
Nordjylland 
Ved Vestbjerg ligger et stort POL-tankområde med tidligere olieberedskabslager og pumpestation for NATO pipelinen. 
Du kan se det meste fra vejen. Tankene er svære at se da de er groet til. 
Lige syd for Frederikshavn ligger Kystmuseet Bangsbo fort. Fortet er bygget under 2. verdenskrig og udbygget af det 
danske søværn under Den Kolde Krig. Brug et par timer dér. Ved siden af er det stadige aktive Maritime 
Overvågnings Center. 
Se om du kan finde Frederikshavns nye(re) kommandocentral ved Kilden.  
På Ulvkjærvej ved Hjørring ligger FEs indhentningsstation, som var et af Danmarks vigtigste bidrag til NATO under 
Den kolde krig. Anlægget er stadig aktivt og omgærdet af mystik. 
Kør nordpå og Skagen Bunkermuseum og kør evt. forbi den aktive radarstation. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Nord for REGAN VEST 
Parker på Skudehavnen i Aalborg. Mens du nyder udsigten kan du tænke over konsekvensen for nordjyderne hvis 
broerne og tunnelen over Limfjorden blev sprængt i luften. Da et fragtskib påsejlede jernbanebroen tog det et helt år at 
reparere broen. Springeren det maritime oplevelsescenter er et fint museum med bl.a. en u-båd fra Den kolde krig.  
Få hundrede meter derfra ligger Aalborg forsvars- og garnisonsmuseum med en masse kampvogne mv. fra Den kolde 
krig. Inde på området ligger der også en bunker fra 2. verdenskrig. 
Kør forbi Aalborg Syd kommunale kommandocentral. Aalborg havde både en KC nord og syd for Limfjorden da man 
forventede at forbindelserne over Limfjorden ville ryge.  
Tæt derpå ligger Civilforsvarsregionens udflytningsanlæg og længere op ad bakken kan du finde flere bunkere bygget 
af tyskerne. 
Kør til Gravlev kirkegård og find Kristian Borups grav. Christian blev dræbt under byggeriet af REGAN VEST fordi 
lokomotivet begyndte og trille og han forsøgte med sin vægt at bremse toget, men blev dræbt under det. Først 50 år 
senere fik familien de nærmere omstændigheder for hans dødsfald.  
Kør til Rebildcentret og se den flotte Koldkrigs- og REGAN VEST udstilling. Her kan du også købe bogen ”Danmarks 
dybeste hemmelighed” som fortæller den fulde historie om REGAN VEST. 
Lad bilen stå og gå en tur forbi maskinmesterens bolig ved REGAN VEST på Røde Møllevej 22. Boligen var 
tjenestebolig for maskinmesteren og hans familie. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Syd for REGAN VEST 
Start på Skørping Station. Her skulle særtoget fra København sætte dem af, der skulle i REGAN VEST. 
Hvis du er blevet sulten kan du køre op og spise på Rold Storkro. På denne kro blev Ekstra Bladets journalister 
overvåget af PET da de ville afsløre REGAN VEST. 
Kør mod Radiobunkeren. På denne flotte strækning kørte Projektlederen Dick Bernbom med dynamit til udgravningen 
af REGAN VEST – med koldsved ned ad ryggen. Parker ved rastepladsen langs hovedvej 180 og gå nordpå og rundt. 
Radiobunkeren er placeret et stykke fra REGAN VEST for at skjule beliggenheden. 
Kør til Rebildcentret og se den flotte Koldkrigs- og REGAN VEST udstilling. Her kan du også købe bogen ”Danmarks 
dybeste hemmelighed” som fortæller den fulde historie om REGAN VEST. 
Lad bilen stå og gå en tur forbi maskinmesterens bolig ved REGAN VEST på Røde Møllevej 22. Boligen var 
tjenestebolig for maskinmesteren og hans familie. 
På vej tilbage til bilen kan du se hvor kablet til radiobunkeren blev revet over.  
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Aarhus 
Se om du kan finde Aarhus Kommunale Kommandocentral. 
Kør ned til – og gå en tur rundt om - bunkeren for Søværnets operative kommando. SOK flyttede i 2014 fra bunkeren 
til Karup. 100 meter sydøst derfor ligger der en anden kommunikationsbunker. 
Kør forbi Flåderadiobunkeren - og stil bilen ved Restaurant Thors Mølle og gå op i skoven og find Forsvarets Vestre 
Landsdelskommando bunker. 
Kør evt. til Ebeltoft og se NATO molen. Nordfor ligger der også et olieberedskabsdepot. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Midtjylland 
Se Bunker 7 vest for Viborg. Under højen ligger en af verdens mest moderne bunkere. Kun den tidligere 
administrationbygning er i dag synlig. Adgangen til området kan være begrænset da det er militært øvelsesområde. 
Kør til Tovby, som er forsvaret øvelsesby. Adgangen til området kan være begrænset da det er militært 
øvelsesområde. 
Besøg det lille flymuseum ved siden af Karup Lufthavn. 
Ved indgangen til flyvestationen kan du se den gigantiske tyskbyggede bunker 1137, som i dag huser blandt andet 
flyvevåbnets  overvågnings- og kontrolenhed. 
Besøg Dansk Koldkrigsmuseum syd for Silkeborg, som har en meget flot udstilling om Den kolde krig. 
Besøg Randers beredskabsmuseum, som ligger i en tidligere kommunal kommandocentral. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
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Sønderjylland 
Besøg Vandel bunkermuseum på den tidligere flyvestation. 
Se Varde artillerimuseum med kanoner fra bl.a. Den kolde krig. 
Se om du kan finde Esbjerg Kommunale Kommandocentral. Esbjerg var i øvrigt et atombombemål da havnen skulle 
bruges til at modtage forstærkninger. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Fyn og Langeland 
Besøg Koldkrigsmuseum Langelandsfort, som er et tidligere kystfort hvorfra man overvågede fly- og flådeaktivitet i 
den vestlige del af Østersøen og Storebælt. Se om du kan finde resterne af undervandskablerne på stranden. 
Besøg Odense bunkermuseum, som er et meget flot museum der beskriver det civile forsvar. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Vestsjælland 
Besøg Vågehøj radarbunker på Røsnæs vest for Kalundborg, hvor der er lavet en fin lille udstilling - og gå en tur i den 
flotte natur. 
Kør mod Sjællands Odde og se stedet hvor HOVSA missilet fra fregatten Peter Skram udradere et 
sommerhusområde. Godt der ikke var en færge i nærheden…. 
For enden af Odden ligger Søværnets Center for Våben. Det er et flot sted at gå en tur. Man kan komme helt tæt på 
kanonerne. 
Kør forbi Udflytningsanlægget for Civilregion V i Slagelse. 
Besøg Panzermuseum East og se østblokkens materiel fra Den kolde krig 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Nordsjælland 
Se Civilforsvarets Østre landsdelskommando bunker. Den er i dag bygget om til frysehus og arkiv for gamle filmruller. 
Kør til Gurre og se Gurrehus fra vejen. Gurrehus var et af de første REGANer 
Parker på skovvejen Marianelundsvejen og gå hen og se indhegningen omkring BOC1, som var det første egentlige 
REGAN. Læs mere om bunkeren her. 
Flyvestation Værløse rummer rigtig mange spændende steder at se. Nationalmuseet åbner en gang imellem 
militærdepotet i Hangar 46 og på denne Facebookside kan du følge med i hvad du kan udforske i det store område. 
Udforsk nogle af de mange kommunale kommandocentraler i regionen. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

København 
Besøg den tidligere militære Ejbybunkeren, der i dag er indrettet som museum. 
Gå en tur på Holmen, som var flådebase frem til Den kolde krigs afslutning. Besøg museumsskibene fregatten Peter 
Skram, U-båden og torpedomissilbåden. 
Kør ned og parker på nederste etage i det underjordiske parkeringshus på Israels Plads. Her er der indrettet et stort 
beskyttelsesrum som i fredstid er parkering. 
Gå evt. forbi Lille Nyboder Bunker, som var et meget lille REGAN. 
Gå en tur på Kongelundsfortet på Amager hvorfra man guidede HAWK missiler under Den kolde krig. Hvis vinden er 
rigtig er det et godt sted at spotte fly til Københavns Lufthavn. 
Udforsk nogle af de mange kommunale kommandocentraler i regionen. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Stevns 
Se Koldkrigsmuseum Stevnsfort, som var et kystfort, der skulle beskytte minerne der skulle forhindre en landgang i 
Køge og Faxe bugt. Den underjordiske konstruktion minder meget om REGAN VEST og det er også bygget af samme 
entreprenør. 
Besøg HAWK batteriet Højerup som skulle beskytte København mod bombefly. På samme område ligger 
kystudkigshytten hvorfra man med kikkerter overvågede hvilke skibe der sejlede gennem Storebælt. 
Udforsk nogle af de kommunale kommandocentraler i regionen. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
 

Bornholm 
Besøg det flotte museum i FEs tidligere lyttestation. Lidt syd for ligger der resterne af enorme kanonbunkere fra 2. 
verdenskrig. 
Fra Rytterknægtens tårn har du en fin udsigt ud over radarstationen på Bornholm. Radarstationen var et af Danmarks 
store bidrag til NATO under Den kolde krig og er stadig aktiv. 
Se om du kan finde den tidligere kommunale kommandocentral for Rønne. Den ligger lidt syd for hotellet Green 
Solution House. Du kan læse om en af de spændende civile koldkrigsøvelser her. 
Besøg Bornholms Forsvarsmuseum og lær bl.a. mere om den russiske besættelse af Bornholm efter 2. verdenskrig. 
Læg gerne billeder af din tur på www.facebook.com/reganvest eller Instagram: #reganvest 
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