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Pressemeddelelse 

Atombunker som oplevelsescenter er bedste idé 
At gøre Rold Skovs gamle atombunker ved Gravlev i Rold skov til et 
koldkrigsoplevelsescenter, blev onsdag kåret som Nordjyllands bedste turistidé. En 
arbejdsgruppe med Rebild Kommune som tovholder vandt 50.000 kr., som skal 
bruges til at få inspiration til, hvordan projektet kan realiseres bedst muligt. 

Rebild Kommune konkurrerede med tre andre gode projekter i Aalborg, Blokhus og 
Slettestrand om at have udtænkt det udviklingsprojekt med størst turistpotentiale. Udviklingen 
er sket indenfor rammerne af NOMINI-projektet, hvor der er sat fokus de enkeltes områder 
styrker som minidestinationer i Nordjylland. 

Bunkeren har - siden den stod færdig i 1969 – heldigvis aldrig været brugt til andet end 
øvelser. Den er dog løbende blevet vedligeholdt og har spillet en aktiv rolle i Danmarks 
beredskab. Nu skal den være med til at trække turister til Rebild Kommune og Rold skovs 
mange øvrige tilbud. Direktør og medlem af arbejdsgruppen i Rebild Kommune Lars Peter 
Schou siger: 

”Projektet tager udgangspunkt i det helt unikke koldkrigsanlæg, der ligger som en glemt 
tidslomme i skoven. Vi vil gerne have, at gæsterne kan mærke mede i maven, hvordan det var 
at leve med atomtruslen over hovedet til hverdag. Vi vil formidle historien via oplevelser og 
stemninger og innovative aktiviteter, events og udstillinger. Kort sagt vil vi gøre stedet levende 
og vedkommende”. 

Og fortsætter: 

”Vi vil bruge de 50.000 kr. til at rejse ud og få international inspiration for at formidle 
bunkerens historie på den mest levende måde. Vi ønsker at formidle, så også nutidens unge vil 
synes, at det her er relevant.” 

Arbejdsgruppen satser på at trække mindst 50.000 besøgende årligt til attraktionen kaldet 
Atombunker Rebild. Regan Vest, som er bunkerens oprindelige navn, er bygget til at være 
center for den civile og politiske krisestyring under et worst case scenario, som en eventuel 
atomkrig. Bunkeren har plads til de godt 250 beslutningstagere samt 100 driftspersoner, som 
skulle lede landet fra denne antageligt sikre base. Bunkeren er konstrueret til at kunne modstå 
mindre atomangreb. 

Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen er stadig de formelle ejere af anlægget, men 
arbejdsgruppen fra Rebild Kommune forventer, at staten afhænder bunkeren fra årsskiftet. 
Hvem der så skal stå for en videre realisering af projektet, vides endnu ikke, men 
vinderprojektet peger på, at kommunen får en aktiv rolle som fødselshjælper. 

 

Yderligere oplysninger: 

Direktør, Rebild Kommune 
Lars Peter Schou tlf.: 99 88 75 00 
mobil 20 90 57 15 


