg ble alvorlig redd, var ett år tidligere i 1961. Da 
kokte angst og redsel sammen til noe grenseløst, som det ble vanskelig å 
håndtere. Jeg satt alene i Stavanger. Rundt om i rommet var ting jeg fant 
trygghet og glede i. I værelset ved siden av sov Vetle. 

Det var sen kveld. Nattemørket hvilte tungt mot 
ruten og tankene mine. Lars, ektemann og skuespil-
lerkollega, var oppe i nord på teaterturné. Han var der 
sprengningene av atombomben nettopp hadde funnet 
sted. Ikke bare en gang. Flere annonseringer hadde 
gått ut over eteren: Prøvesprengninger hadde funnet 
sted på Novaja Semlja. Som dommedagsbasuner lød 
meldingene i ørene mine, som en dødsdom. 

Var morsmelken radioaktiv 
Meldingene ble bekreftet i dagens aviser. Der sto det svart på hvitt at melken 
var radioaktiv. Melken var helsefarlig, især for de aller minste. Vetle fikk 
brystmelk. Var gresset også radioaktivt, kjøtt, fisk og grønnsaker, frukten? 
Som jeg spiste. Hadde kanskje skaden allerede skjedd?

Jeg måtte inn å se til gutten igjen. Nå hørte jeg ikke den lille pusten hans 
engang. Angsten grep rundt hjertet mitt. Jeg måtte røre ved ham. Og hvor 
var Lars nå? 

Vi må gjøre noe
Ute blant menneskene hersket det også angst og usikkerhet. Mange prøvde 
å roe seg selv og hverandre, men hva kunne vi gjøre! Ja, hva kunne vi gjøre? 
Som dagene gikk, avtok angsten, men ikke hos meg. Avisene hadde oppslag 
rett som det var, men mer som små bagatelliserende notiser for å berolige 
oss. Men jeg lot meg ikke berolige. 

 Jeg holdt ikke lenger ut å forholde meg passivt til atomtrusselen, dødelig 
mat og dødelige drikke!

OPPTAKTEN TIL FREDSKONTORET
av Sonja Lid

To ganger, fra vi startet til vi sluttet de 10 årene med Fredskontoret, 
var jeg redd. Den andre gangen var under Cuba-krisen i oktober 1962. 

Russiske fartøyer var på vei mot Cuba med atomvåpen om bord. 
Amerika var sterkt alarmert. Kennedy satte hardt mot hardt. 

Men ville Krustsjov snu? 

Motstående side:
Fredskontoret i Stavanger 
var preget av engasjement, 
kreativitet og et ufattelig 
pågangsmot.  Plakatene bak 
Sonja Lid og Lars Andr. 
Larssen viser bare en liten 
del av all aktiviteten som 
utfoldet seg.
Foto: Rogalands Avis

Gjennom sine første tre 
år i Stavanger arrangerte 
Fredskontoret et stort 
antall forelesnings- og 
debattmøter, studiesirkler 
og utstillinger som trakk 
tusenvis av deltakere.
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54 1961 – Utdrag fra brev mellom Sonja og Lars

Kjære Lars, hvordan har du det? Er du redd? Folk sier ikke så mye 

høyt til hverandre lenger. Men vi må gjøre noe, ikke sant, Lars? 

Skriv, skriv til meg, er du snill! 

 
Stockholm 16.4.1961. Kjære Sonja. “Kjæreste Du!

Vi har nu spilt forestillingen vår om Garborg og Kielland på tre av de ni stedene som står på programmet. Skulle gitt mye for å få tatt aftenstellet i dag på den lille sprellemannen vår. Til lykke med atomarbeidet vårt. Er det ikke storslagent med Venstres og A-partiets “atomposter”? Jeg traff arkitekt Engh før jeg dro, og skulle hilse så meget. En av grunnene til at “De 13” kom i gang, var arbeidet vårt i Stavanger. Gjennom hele Sverige.  din Lars.””21.8. Du Sonja, om noen fra atomaksjonen skulle komme til å spørre deg om den omtalte utstillingen, har jeg undersøkt saken og fått vite at den ikke er tilgjengelig før etter stortingsvalget…”

�
Stavanger,�21.8.�1961

Elskede�Lars!

Jeg�har�nettopp�vært�inne�og�“eksellerert”�i�den�nye�teaterrollen�

min.�Det�kjentes�til�tider�a
ldeles�umulig.�Lars,�nu�er�en�20,�

30,�50�

megaton�bombe�gått�av.�En�er�aldeles�
lammet.�Hvor�mange�kreftpa-

sienter�skal�i�årene�frem
over�dø�uskyldig�takket�

være�den�sovjetiske�

ledelse?�Med�hjerner�av�krutt�og�h
alm.�Å,�Gud.

Hver�gang�du�drar�skjer�
det�noe�forferdelig;�som�om�det�er�en�

anklage�i�det�fordi�vi�in
genting�gjør!�Resolusjone

n�dere�forfattet�sist�

lørdag�skulle�inn�i�avise
n�snart,�sa�Pelle�Christensen.�Vi

�er�jo�ikke�

kommet�et�skritt�videre!�Den�r
edegjørelsen�vi�skylder�S

tavanger-be-

boerne�uteblir�og�uteblir
.�Den�har�intet�med�De�13�å�gjøre.�Kanskje

�

sprang�bomben�i�protest!

Jeg�synes�du�skulle�skriv
e�noe�snarest,�i�denne�uk

en.�Jeg�ser�av�

“Stavangeren”�at�SFs�utta
lelser�i�Stortinget�om�de�russiske�atom-

sprengningene�blir�stilt�
i�et�underlig�lys.�

At�vi�er�SF-vennlige,�mange�av�oss�som�er�tilsluttet�“atom-grup-

pen”,�er�vel�kjent�blant�f
olk�flest,�skulle�jeg�tro.�Je

g�ringer�Olden�i�

dag.�Alt�er�vel�allerede�fo
r�sent.�Og�kritikken�mot�oss�reiser�vel�for�

alvor�bust�når�vi�NU�trer
�inn�på�arenaen;�men�jeg�tror�vi�likevel�må!

Olden�nevnte�atomprøvene�som�infantilitet,�som�dumhet.�Krust-

sjovs�fredspolitikk�førte�i
kke�frem.�Nu�presser�han�på�med�andre�

midler,�støttet�av�militære�og�andre�politike
re.�Han�snakket�og�om�

den�psykologiske�virknin
gen�av�disse�prøvene:�for

holdet�foreldre-

barn;�nervøsitet,�irritab
ilitet,�engstelse�fra�de�vo

ksnes�side.�

Ha�det�bra,�Lars�min.

Sommersol – før høsten 
gjorde sin entré i 1961.
Foto: Privat
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Honningsvåg�den�6.9.1961�Kjæreste Sonja

Jeg savner deg her jeg sitter og overalt hvor jeg er. “Hjemløshetsfølelsen” på scenen griper også meg nå og da, så du er ikke alene om den. Nyhetene fra Sovjet, ja det er intet mindre enn en hån mot hvert eneste menneske. Selv om jeg kanskje delvis kan forklare det, finnes det intet for-svar for det. Én ting en bør være oppmerksom på er at den 1000  megatons bomben som er prøvesprengt, sannsynligvis er en såkalt neutron-bombe, og skal følgelig ikke spre radioaktivt nedfall! Hva kan en vente etter over 300(?) møter i Genéve – uten resultat?Jeg håper og tror at denne nye forferdelige oppblussingen kan føre til en ærligere forståelse og innsats. Kanskje nå endelig kan den helt store folkeo-pinionen bli en realitet. Hva vi tidligere har lagt våre hoder sammen om, har jo på mange måter lykkes, du lille inspirasjonens Pamfilius.                   Din Lars.

�

Stavanger,�8.9.196
1

Lars,�Lars,�la�oss�n
u�gjøre�noe.�Vel�kun

ne�jeg�vel�skrive,�m
en�det�ville�bli�en�

rekke�uartikulerte�
skrik.�Kunne�skriv

erier�og�handling�
følge�hverandre,�vi

lle�

jeg�føle�at�jeg�endel
ig�gjorde�noe.�Men�jeg�kan�visst�ikk

e�bare�skrive.�Det�e
r�så�

mange�skriverier�ove
ralt;�skriveriene�ro

per�på�handling!

Å,�Lars,�jeg�føler�u
vilkårlig�at�vi�driv

er�nær�en�uendelig
�avgrunn.�Hvis�ikk

e�

noe�radikalt�skjer,
�er�det�jo�ingen�vei

�utenom.�Ingen!�Det�er�det�
vanvittige.

Vi�kan�da�ikke�bar
e�sitte�og�la�jorden�

vår�råtne�opp�–�fra
�alle�kanter!�Lars,�

la�oss�for�Guds�sky
ld�ikke�sitte�som�medansvarlige.�

Husk�Vetle�vår,�hu
sk�alle�de�barn�vi�a

lle�setter�inn�i�live
t.�Og�det�livet�vi�

alle�er�med�på�å�berede�dem
…�Kanskje�blir�jeg�s

yk�en�dag,�kanskje�
du,�kanskje�

Vetle,�kanskje�nabo
en,�familien.�Kanskje�skjer

�det�fortere�og�brut
alere…

Vi�kan�da�ikke�sitt
e�her�på�vår�bak�og

�spille�teater!!�Lars
,�nu�må�vi�bli�men-

nesker�igjen�–�kom
me�til�oss�selv.

Jeg�tror�jeg�må�oppsøke�Olden.�S
nakke�med�han.�Høre�om�han�tror�vi�kan�

gjøre�noe.�Om�vi�i�det�hele�tatt�h
ar�håp.�Å,�Lars,�de

t�unge,�skjønne�liv
et�vårt,�

alle�unge�menneskers�skjønne�
og�håpefulle�liv.�Hv

a�med�det�alt�sammen?�Hva�

med�oss�nu?

Mandag�formiddag,�9.10.61�An
gående�artikkelen�

har�jeg�enda�ikke�h
ørt�

noe�fra�“Stavangere
n”.�Har�du�lest�lør

dagens�“Dagblad”�
om�Nansen,�Lars?�Jeg�

skulle�ønske�jeg�ku
nne�være�en�kvinn

elig�Nansen.�Det�er
�hva�vår�tid�har�b

ehov�

for.
Tirsdag.�10.10.61�

Jeg�sovnet�sent�i�gå
r.�Kunne�ikke�bli�k

vitt�tankene�mine.�

Jeg�har�en�fornem
melse�av�å�ha�vært�gressenke�veldig�le

nge.�Så�mye�har�skjedd�

–�og�skjer.�I�dag�reg
ner�det�fra�en�radi

oaktiv�himmel.�Norges�statsmenn�venter�

med�å�sende�klagebr
ev�til�Krustsjov�til�

målinger�av�radioak
tiviteten�er�gjort.
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1  Sitert fra Sigurd B. Hennum, 1993, De utfordrende 60-årene. Schibsteds Forlag A/S, Oslo 1993, side  32.

Mandag gikk jeg til Brett Borgen og Gunnar Alme, hvor vi etter 

hvert ble mange. Radioen sto på og Jan Bull noterte stemmer så blek-

ket skvatt. Og tenk, vi fikk to mandater på Stortinget! Jeg synes det er 

så strålende. 

Du var nok forbauset over at jeg ikke stemte Venstre, men jeg 

kom til at alle partiene er så like i sin politikk. De er så grenseløst 

innenriks selvopptatte. For meg, midt i denne farlige tiden, ville det 

å stemme Venstre være en fallitterklæring. Og jeg angrer så menn ikke. 

Jan og Brett stemte heller ikke.

 I morgen drar vi på teaterturné til Haugesund. “Berre dagane 

ville lide, berre dagane ville skride”, til vi endelig ses igjen. 

Din egen Sonja og lille Vetle.

 Atombombefrykt
Til tross for inntrengende appeller og pro-
tester fra en hel verden, har Sovjet siden 
1.september gjennomført en lang serie prøve-
sprengninger med atombomber over Novaja 
Semlja – de voldsomste som noensinne har 
funnet sted – og her hjemme er det ikke len-
ger bare “atomprotestantene” som er engste-
lige: 

Den 6. oktober 1961 springer den attende 
atombomben på hele 30 megatonn, tilsva-
rende 2500 Hiroshima-bomber; 20. oktober 
fremlegger seks land på den nordlige halv-
kule, deriblant Norge, et resolusjonsforslag 
i FNs politiske komitee, hvor det henstiller 
til Sovjet ikke å gjennomføre den planlagte 
prøvesprengningen med en bombe på hele 50 
megatonn; 

Den 24. oktober etablerer man full be-
redskap i Bodø Sivilforsvars varslingskom-
mando for radioaktivt nedfall; 25. oktober har 
Statens råd for strålehygiene krisemøte for å 
drøfte konkrete tiltak for å dempe virkningen 
av det radioaktive nedfallet; og 30. oktober 
kommer klimaks: 

Til tross for appeller fra 87 nasjoner, lar 
Krustsjov sin superbombe på 50 megatonn 
detonere over Novaja Semlja, og angsten brer 
seg.

Heldigvis er værforholdene meget gun-
stige for Skandinavia – atomskyen driver mot 
øst, og det blir unødvendig med øyeblikkelige 
tiltak. Men de langsiktige virkninger bekym-
rer sterkt. En Oslo-frue går til sultestreik uten-
for Sovjets ambassade på Drammensveien. 1
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Statens råd for stråle-
hygiene. Fra venstre og 
rundt bordet: Professor 
Alexis Pappas, professor 
dr. med Lorentz Eldjarn, 
helsefysikksjef Gudbrand 
Jensen, forskningssjef 
T. Hvinden, overlege Fr. 
Melbye, rådets formann, 
direktør dr.med. R. Eker, 
rådets sekretær, fysiker  
Arne Bull, bestyrer 
Kristian Koren, dr. phil. 
Per Oftedal, overlege 
dr. med. Erik Poppe og 
overlege dr. med. 
Finn Devik.

Foto: NTB scanpix

Nordpå, 11.10.1961
Kjæreste Sonja
Prøv å ta deg tid en dag til en tur bort til Oldens. Det kan sikkert 

være forløsende. Det skulle være rart om ikke dere to sammen kunne 
finne frem til en linje vi kunne arbeide etter, i alle fall i grove trekk. 

Vi må få satt noe i gang, Sonja, om det aldri så meget skulle gå ut 
over “Teatret”. Det er sikkert mange som venter på vårt initiativ. Jan 
Bull og jeg snakker mye frem og tilbake om verdenssituasjonen, for om 
mulig å finne frem til en måte å gripe saken an på. Jans mening er at det 
som kanskje vil ha sterkest innflytelse henimot prøvestans, er de respek-
tive lands kommunist-partier. 

At disse også i dette tilfelle vasser i helene på Sovjet og faktisk karak-
teriserer prøvene som “fredsarbeid”, er meg så komplett uforståelig som 
noe her i verden kan bli. Kan virkelig partilojaliteten ha nådd så vidt at 
de ofrer sine etterkommere på partiets alter? Jeg nekter å tro det.

Jeg ser av Dagbladet at det planlegges en storstilet nordisk protest. 
Dette er et lyspunkt, som vi i Stavanger må følge opp av alle krefter. 
Kanskje du nevner dette for Olden, om du skulle rekke det. Jeg ser også i 
det velsignede Dagbladet at “prøve-problemet” skal opp i FN. Kanskje det 
også kan føre til noe. I det hele tatt, som du er jeg også innstilt på å satse 
så mye som satses kan, på å få gjort noe. Det er mulig at Jan og jeg kan 
få laget et “opprop” til kommunistene for trykning i avisene med i hvert 
fall et krav om avstandstagen.

Din Lars.”Nå er det bare 9 dager til jeg er hjemme igjen. 
 God natt – Du, god natt lille Vetle
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Fra angst til handling i 1962: lokale, 
bil og fredsarbeid!
Vi startet opp Fredskontoret i Stavanger i 
1962 i et lite, forlatt skredderlokale på La-
gårdsveien, ervervet oss en liten grønn bil 
med fredskontor-skilt på og kastet oss ut i 
arbeidet. Vi hadde klart å finne 100 men-
nesker som var villige til å betale oss de ti 
kroner måneden, som var avgjørende for om 
vi våget spranget. Å leve for 70 kroner i uken 
var ikke greit. Og arbeidstempoet ble stort. 

Til å begynne med arrangerte Freds-
kontoret to offentlige møter i uken. Vi 
arrangerte studiesirkelen “Atomvåpen, 
kjensgjerninger og vurderinger” der bl.a. 
gymnasiastene Halvor Elvik og Per Fugelli 
deltok. Studiearbeidet fant sted i Kvekernes 
Hus lenger ut på Lagårdsveien. 

Vi laget fredsaftener, demonstrasjoner 
og vindusutstillinger, solgte lys til inntekt 
for politiske fanger i Sør-Afrika, skrev ar-

tikler, laget innlegg og kranglet med biskop Birkeli og Stavanger Aftenblad 
gjennom svar og motsvar. 

Etter hvert reiste vi rundt til alle byene i nærheten med en atomvåpen-
utstilling som samlet mange skoleelever. Mange arrangement var i samar-
beid med Kvekerne, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet i Stavanger og 
Sandnes, og Norsk kvinneforbund. 

En vakker dag satt jeg med hendene i fanget, helt utmattet. Vår 15-årige 
barnevakt lengtet hjem, og dagene krevde oss fullt og helt. Men vi lærte å 
spare på kreftene. Vi hadde også et familieliv å ta vare på.

Så kom Linus Pauling
På de tre årene vi var i Stavanger arrangerte Fredskontoret rundebordsdebat-
ter i Atlantic Hall, med politikere fra høyre til venstre i heftig diskusjon om 
politiske spørsmål. Debattene ble kringkastet utover hele landet.

 En vakker Menneskerettighetsdag, 10. desember 1962,  inviterte vi Johan 
Borgen opp til talerstolen sammen med Tordis Maurstad, som leste dikt.  Det 
skapte furore. Talen ble erklært som et anti-NATO-opplegg. Arrangørene 
skalv litt og følte seg tatt på sengen, men Johan Borgen “trøstet” og sa vi møtes 
nok ved neste korsvei! 

Fredskontoret var temmelig uglesett fra visse politiske hold – inntil Linus 
Pauling fikk Nobels fredspris i 1962, og Fredskontoret inviterte ham og Helen 
Pauling til byen. 

Den lille grønne på fire 
hjul  – en Morris Mini, 
L 3205 – med Fredskon-
torskilt på taket, gjorde 
nytten for tre. Så kom 
Gaute til verden, og 
vi ble fire.

Foto: Agderposten
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Linus Pauling fikk Nobels 
Fredspris i 1962. Freds-
kontoret inviterte ham og 
Ava Helen Pauling til 
Stavanger. Det ble et 
hjertelig møte.
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60 Da tok man finstasen på og bød på middag i kommunens regi. Og Stavan-
ger Aftenblad var ikke snauere; det het på lederplass: 

 “Hovedarrangør var det omstridte Fredskontor, som man kan være enig 
eller uenig med i alle dets spontane ytringsformer – men fredens talsmenn 
er også stridsmenn og må så være.”

Lars og jeg fikk et varmt forhold til det åpne og inkluderende ekteparet Pau-
ling, Både før og siden hadde vi gleden av å se flere av foredragholderne 
hjemme hos oss.

Hvordan var det å slutte ved teatret?
Det ergret Lid og Larssen at ikke publikum heller var opptatt av hvordan det 
var å begynne med fredsarbeid?! 

Media ga oss stor oppmerksomhet de tre årene 
i Stavanger, helt motsatt av det vi opplevde da vi 
kom til Oslo. NRK ved Haagen Ringnes intervjuet 
oss, likeledes aviser og ukeblad med store oppslag 
og store bilder. Vi gikk til innkjøp av utklippsbø-
ker, snart talte de ni stykker. Artikler, debatter, pla-
kater og omtaler, som omhyggelig ble limt inn. Og 
her ligger de fremdeles, på gulnede papir – etter 
50 år.

Atlantic Hall var stuvende full under 
ordskiftet om Norge mellom øst og vest.  
“Livlig, men ikke amper debatt”, sto det 
å lese i Stavanger Aftenblad, januar 1964.  
“Debattmøte sprengte Stavangers 
største lokale.”            (Privattelegram til Dagbladet).


