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I ei tid da prøves-
prengning av atom-
bombe fant sted i No-
vaja Semlja, og mens
den kalde krigen pre-
get det politiske livet
særlig her nord, var
det noen som våget å
rope på freden, og
marsjere for den.

Over det ganske land organiserte

fredselskende mennesker seg i freds-
bevegelsen. Først var det Sonja Lid
som startet fredskontoret i Stavanger
i 1961-62. Så kom en rekke etable-
ringer også her nord. I Tromsø, i
Bodø og i Mo i Rana. I Mo var vise-
sangeren Birgitte Grimstad drivkraf-
ten og dro landet rundt på turné med
sine fredssanger. I Tromsø markerte
også fagbevegelsen seg sterkt. 

Lanseres i Oslo
Nå er historien om Fredskontoret og
fredsbevegelsen skrevet. I dag skal
50-års jubileet for Fredskontorets
etablering og boklanseringen marke-
res med et stort møte i Litteraturhuset
i Oslo.

– «I strid for fred» er tittelen på
boka, sier medredaktør og en av 30
forfattere, Anne Hjort Larsen, kan-
skje mest kjent i Tromsø som mang-
eårige informasjonssjef i Troms
Kraft.

– Det er egentlig forsvinnende

lite som er skrevet om fredsbeve-
gelsen og aktiviteten her nord, sier
hun til Nordlys. 

Hun har gjennomgått Nordlys
fra den tiden, og nesten ikke funnet
noen artikler om fredsbevegelsen
og fredskontoret.

– I Finnmark var det ingen organi-
sert fredsbevegelse. Det skyldes nok
at etterdønningene fra krigens dager
ga utslag i at få våget å stå fram med
sitt syn. Der var det jo ei voldsom
stigmatisering av folk, blant annet
kommunister, lenge etter krigen.

Ble overvåket
Selv opplevde hun å bli overvåket og
fikk ei egen mappe i PST, ei mappe
hun nå har fått utlevert. 

– Og jeg var ikke den eneste i
Tromsø som ble overvåket på
grunn av fredsaktiviteter, sier hun. 

Flere av dem er omtalt i boka «I
strid for fred».

– Det gjelder ikke minst familien

Graff hvis hus var adressen til freds-
bevegelsen i Tromsø. To andre som
er omtalt i boka er fagforeningsleder-
ne Iris Hemmingsen og Olaf Lin-
drupsen. I boka tegner også Erling
Steenstrup et bilde av Tromsø på en
tiden, og ikke minst Atle Melkild var
aktivt med, sier Anne Hjort Larsen.

– Også i Tromsø ble det arran-
gert store fakkeltog for fred. Og
mange var redde for hvilke konse-
kvenser de russiske prøvespreng-
ningene kunne få.

– Har det vært vanskelig å få folk i
tale om hvordan de opplevde den ti-
den?

– Nei, folk har vært veldig åpne og
har mange refleksjoner om det som
skjedde da, sier Anne Hjort Larsen. 

Nedlagt i 1972
Men noen av dem som ble spesielt
godt overvåket synes ikke dette er
noe som man snakker om nå.

– Hva skjedde egentlig med freds-

bevegelsen etter noen år?
– Vi fikk Vietnamkrigen som etter

hvert skapte et stort engasjement ikke
minst blant ung mennesker. Vi fikk
ML-erne som bidro til at fokus ble
endret. Og i 1972 ble Fredskontoret
nedlagt, sier Anne Hjort Larsen.

Men i dag skal altså 50-års jubi-
leet markeres på Litteraturhuset i
Oslo med foredrag, teater, sang,
dikt, rapping og debatt.

En av foredragsholderne er Salve
Dahle fra Akvaplan-niva i Tromsø.
Han stiller spørsmålet: Hva skjedde
med atomprøvene på Novaja Sem-
lja?

– Der er mange fortsatt redde for å
drikke melka som produseres i områ-
det, sier Anne Hjort Larsen. 

Og hun understreker at alle er vel-
komne til det åpne arrangementet i
Oslo.

– Så håper jeg vi kan lage et lite
«stunt» når boka lanseres i Tromsø,
sier hun.

KALD KRIG: Anne Hjort-Larsen medredaktør og bidragsyter i boka om fredsbevegelsen i Norge under den kalde krigen, «I strid for fred». – I Tromsø ble det arrangert store fakkeltog for
fred. Mange var redde for hvilke konsekvenser de russiske prøvesprengningene kunne få, forteller Anne Hjort Larsen.

I kveld er det duket for en hel-
aften i elektronikamusikkens
tegn på Nedentil i Tromsø. Her
er store deler av miljøet samlet
for en kveld der konserter og
DJs står på plakaten.

«Benjamin Mørk (MØRK) og
nylig plateaktuelle Kristian S
Olstad (KOL) går sammen for å
lage en konsert med KOL-

MØRK musikk,» skriver arran-
gørene i en pressemelding.

I tillegg skal Charlotte Ben-
diks spille sin aller første liv-
ekonsert med eget materiale.
dette gjør hun sammen med
labelkollega Boska. Charlotte
Bendiks er for øvrig snart aktu-
ell med plate. 

«Bendiks og Boska kom net-

topp hjem fra nok en suksess-
rik labelkveld med Love OD
Communications i Dresden sist
lørdag og har selvfølgelig label-
sjefen Per Martinssen aka Men-
tal Overdrive med som DJ på
kvelden,» skriver de, og avslø-
rer at Martinsen for anledning-
en har fått med seg kona Aggie
Frost på DJ-laget.

Tromsø-elektronikaen samles på Nedentil

Skrev bok for dem som var for 

fred i iskald tid
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