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Lærervejledning: 
Rødovre som atomvåbenfri zone  

Hvad er det formålet, at eleverne skal lære noget om? 

I denne kildepakke kan eleverne få et kig ind i en politisk debat, hvor storpolitikken kommer til 
at fylde i den lokale debat. I kan bruge kildepakken til at lære om det politiske landskab lokalt, 
nationalt og globalt under Den Kolde Krig, og til at øve jer i at stille kritiske spørgsmål til kilder-
nes fremstilling af virkeligheden.  

Denne diskussion stiller skarpt på den meget grundlæggende debat, der delte befolkningen: 
hvorvidt kampen mod atomvåben og for nedrustning var den rigtige vej ud af Den Kolde Krig.  

Inden I begynder at arbejde med denne kildepakke, kan det være en fordel, først at have arbej-
det med Den Kolde Krig i Rødovre, eksempelvis gennem kort og tidslinje på hjemmesiden 
rokk.dk, eller i et af de andre undervisningstilbud, der introducerer problemstillinger under Den 
Kolde Krig.  

Kildepakken understøtter følgende færdigheds- og vidensmål i de Fælles mål for Histo-

riefaget  

Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt. 

Arbejd videre med kildepakkens tema 

På hjemmesiden finder du en række temaer, som kildepakkerne lægger sig op ad. I kan derfor 
grave jer længere ned i kildepakkens tema, læse mere om historierne og stederne og finde fle-
re kilder til det, der lige optager jer mest. I kan også benytte jer af et af de andre undervisnings-
tilbud om Rødovre og Den Kolde Krig, som I finder på hjemmesiden www.rokk.dk.

Bilag 
 

Oversigt over atomvåbenfri zone debat i lokalavisen: 

16. juni 1982, s. 13:  "Stor opbakning i Rødovre af freds-initiativ" - læserindlæg fra 

Ingrid Kjeld, der skriver, at der i forbindelse med en underskrift-

indsamling om at Norden skal være atomvåbenfri zone har væ-

ret fin opbakning i Rødovre.   

6. november 1985, s. 8:  "A-våbenfri zone moralsk opbakning" - DKU's spørgsmål til Rød-

ovre Ungdomsbyråd om atomvåbenfri zone var blevet afvist af 

ungdomsborgmesteren, hvilket de er utilfredse med.    

4. december 1985, 2. sek. s. 10:  "Hellere forbedre de unges vilkår" - læserbrev fra Jørgen Stub-

toft, der ikke forstår, at DKU har taget spørgsmålet om Rødovre 

som atomvåbenfri zone op på Ungdomsbyrådet.  

27. december 1985, s. 10:  "Vigtigt at tage fredssag op i Ungdomsbyråd" - læsersvar fra 

Rødovre DKU til Jørgen Stubtoft, der har kritise-

ret DKU's "holdning og handling i Ungdomsbyrådet", hvorfor 

DKU forklarer disse.   
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8. januar 1986, 2. sekt. S. 6:  "Vi skal være atomvåbenfri" - læserindlæg af M. 

Andersen, der mener, at det sender et stærkt sig-

nal ved at erklære Rødovre atomvåbenfri zone.   

15. januar 1986, s. 3:  "Ungt flertal for atomvåbenfri zone" - om at der på 

det sidste Ungdomsbyrådsmøde blev enighed om at Rødovre 

skal erklæres for atomvåbenfri zone. Konservative var de ene-

ste imod dette.  

19. februar 1986 s. 2:  "Tavs protest mod byrådet" - om at DKU's protest mod kommu-

nalbestyrelsen, der ikke ville medtage sagen om atomvåbenfri 

zone, da de ikke mente, at det var et kommunalt anliggende.   

26. februar 1986, s.7:  "Må de tale om A-våbenfri zone?" - om at sagen igen ikke kom 

på dagsordenen for kommunalbestyrelsen, og at det nu under-

søges hvorvidt det ikke er et kommunalt anliggende.   

11. juni 1986, 2. sekt. S. 1:  "Frederik er fredelig" - om Unge for Fred Rødovre, der kræver 

at Rødovre erklæres for atomvåbenfri zone. Gruppen kalder sig 

"Frederik" som forkortelse og går ind for, at der skal finde en 

nedrustning sted, da oprustning er "en pervers måde at bevare 

freden på" samt at dansk medlemskab i NATO er "latterligt", da 

vi alligevel ikke har noget at skulle have sagt.   

5. november 1986, 2. sek. s. 8:  "A-fri erklæring fra Fredrik" - 'Fredrik'/Unge for Fred Rødovre og 

Rødovre for Fred har sammen fremsat kravet, at Rødovre skal 

erklæres for atomvåbenfri zone, til hvilket de har indsamlet en 

række støtteunderskrifter, bl.a. fra Henry Heerup. 'Fredrik' me-

ner, at faren for en atomkrig er stigende i kraft af den fortsatte 

oprustning i øst og vest.    

20. december 1986, s.9:  "En verden for fred" - om fredskongres i København, hvor også 

en gruppe Rødovreborgere deltog, mange fra 'Fredrik' og Rød-

ovre for Fred. De retter kritik mod medierne, der fik fordrejet det 

således, at det drejede sig om sovjetisk propaganda, hvilket 

deltagerne ikke kan genkende. Ønsket er stadig, at få Rødovre 

erklæret for atomvåbenfri zone, hvilket kongressen styrkede 

håbet om at opnå.   

25. februar 1987, s. 2b:  "RC som atom-fri zone" - om at Rødovre Centrum afslog at 

DKP opstillede papmodeller af atomraketter tilbage i 1983, der-

med mener DKP, at RC bør være et forgangseksempel for 

kommunen, der stadig ikke vil erklære Rødovre for atomvåben-

fri zone.   

1. april 1987, s 3:  "Folkebevægelserne mangler et talerør i Kommunalbestyrelse" 

- DKP mener ikke, at der gives taletid til græsrodsbevægelser-

ne, og at debatten om Rødovre som atomvåbenfri zone bør ta-

ges op, da et flertal af Rødovres borgere støtter denne sag.   


