
Regionskommandocentraler i region VI 

Tilbage til forsiden. 

 

Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. 

Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. 

Indhold 

 

Militærregion ................................................................................................................................................................. 1 

Civilforsvarsregionen ...................................................................................................................................................... 5 

Civilregionen ................................................................................................................................................................. 7 

Beredskab Storkøbenhavn .............................................................................................................................................. 8 

 

Militærregion 

 

Militærregionen havde krigstidslokalitet på Nyboder Skole, Kastellet og senere i Ejbybro bunkeren i Rødovre. 

 

Nyboder 

10. april 1940 beslaglagde Den tyske Værnemagt Nyboder skole. På nær nogle få sommermåneder i 1940 var skolen beslaglagt 

til 21. maj 1941.   

General der Infanterie Hermann Constantin Albert Julius von Hanneken (oprindelig von Hannecken) fik i slutningen af 1942 

besked fra Berlin om, at han skulle finde et mere passende hovedkvarter end hotellet på Kgs. Nytorv. 

26. oktober 1942 blev skolen derfor igen beslaglagt. 

Skolen blev beslaglagt bl.a. grundet sin nærhed til Kastellet, som tyskerne brugte til bl.a. Besættelsesdivisionen for Sjælland.  

Privat boede Hanneken i tømmerhandler Harald Simonsens pragtvilla "Lille Amalienborg" (Dag Hammerskjölds Allé 28, dav. 

Østerbrogade 28), som den danske stat havde fået ordre til at købe til ham. Villaen var til rådighed for von Hanneken frem til 6. 

februar 1945. Hanneken boede i villaen, når han var til møde i København, selv om han var flyttet med sin stab til Silkeborg den 

5-6. november 1943. 

Umiddelbart i forbindelse med Nyboder skole blev der bygget en stor og en mindre bunker.  

Dansk militær overtog Nyboder Skole 25. juni 1945 og forlod den igen 9. august 1945. Militæret ønskede at beholde skolen og 

de tyske bunkeranlæg, men forældre og lærere ved skolen modsatte sig kraftigt at militæret brugte skolen. Skolen indgik dog 

formentlig fortsat i militærets beredskabsplaner (der var jo i forvejen trukket kommunikationskabler til skolen – og tyskernes 

befæstning af skolen kunne hurtigt reetableres). 

Dansk militær ønskede som alternativ til skolen OG bunkerne at anvende Nyboderbunkerne. Det blev ligeledes forhindret af 

lærere og forældre i slutningen af 1945 og senere under Koreakrigen, hvor Den danske Marine var begyndt at ombygge den 

store bunker. 

Kilder: Dines Bogø, http://www.nyboderskole.dk/ samt Finn Andersen ”Bunkeren i Kastellet” 2013. 

Civilforsvaret overtog derfor bunkerne i 1952 og anvendte dem indtil 1996. Den lille bunker blev fra midten af 1950’erne 

regeringsbunker (læs mere her) og den store blev anvendt af civilforsvaret i København (læs mere her). 

Forsvarets Østre Landsdelskommando brugte von Hannekens villa som sit militære krigstidshovedkvarter til 1978 (læs mere 

her).  

https://reganvest.dk/andre_bunkere.html
https://www.reganvest.dk/Det_civile_beredskab_paa_regionalt_niveau.pdf
https://www.reganvest.dk/Generelt_om_regionskommandocentralerne.pdf
http://www.nyboderskole.dk/
https://reganvest.dk/regan%20%C3%B8st.html
https://reganvest.dk/Regionskommandocentral_VI.pdf
https://reganvest.dk/Beredskabsstyrelsens_oestre_landsdelskommando.pdf


 

Nyboder skole i maj 1945. Indgangene til de to bunkere ses på skråningen.  

 

Kastellet 

Bunkeren i Kastellet blev opført af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Bunkeren er af typen Regelbau 608 Heer 

(’Stabs og kommandobunker’), men blev aldrig taget i brug af tyskerne eftersom tyskerne flyttede sit krigshovedkvarter fra den 

nærliggende Nyboder Skole til Silkeborg i 1943. 

Efter krigen blev bunkeren brugt som lagerrum og potentielt beskyttelsesrum. 

I 1953 valgte man af praktiske årsager at underopdele Militærregion VI i tre militærdistrikter. Chefen for MID Storkøbenhavn 

blev chefen for Hjemmeværnsregion VI, som hørte hjemme på Kastellet. 

Bunkeren på Kastellet kom i starten af 1970’erne i ”brug” for regionen, men blev kun tænkt anvendt som sikringsrum, altså 

forberedt, men ikke klargjort beskyttelsesrum for dele af stab/Militærregion VI og personellet på de telegrafkøretøjer, som tilgik 

staben ved beredskabsforøgelse. Tanken var den, at man kun skulle samle styrken i Kastellet ved beredskabsforøgelse og så 

hurtigst muligt forlægge til en permanent krigsplacering andetsteds. 

MID Storkøbenhavns kommandostation skulle derimod etableres i den fredsmæssige placering i Fortunstok i Kastellet dog med 

forudsete, men ikke forberedte alternativer på Niels Steensens Gymnasium på Østerbro og Eremitageslottet i Dyrehaven. 

Da disse lokaliteter ikke var bygningsmæssigt sikrede – og derfor ikke var egnet som krigshovedkvarter - blev det i 1976 

besluttet, at bunkeren i Kastellet skulle istandgøres som permanent kommandostation for Militærdistrikt Storkøbenhavn og 

Hjemmeværnsregion VI (MIDSKH/HJVR VI).  

Mere end 30 år efter bunkeren blev opført skulle den således gøres operativ. 

I 1978 blev bunkeren derfor bygget om. 

Efter Den kolde krigs afslutning mistede bunkeren sin relevans. Et par af rummene blev opretholdt som kommandostation for at 

fungere som sådan under øvelser og ved opøvning at nyt personel. Resten anvendtes kun som lagerrum. Fra 2004 ophørte 

øvelsesvirksomheden og bunkeren blev – igen – brugt som lagerrum. I 2007 blev bunkeren derfor overleveret til kommandanten 

i Kastellet. 

Fra 2008 blev bunkeren brugt som foreningslokale for ”De blå baretter”, men med en klausul om, at forsvaret uden videre kunne 

overtage bunkeren, hvis der opstod et nyt beredskabs-behov. Bunkeren blev indviet til det nye formål i maj 2010.  

Kilder: Finn Andersen ”Bunkeren i Kastellet” 2013. 

 



 

Bunkeren i Kastellet. Foto: Poul Holt Pedersen 2014 

 

 

Grundplan. Foto: Poul Holt Pedersen 2014 

 

Ejbybro 

Bunkeren i Ejbybro er opført i Rødovre i 1954. Frem til 1971 var den døgnbemandet og havde funktion som operationscenter for 

det københavnske luft forsvar. I 1980’erne og 1990’erne var bunkeren kommunikationscenter og var samtidig krigshovedkvarter 

for militærregion VI. I dag er bunkeren en del af Oplevelsescenter Vestvolden. 



 

Situationsoversigt. Foto: Poul Holt Pedersen 2011 

 

 

Militærregionschefens konto. Foto: Poul Holt Pedersen 2011 

 



 

Mindeord skrevet på en tavle i bunkeren. Foto: Poul Holt Pedersen 2011 

Civilforsvarsregionen 

 

Bunkeren i Bernstorff-parken nord for København blev bygget i 1953 som Lands- og Østre landsdelskommandocentral (læs mere 

om lands- og landsdelsniveauet her) for Civilforsvaret (i dag kaldet Beredskabsstyrelsen).  

 

I 1966 var bunkeren blevet for lille til Civilforsvarsstyrelsens opgaver i krigstid.  

 

Samme år drøftede man en omlægning af det Storkøbenhavns civilforsvar. 

Resultaterne af dette blev, at det blev besluttet: 

• at bygge en ny og væsentlig større bunker i Store Dyrehave ved Hillerød til Civilforsvarsstyrelsens lands- og Østre 

landsdelskommando  

• at inkorporere Storkøbenhavns civilforsvar i Civilforsvarsregion VI. På den baggrund blev det besluttet, at etablere 

”Storkøbenhavns områdekommandocentral” i en kommandocentral fælles for Storkøbenhavn og Civilforsvarsregion VI – 

med krigstidslokaliteter i Bernstorff-bunkeren.  

 

Da bunkeren i Store Dyrehave var færdigbygget i 1971 (læs mere her) flyttede Lands- og Østre landsdelskommandocentral ud 

og Bernstorff-bunkeren blev udvidet til en samlet størrelse på 1.035 m2, så der blev plads i bunkeren til den nye funktion. 

Indretningen var sket i samråd med Civilforsvaret for Storkøbenhavn, således at der blev etableret særlige lokaler til brug for 

den lokale hjælpetjeneste og politiet. 

 

 

http://reganvest.dk/Det_civile_beredskab_paa_lands_og_landsdelsniveau.pdf
http://reganvest.dk/Beredskabsstyrelsens_oestre_landsdelskommando.pdf


 

I 1983 blev alle civilforsvarsregioner sat i højeste alarmberedskab som følge af fare for, at en russisk satellit ville styrte ned over 

Danmark. Kilde: Ekstra Bladet 24. januar 1983. 

 



Civilregionen 

 

Da civilregionerne blev oprettet i 1960 (Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her), blev det anført, at 

beredskabsplanlægningen i Region VI indtil videre ville blive varetaget af Regeringsudvalgets Sekretariat for civil beredskab (læs 

mere om det civile beredskab her).  

Årsagen til den særlige ordning var: 

• det store befolkningstal i hovedstaden 

• vanskelig evakueringspolitik – såfremt en evakuering (eller selvevakuering) skulle gennemføres (regionens geografiske 

område udgjorde kun 7 % af landet, hvorfor der ville være behov for hjælp fra andre regioner). 

• afhængigheden af fødevarer og andre forsyninger fra fra andre regioner. 

• den komplekse kommunale struktur i København. 

• Kun begrænset udsigt til afskæring fra regeringen og centraladministrationen, da der på det tidspunkt kun var ét egnet 

udflytningsanlæg (BOC1) – og som også lå i Region VI. (læs om de forskellige regeringsbunkere i Østdanmark samt om 

REGAN VEST i bogen ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker”). 

 

I 1963 blev der nedsat et udvalg, der skulle ensrette Region VI i forhold til de andre regioner. Bevæggrunden var, at man 

ønskede at have et lokalkendskab, styrke samarbejdet mellem de fire totalforsvarselementer i regionen og at aflaste regeringen 

og centraladministrationen for civilregionale opgaver under en krise- eller krigssituation.  

Udvalget foreslog i 1968, at der blev skabt et embedsmandsorgan med repræsentanter fra de tre amter (Frederiksborg, Roskilde 

og København) samt København og Frederiksberg kommune til løbende at følge planlægningen og udtale sig om 

retningslinjerne. 

Efter kommunalreformen var blevet vedtaget i 1969 (hvor 1.304 kommuner blev slået sammen til 278), indstillede sekretariatet 

for civilt beredskab, at betænkningen blev sendt i høring, men hele problematikken blev udsat, eftersom man ønskede at vente 

med en beslutning til henholdsvis hovedstadsordningen Hovedstadsrådet var blevet etableret og til beredskabsplanlægningen var 

blevet overdraget fra det særlige sekretariat til Civilforsvarsstyrelsen – begge dele i 1974. 

 

I 1980 blev der holdt en totalforsvarsøvelse i Østdanmark i lighed med, hvad der tidligere var blevet holdt i Vestdanmark. (læs 

mere om totalforsvarsøvelserne her). Da man stadig ikke havde fået løst problematikken om Civilregion VI, havde man heller 

ikke fået etableret en udflytningslokalitet. Af mangel på egnet lokalitet lånte man til øvelsen Civilforsvarets lands- og 

landsdelskommandocentral ved Hillerød (læs mere om den her). 

 

Først i 1981 kom der nogenlunde styr på Region VI, idet der nu også blev udpeget en regionsamtmand i landets største region 

målt på indbyggere, men der var stadig ikke bygget en sikret kommandocentral til civilregionen. 

Hvis krigen var brudt ud, ville man som nødløsning placere staben for civilregionen i kælderen under Bernstorff Slot og ved 

improvisation tilslutte den telemæssigt til fælleskommandocentralen i Bernstorffparken, hvor Civilforsvarsregion VI, Civilforsvaret 

for Storkøbenhavn og Politiregion VI skulle opholde sig. 

 

I 1988 blev det overvejet at gøre plads til Region VI’s regionsledelse i REGAN ØST. Civilforsvarsstyrelsen mente imidlertid, at det 

var problematisk, fordi der til stadighed var igangværende drøftelser om, hvorvidt der skulle gøres plads til en 

folketingsrepræsentation, og fordi BOC1 var i færd med at blive udlånt til Post & Telegrafvæsenet, hvorfor det ikke var nemt at 

skaffe ledig plads. 

 

I 1991 kom der endelig styr på lokaliteterne. Civilregionen flyttede ind på Bernstorff Slot i september 1991, og der blev bevilget 

plads samt midler til en indvendig ombygning af fælleskommandocentralen i Bernstorffparken 300 meter fra slottet. Så fra 1992 

var krigstidsadministrationen sikret den fysiske beskyttelse også i Region VI. 

 

Straks efter indflytningen blev der holdt en 5-dages totalforsvarsøvelse med Region V og VI som deltagere og med besøg fra 

Indenrigsministeren og folketingets udvalg angående det civile beredskab. 

 

 

http://www.reganvest.dk/Det_civile_beredskab_paa_regionalt_niveau.pdf
http://reganvest.dk/Det_civile_beredskab_som_en_del_af_totalforsvaret_under_Den_kolde_krig.pdf
http://reganvest.dk/index.html
http://www.reganvest.dk/Totalforsvarsoevelserne_i_kommandocentralerne.pdf
http://reganvest.dk/Beredskabsstyrelsens_oestre_landsdelskommando.pdf


Beredskab Storkøbenhavn 

 

Som følge af Beredskabsloven af 1992 skulle de kommunale redningsberedskabers daglige beredskab også kunne indsættes mod 

de skader, der fulgte af krigshandlinger. Da det forventedes, at brand- og især redningsindsatsernes antal og omfang ville være 

væsentligt større i krigstid, blev det kun pålagt i alt 40 kommuner at etablere et udvidet redningsberedskab, der så til gengæld 

skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger (læs mere om det civile beredskab 

på kommunalt niveau her).  

De 20 af kommunerne var uden for det storkøbenhavnske område – og de skulle hver have deres egen KC.  

De 20 andre kommuner var i Storkøbenhavn, som i forvejen havde etableret samarbejdet Civilforsvaret for Storkøbenhavn, der 

– med Civilforsvarets nedlæggelse - blev omdøbt til Beredskab Storkøbenhavn. Opgaverne var dog stort set de samme. 

Beredskab Storkøbenhavn havde på daværende tidspunkt 7 kommandocentraler og en koordinerende funktion, som blev 

samplaceret med regionsledelsen.  

Regionsledelsens bunker blev derved fælleskommandocentral for Beredskabsregion VI, Politiregion VI, Civilregion VI og 

Beredskab Storkøbenhavn. 

 

 

 

Til venstre transformator. Til højre nedgangen til hovedindgangen. Foto Karsten Pedersen 2010. 

 

 

Kraftig betondør, der vejer næsten 1½ ton. Foto Karsten Pedersen 2010. 

 

http://www.reganvest.dk/Det_civile_beredskab_paa_kommunalt_niveauC.pdf


 

I registraturet holdes der styr på hvem der er i bunkeren, så det sikres, at alle kommer ud ved en evakuering. Foto Karsten 

Pedersen 2010. 

 

 

Stabsrummet. Foto Karsten Pedersen 2010 

 



 

Foto taget samme sted i 1984. Det ses, at kommunikationsudstyret er ældre, men bortset fra det er rummet det samme. 

Stabsrummet blev brugt til undervisning til bl.a. sektionslederuddannelsen i Varslingstjeneste - Civilforsvarets Centrale og 

Regionale Flyvarslingstjeneste og Nedfaldsvarslingstjenesten (som man kaldte ABC-tjenesten den gang). Grundet de mange 

fortrolige/hemmelige reglementer, der blev anvendt, henlagdes undervisningen til bunkeren i stedet for, som ellers normalt, på 

Bernstorff Slot. Så kursisterne opholdt sig mere eller mindre i bunkeren i 2 måneder i træk. 

Foto: Per Junker Thiesgaard 1984 

 

 

Signalrummet under en øvelse formentlig i 1950’erne. Foto: Beredskabsstyrelsen. 

 



 

Dronning Ingrid på besøg under en af de store efterårsøvelser oktober 1957. Civilforsvarsdirektør Arthur Dahl (manden med 

hænderne i siden) og kolonnechef Weiss (manden i baggrunden) viser dronningen og hofdame komtesse Schack (kvinden i 

døren) et kort, hvor små lamper angiver, at alle civilforsvarsområder – på nær Storkøbenhavn – havde flyvervarsel. 

Foto: Beredskabsstyrelsen. 

 

  

Foto til venstre: Kort i stabsrummet. Paddehatteskyer er sat på kortet for at markere hvor der under en øvelse er sprunget 

atomvåben. Som den eneste regionskommandocentral var der i denne bunker ABC central gjort plads til ABC 

forbindelsesofficerer fra Tyskland, England og Norge. Der var ligeledes – som den eneste regionskommandocentral - et rum til 

den journalist fra Radioavisen, som via en fast "4-tråds kommentator linje" kunne rapportere direkte til Danmarks Radios 

nødstudie. 

Foto til højre: To øvelsesdeltagere har skrevet deres moralske overvejelser på en tavle.  

Foto Karsten Pedersen 2010 

 



 

Fra tiden før e-mail korrespondance: rørpost bruges mellem bunkerens vigtigste rum. Foto Karsten Pedersen 2010 

 

 

Foto til venstre: Pengeskab til klassificeret materiale.  

Foto til højre: Signaløvelse: ”delvis evakuering af Københavns centrale bydele”.  

Foto Karsten Pedersen 2010 

 



 

Nødudgang. Foto Karsten Pedersen 2010 

 

 

Nødgeneratorer. Foto Karsten Pedersen 2010 

 



 

Grundplan. Den højre del er den oprindelige bunker fra 1953. Den venstre del er bygget til i 1971.  

 

Anlægget er i 2012 tømt og overdraget til Gentofte Kommune, der bruger den til kulturelle formål. 

 

På baggrund af rådgivning fra forfatterne til www.reganvest.dk er bunkeren blevet udpeget af Kulturstyrelsen som en af 25 

steder på Danmarkskortet, der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig.  

 

 

 

 

 

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen forfatterne@reganvest.dk. Se ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – 

regeringens og kongehusets atombunker” Billesø & Baltzer 2011, www.reganvest.dk og www.facebook.com/reganvest 

http://www.reganvest.dk/
mailto:forfatterne@reganvest.dk
http://www.reganvest.dk/
http://www.facebook.com/reganvest

