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Ny koldkrigsbog skrevet af to danske fagfolk inden for bunkere og Den kolde krig: 
“Secret nuclear government bunkers. REGAN VEST & how NATO prepared for World War III” 

 

Bogen udkommer 10. september 2022 
 

 
 

Forfatterne Poul Holt Pedersen og Karsten Hvam Pedersen har skrevet to dansksprogede bøger og adskillige artikler om danske 

bunkere og beredskabet under Den kolde krig. En af bøgerne – ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og 

kongehusets atombunker” - blev en bestseller, da det var den første samlede fortælling om den civile koldkrigsplanlægning, der 

skulle redde Danmark igennem en atomkrig. 

 

Bogen var desuden årsag til at REGAN VEST blev skrevet ud af beredskabet og snart åbner som museum. 

De to brødre udgiver nu en engelsksproget bog: ”Secret nuclear government bunkers. REGAN VEST & how NATO prepared for 

World War III”. 

 

”Bogen er på engelsk, da vi mærker en enorm interesse fra udlandet for ekspertviden om Den kolde krigs bunkeranlæg inklusiv 

REGAN VEST, som bliver en international turistattraktion når den åbner”, siger de to brødre. 

Bogen beskriver at NATO forventede af Danmark - og de øvrige medlemslande - at de byggede atomsikre regeringsbunkere og 

forberedte et Nøddanmark, som kunne fungere under 3. verdenskrig, hvis atomkrigen kom. 

Bogen bruger den danske REGAN VEST bunker ved Rold Skov som grundig indføring i NATOs planlægning. 

Bogen beskriver også andre NATO landes hemmelige bunkere, blandt andet USA's, Canadas, Vesttysklands, den engelske m.fl. 

Fælles for bunkerne er, at de er bygget til at modstå en atomkrig og holde sig uafhængig af omverdenen. De har eget elværk, 

vandværk, hospital, radiostudie og krisestyringsfaciliteter. 

 

”Vi er rigtig stolte af at kunne offentliggøre denne bog”, fortæller forfatterne, der har gennemlæst tusinder af hidtil 

hemmeligholdte dokumenter og brugt mere end 30 år på at gennemføre flere hundrede interviews med centrale aktører, som i 

flere tilfælde fortæller deres historie for første gang. Projektet har været så stort og grundigt, at mange af kilderne ikke har kunnet 

nå at opleve det færdige arbejde.  

 

Bogen indeholder en masse ny og spændende viden om NATOs krav til medlemslandenes bunkere og overlevelsesplanlægning 

som samfund under atomkrig. Bogen beskriver bl.a. opdeling af Danmark i selvstyrende enheder i tilfælde af krig og et massivt 

byggeprogram af bunkere til landets krigstidsledelse.  

Var alle disse bunkere pengene værd? Bogen fortæller, at selv ikke det fredselskende Danmark under NATO-øvelserne i REGAN 

VEST tøvede med at sige ”ja” til at eskalere krigen til atomkrig...  



Bogen bidrager også med helt ny viden om at Danmark inden for det civile beredskab i bemærkelsesværdig grad fulgte NATO’s 

anbefalinger. Det var i stærk kontrast til det militære område, hvor Danmark langtfra brugte de ressourcer som NATO forventede. 

Men på trods af den yderst detaljerede krigsplanlægning øvede eller udarbejdede Danmark aldrig planer for genopbygning af 

landet efter en atomkrig.  

Denne bogs historie om NATO-landenes regeringsanlæg er således samtidig en rejse tilbage i tiden til Den kolde krig, hvor truslen 

om en ny verdenskrig konstant var nærværende. 

 

Bogen er krydret med en masse anekdoter som f.eks. denne af Bunkerkommandanten i REGAN VEST: 

”Jeg gik på gangen i bunkeren – og pludselig kommer min søn gående mod mig fra den modsatte ende ad gangen. 

Jeg spurgte forbavset: ”hvad laver DU her?”. Han svarede forbavset: ”hvad laver DU her?” 

Det viste sig, at min søn deltog i den igangværende øvelse. Jeg havde ikke fortalt ham hvor jeg arbejdede – og han havde ikke 

fortalt mig hvor han skulle på øvelse. Det havde vi jo begge skrevet under på vi ikke ville gøre.” 

Og: 

”Maskinmesteren og hans familie boede i et idyllisk hus, som dækkede over bunkerens hemmelige indgang. Når familiens NSU bil 

havde problemer, kørte de bilen 300 meter ind i under jorden til bunkerens værksted. 

Senere fik maskinmestersønnen en Citroën 2CV. Den kunne ikke vende inde i bunkeren og skulle derfor bakke de 300 meter.” 

 

Vejledende udsalgspris 298 kr. (hardback) 

269 sider, 350 fotos hvoraf en stor del aldrig har været offentliggjort tidligere. 

 

Bogen udkommer 10. september 2022 

Bogen kan fra 10. september 2022 købes på www.reganvest.dk og hos boghandlere. 

Poul Holt Pedersen er cand.scient.adm. Karsten Hvam Pedersen er udviklingsingeniør. 

De er forfattere til flere bøger og adskillige artikler om Den kolde krig. De er efterspurgte foredragsholdere og har rådgivet såvel 

Kulturarvsstyrelsen som flere medier om Den kolde krigs anlæg.  

Forfatterne har også haft en stor rolle i udstillingen om REGAN VEST og Den kolde krig i Rebildcentret ved siden af REGAN VEST. 

Selve REGAN VEST bunkeren åbner også snart som museum. 

 

Kontakt: 

Du kan kontakte forfatterne på forfatterne@reganvest.dk eller tlf. 23 29 74 01 for yderligere oplysninger og presseeksemplarer. 

www.reganvest.com 

www.facebook.com/reganvest 

www.facebook.com/governmentbunkers 

 

Release-party: 

Som henholdsvis 7 og 11-årig var Karsten og Poul med deres far på besøg i Hadsund Kommunale Kommandocentral, hvilket 

startede deres interesse for emnet. 

Du kan møde forfatterne i dén bunker lørdag d. 10. september 2022 mellem kl. 10 og 15 (kom når du vil). Adressen er Fabriksvej 

2A, 9560 Hadsund. Her kan man få en snak med forfatterne, købe en signeret udgave af bogen og se bunkeren. Alle er velkomne, 

send blot en mail til forfatterne@reganvest.dk med hvor mange I deltager. 

 

Pressefotos i høj opløsning: 

https://www.dropbox.com/sh/lxsfo4e6cc5rbxd/AAC6rzXYXQr5fRK_Io-6sstda?dl=0 

 

   
1: Poul Holt Pedersen & Karsten Hvam Pedersen foran REGAN VEST maskinmesterboligen (privatfoto) 

2: Danmarks dybeste hemmelighed var den første bog der beskrev det samlede civile beredskab i Danmark. Kun 3. udgave sælges i dag 

3: Den kolde krig & REGAN VEST er en letlæselig bog som er egnet til undervisning 
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