
Udflytningslokaliteter i Østre landsdel 

Tilbage til forsiden. 

 

De tre elementer i det civile sektors beredskab havde udflytningslokaliteter i såvel Vest- som Østdanmark. Her gennemgås 

udflytningslokaliteterne i Østdanmark. 

Læs mere om det civile beredskab generelt på landsdelsniveau her. 
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Rigspolitiets Gurrehus 

Rigspolitichefen fik i 1970 tildelt halvdelen af det bygningsmæssigt sikrede afsnit under værelsesfløjen på Gurrehus som 

udflytningslokalitet.  

Lokalerne blev i løbet af 70’erne udbygget med de nødvendige installationer og stod klar til politiet i 1978. Gurrehus skulle fra da 

af fungere som politiets lands- og østre landsdelsfunktion under en udflytning. 

Forsvarets Bygningstjeneste ønskede i 1998 at afhænde Gurrehus hvilket blev accepteret af politiet med baggrund i det 

forbedrede trusselsbillede.  

Samtidig blev politiets landsdelsniveau nedlagt.  

 

 

Gurrehus. Annekset med værelser og en sikret kælder er fra 1966  

Regeringens og centraladministrationens Østre landsdelsledelse i REGAN ØST 

 

Læs mere om REGAN ØST i bogen ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker”. 

 

Civilforsvarsstyrelsens lands- og Østre landsdelskommando 

 

Civilforsvarsstyrelsen (senere kaldt Beredskabsstyrelsen) havde tidligere et udflytningsanlæg til deres lands- og Østre 

landsdelskommando (som var samplaceret) i Store Dyrehave ved Hillerød i Nordsjælland.  

Bunkeren er opført i 1968 og blev overdraget 1/12 1971. Den blev senere udvidet til næsten dobbelt størrelse så den kom op på 

1.848 m2. 

https://reganvest.dk/andre_bunkere.html
https://reganvest.dk/Det_civile_beredskab_paa_lands_og_landsdelsniveau.pdf
https://reganvest.dk/


 

Den bestod af et varslingsrum, kryptorum, stabsrum, chefkontorer, stabskontorer, fjernskriverstue, telefoncentral, telerum, 

kantine, køkken, messe, soverum og baderum. 

 

 

Stabsrum. Foto Mark Ulf Andersen 2007 

 

 

Kantine. Foto Mark Ulf Andersen 2007 

 



 

Kryptorum. Foto Mark Ulf Andersen 2007 

 

 

Mændenes sovesal. Foto Mark Ulf Andersen 2007 

 



 

Luftfiltre. Foto Mark Ulf Andersen 2007 

 

 

Nødgeneratorer. Foto Mark Ulf Andersen 2007 

 



 

Bunkeren blev placeret i St. Dyrehave af flere årsager:  

• Den ligger godt skjult i en stor skov. 

• Det er et stykke fra bebyggelse hvorfor en eventuel bombning af den ikke vil berøre befolkningen. 

• Den er opført lige op af et teletårn bygget i 1956-1958 til videresendelse af radio/tv/telefon signaler. Tårnet kunne 

derfor også bruges som en af flere kommunikationsformer til/fra bunkeren. 

Foto: Poul Holt Pedersen 2012 

 

 

Efter Den kolde krigs ophør overdrog Beredskabsstyrelsen anlægget til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Styrelsen ombyggede 

bunkeren til arkiv og har siden 2007 lejet den ud til Det Danske Filminstitut som opbevarer 23.000 filmspoler fra perioden 1896-

1950 i anlægget. Arkivet er ubemandet, fjernstyret og fjern-overvåget. I arkivgangene er der konstant minusgrader for at 

forlænge filmenes levetid.  

Før flytningen var filmspolerne opbevaret i Bagsværdfortet, men af hensyn til blandt andet sprængfare fra nitratfilmene ønskede 

man at flytte samlingen til en mere sikker lokalitet. 

 

 

Bunkeren blev under ombygningen til arkiv fritlagt for at der kunne lægges dræn og isolering rundt om den. Foto: COWI 

 



 

Her ses bunkeren efter ombygningen. Der er blandt andet tilføjet en rampe, så det er nemmere at få filmen ind og ud af arkivet. 

Udgiften til ombygningen var ca. 40 mio. kr.  Foto: Poul Holt Pedersen 2012 

 

 

Oven på bygningen ses toppen af apparaturet der holder en konstant luftfugtighed på 30 procent og en temperatur på minus 

fem grader. De sorte ”kasser” er eksplosionsåbninger der skal tage trykket og sørge for, at en brand i nitratfilmene ikke breder 

sig yderligere. Udgiften til at save huller i bunkerens tag var budgetteret til 2 mio. kr. men endte med at blive dobbelt så dyrt da 

bunkerens tag var meget solidt. Foto: Poul Holt Pedersen 2012 

 



 

Depoterne i bunkeren. Foto: Poul Holt Pedersen 2017 

 

 

Nitratfilmene. Foto: Poul Holt Pedersen 2017 

 



 

Advarselsskilt. Foto: Poul Holt Pedersen 2012 

 

 

Grundplan over bunkeren efter den er indrettet. Den højre del af bunkeren er formentlig den originale bunker. 

 

En lignende skæbne er overgået USA’s nationalbanks beskyttelsesanlæg under Mount Pony i Virginia. Dette anlæg på 13.000 

kvadratmeter blev brugt til at sikre de elektroniske pengetransaktioner i USA og havde endvidere en rolle i USA’s ”Continuity of 

Government” program frem til 1992. Anlægget rummede 100 personer, men kunne under en krise rumme op til 540 i en måned. 

Frem til 1988 husede anlægget også flere milliarder dollars, som skulle bruges til at reaktivere USA’s økonomi efter en atomkrig. 

Sedlerne var pakket ind i plastik og stablet på paller i en højde på næsten tre meter. I 1997 blev anlægget overdraget til 

Kongressens bibliotek, der bruger det som lager for 150.000 filmtitler. 

 

Beredskabsstyrelsen råder i dag alene over et (ovenjordisk) situationscenter i deres hovedkontor i Birkerød lige som 

Beredskabsstyrelsen indgår i NOST - den nationale operative stab (læs mere om NOST her). 

https://www.reganvest.dk/NOST.pdf


Forsvarets østre landsdelsledelse 

 

Forsvarets Østre Landsdelskommando havde sit militære krigstidshovedkvarter på Dag Hammerskjolds Allé 28. I 1978 flyttede 

det til Ringsted Kaserne. 

 

 

”Lille Amalienborg” på Dag Hammerskjolds Allé 28. Foto: Dines Bogø, http://www.nyboderskole.dk/ 

 

Læs om kommandocentralerne i Vestre landsdel her. 

 

 

 

 

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 

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

