
Hvad skal vi gøre, hvis (atom)krigen kommer?

Putin og Biden nidstirrer hinanden via videolink. En mulig invasion af 
Ukraine er undervejs, hvor tusinder af soldater tripper ved grænsen, 
og NATO rasler med sablen. Virker det bekendt? Vil atomvåben blive 
taget i brug i en kommende storkonflikt?
 I januar 1962 udsendte Statsministeriet en pjece, Hvis krigen 
kommer, der bl.a. angav, hvad enhver dansker skulle pakke i sit 
personlige sikkerhedsrum i kælderen, hvis atomkrigen kom. Den 
anbefalede nødforplejning for én person var: Fem dåser minutkød, 
tre dåser frikadeller i fedt (ikke sovs), to pakker knækbrød, tre pakker 
kiks, otte plader chokolade, en pakke rosiner, 40 stykker sukker og en 
dåse bordsalt. 
 Måske er det på tide, at den danske stat igen rådgiver os borgere om, 
hvordan vi skal forholde os, hvis nutidens kolde krige bliver varme? 
Det er præcis 60 år siden, at den blå pjece blev husstandsomdelt. 
Siden har atomfrygten skiftet karakter – men den er der endnu.
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Forfatteren siger 

”Den Kolde Krig har bestemt ikke mistet sin relevans eller sin appel. I dag 
står viserne på Dommedagsuret på 100 sekunder i midnat. Det skyldes, 
at verdens politiske ledere ikke har magtet at håndtere truslen fra 
kernevåben og klimaforandringer. Frygten for, hvad fremtiden byder, er 
med til at skabe rammerne for vores samfundsliv. Det gjorde atomfrygten 
også under Den Kolde Krig. Det gør den måske i mindre grad nu, men der er 
god grund til at tro, at den ret nemt kan genaktiveres, hvis en trussel rykker 
nærmere. Atomalderen er ikke forbi.”

Om forfatteren
Casper Sylvest (født 1975) er historiker og lektor på Institut 
for Historie, SDU. Han er ekspert i atomteknologiers, ikke 
mindste kernevåbnenes, politiske og kulturelle konsekvenser 
i Danmark, Storbritannien og USA under Den Kolde Krig.

Om serien
Atomfrygt er 52. bog i forlagets serie 100 danmarkshistorier. 
Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er centrale i 
projektet, der bl.a. omfatter kronnikker i Avisen Danmark og 
materiale  på danmarkshistorien.dk.
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