Regionskommandocentraler i region IV
Tilbage til forsiden.
Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her.
Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her.
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Militærregionen
Militærregionen havde sandsynligvis sin krigstidslokalitet på Odense Kaserne.

Civilforsvarsregionen
Civilforsvarsregionen (efter 1992 kaldet Beredskabsregionen) havde sin egen bunker.
Kommandocentralen for krigstidsadministrationen lå ved Sejerskovvej i Hunderupskoven i Odense.

6. november 1956 var bunkeren gjort klar til krig i Danmark. Kilde: ”Noter til historik for Sektions- og Kolonneafdelingen på
Fyn”.
Bunkeren er på et tidspunkt (formentlig starten af 70’erne) udvidet til mere end det dobbelte, så den blev på 527 m2.

Indgangspartiet. Foto Tønnes Schrøder 2010.

Stabsrum 2001 (ukendt fotograf) og 2010 (Foto Tønnes Schrøder).

Signalrum. Ukendt fotograf 2001.

Telefonbåsene 2001 (ukendt fotograf) og 2010 (Foto Tønnes Schrøder).

Opholdsrum. Ukendt fotograf 2001.

Hvilerum. Ukendt fotograf 2001.

Luftforsyning. Foto Tønnes Schrøder 2010

Logo. Forkortelse for ”Civilforsvarsregion IV”. Bunkeren var stadig aktiv, da civilforsvarsregioner i 1992 blev omdøbt til
beredskabsregioner, men det har man ikke fået opdateret. Foto Tønnes Schrøder 2010

Grundplan. Foto Tønnes Schrøder 2010.
Bunkeren blev ryddet for inventar i 2012 og blev i maj 2013 solgt til IT hotellet, der vil bruge den som serverkælder. Købsprisen
var 333.333 kr.

Civilregionen
Civilregionen havde fredstidslokaliteter på Odense Slot.
Regionsledelsen – og dermed også civilregionen – var i regionen placeret i samme krigstids-bunker som politiregionen.
Udflytningsanlægget blev administreret af regionsamtmanden fra civilregionen.
Bunkeren er opført under Korup Skole i 1967. Ved indvielsen d. 17. maj 1968 var skoleinspektøren og to lokale journalister
inviteret med, men det blev præciseret, at placeringen skulle holdes hemmelig.

Alle ”højtstående” lærere og pedeller vidste at der var en såkaldt ”administrationsbunker” under skolen og når der kom nye
inspektører, viseskoleinspektører eller pedeller fik de en rundvisning.
I april 1975 blev der afholdt en øvelse kaldet KVARTET IV med deltagelse af bl.a. hele den civile regionsadministration i Region
IV. Øvelsen var den første nogensinde, der blev afholdt i et dansk udflytningsanlæg eftersom der af diskretionshensyn havde
været øvelsesforbud indtil 1974.
Bunkeren er på ca. 600 m2.

Fordelingsgangen. Foto: Jens P. Sørvin 2011.

Ventilationsrum, eltavle og overtryksventiler. Foto: Jens P. Sørvin 2011.

Grundplan.
Bunkeren er i dag overdraget til skolen og bruges som arkiv. Dieselmotorerne og dørene er afmonteret.

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen forfatterne@reganvest.dk. Se ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST –
regeringens og kongehusets atombunker”, www.reganvest.dk og www.facebook.com/reganvest

