
REGAN Vest – Danskernes Kold Krigs Museum 

 - en vision og et projekt 
I dette forår lykkedes det for Nordjyllands Historiske Museum at få rejst den 
fornødne finansiering til af ombygningen af REGAN Vest fra et Kold Krigs 
beskyttelsesrum for en atomkrig til Danmarks førende museum for den tidsepo-
ke, som vi kalder Den Kolde Krig og som varede fra 1945 til Berlinmurens fald 
i november 1989 og Sovjetunionens opløsning i 1991. 

Formålet med REGAN Vest var, at sikre at det danske statslige styre kunne 
fortsætte også under en atomkrig med Sovjetunionen og Warszawapagtlandene. 
I dag er REGAN Vest udgået af det militære beredskab og det er overdraget til 
Nordjyllands Museum, der skal ombygge denne velbevarede tidslomme et mu-
seum for koldkrigsepoken.  

Det rejser umiddelbart minimum tre spørgsmål: 1) Hvori består ombygningen 
og nybyggeri? 2) Hvilke facetter ved koldkrigsepoken vil museet fokusere på i 
sin formidling og 3) Hvordan bliver oplevelserne i det ny museum, som åbner i 
2021? 

Kom på Comwell Rebild Bakker og få svar på de tre spørgsmål og få lejlighed 
til evt. at stille dine supplerende spørgsmål til Lars Chr. Nørbach, direktør for 
Nordjyllands Historiske Museum.  

Vigtige oplysninger 
Tid : Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19:00 - 21:30. 
Mødested : Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 
  Rebild pr. 9520 Skørping  
Pris : Kr. 100,00 for medlemmer af Rebild Turistforening, kr. 125,00 for 

øvrige. Prisen inkluderer kaffe og kage i pausen. 
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til www.himmerlandsbilletten.dk eller 
pr. e-mail til info@rebildturist.dk - eller som sidste udvej tlf. 4088 6833, senest 
mandag den 21. oktober kl. 12:00. 

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. 

Følg os på www.rebildturist.dk og www.facebook.com/rebildturist/ 

Comwell Rebild Bakker er sponsor for REGAN Vest. 
©Rebild Turistforening 
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Lars Chr. Nørbach 

Indgangen til de indre ringe 
Foto: Nordjyllands Historiske Museum 



REGAN Vest – Danskernes Kold Krigs Museum 

 - en vision og et projekt 

     Onsdag den 23. oktober 2019 kl 19:00 - 21:30 Side 2. 

29-09-2019/JPV 

Bunkeren REGAN Vest er bygget ind i en kridtbakke, der 
også omfatter Thingbæk Kalkminer. På det dybeste sted lig-
ger den ca. 60 meter under overfladen. Anlægget består af 
fire betonringe, der ligger oven på hinanden to og to, med alt 
hvad der skal bruges for at holde en hverdag kørende; køk-
ken, depotrum, lægeklinik, maskinrum m.m. 
Anlægget er bygget til at kunne beskytte landets ledelse, så 
der selv under en atomkrig kunne være en fungerende rege-
ring. Det betyder, at anlægget er krigsgas- og atomsikret. 
Anlægget kan modstå rystelser og trykbølger fra en atom-
bombe, hvis der vel at mærke ikke var tale om en fuldtræf-
fer. Anlægget var selvforsynende med vand, ilt, el m.m. i op 
til 2 uger. I den periode var man totalt afsondret fra omver-
denen. Der var sikrede NATO- og telefonforbindelser, telex, 
telefax mm.  

Projektet De indsamlede penge skal bl.a. benyttes til at sikre nødud-
gange i bunkeren, indretning af maskinmesterboligen til en tidslom-
me fra 1980’erne og ikke mindst at rejse en ny udstillingsbygning. 
Som noget særligt bliver der i udstillingsbygningen et såkaldt læ-
ringscenter, hvor bl.a. skolebørn i 8-9 klasse, får lejlighed til at udfø-
re rollespil med udgangspunkt i militære situationsbeskrivelser fra 
den Kolde Krigs tid. Oven på bunkeren skal der anlægges en natur 
vandresti, hvorfra man kan nyde naturen og få virtuelle kig ned i bun-
keren og ud i landskabet, som det ville se ud efter en atombombe. 
Endelig skal der anlægges parkeringsplads og udføres diverse an-
lægsarbejder.  
Mens bunkeren står intakt, så skal maskinmesterboligen genmøbleres 
med udstyr fra 1980, herunder telefoner med drejeskive og den tids 
tekstiler. 
Til gengæld skal udstillingsbygningen indrettes under fuld udnyttelse 
af de muligheder den digitale formidlingsteknologi muliggør, så pub-
likum kan blive underholdt mens de venter på, at det bliver deres tur 
til at komme ind i bunkeren.  

Årsagerne til Den Kolde Krig er mange og uudgrundelige. Årsagen 
skal søges i stormagternes kamp om magten i Europa. Efter WWII 
havde de europæiske magter mere eller mindre udspillet deres rolle. I 
modsætning til både før, under og efter WWI og under WWII stod 
Europa nu på sidelinjen og spillede anden violin i verdens magtpoliti-
ske spil. Kolonitiden var endegyldigt forbi.  
På trods af hastig demobilisering efter WWII var der, specielt i Euro-
pa stadig igennem hele Den Kolde Krig udstationeret store troppe-
kontingenter. De prægede på mange måder både samfundet og øko-
nomien i de egne, hvor deres baser lå. Forholdet understregede på 
alle måder den sønderbombede og hærgede verdensdels totale mag-
tesløshed og Den Kolde Krigs alvor i netop Europa. Det var en kon-
flikt mellem to vidt forskellige politiske systemer og verdensopfattel-
ser – Det kapitalistiske, kolonialistiske og demokratiske Vest og det 
planøkonomiske/socialistiske, diktatoriske og totalitære Øst.  
Den Kolde Krig var på ingen måder kold i hele verden. Blokkene før-
te hver i sær og med stor iver enten direkte krig eller krig via stedfor-
trædere. Spændingerne mellem blokkene varierede i de forskellige 
faser af Den Kolde Krig, der erklæredes for afsluttet med Berlinmu-
rens fald i 1989 og Sovjetunionens opløsning i 1991.  
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