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sirenerne på den russiske varslingsstation Serpukhov-15: Et amerikansk atomangreb var under optræk. USA
havde afsendt atomraketter mod Sovjetunionen, meldte computeren. De ville ramme om en halv time. Det var

den 26. september 1983, Den Kolde Krigs køligste år, og for Jurij Andropov, USSR’s præsident, ville
angrebet ikke komme som en overraskelse. Han havde frygtet det siden 1981, hvor Ronald Reagan blev

præsident i USA. Men Andropov blev ikke underrettet om alarmen. For netop denne nat havde den 44-årige
oberst Stanislav Petrov vagten på Serpukhov-15, og han besluttede, at det måtte dreje sig om en fejlmelding.
Men så lød alarmen igen. Og igen. Manden der reddede verden er den spændende beretning om den nat,

verden kom tæt på et atomangreb, der ville have lagt store dele af den vestlige verden øde.

 

En sen nat midt under Den Kolde Krig lød sirenerne på den russiske
varslingsstation Serpukhov-15: Et amerikansk atomangreb var under
optræk. USA havde afsendt atomraketter mod Sovjetunionen, meldte

computeren. De ville ramme om en halv time. Det var den 26.
september 1983, Den Kolde Krigs køligste år, og for Jurij Andropov,
USSR’s præsident, ville angrebet ikke komme som en overraskelse.

Han havde frygtet det siden 1981, hvor Ronald Reagan blev
præsident i USA. Men Andropov blev ikke underrettet om alarmen.
For netop denne nat havde den 44-årige oberst Stanislav Petrov

vagten på Serpukhov-15, og han besluttede, at det måtte dreje sig om
en fejlmelding. Men så lød alarmen igen. Og igen. Manden der

reddede verden er den spændende beretning om den nat, verden kom
tæt på et atomangreb, der ville have lagt store dele af den vestlige



verden øde.
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