
Regionskommandocentraler i region VII 

Tilbage til forsiden. 

 

Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. 

Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. 

 

 

Bornholm var under Den kolde krig en vigtig ”forpost”, men qua øens størrelse var der ikke bygget ret mange sikrede faciliteter. 

 

I maj 1945, hvor Sovjetunionen bombarderede Rønne flyttede amtmand von Stemann amtsgården, med personale og familier, 

til Hotel Helligdommen i Rø ved Gudhjem. 

Den senere amtmand, Niels Elkær-Hansen oprettede ved sin beredskabsinspektør – pensioneret major Hermansen - et sikret 

udflytningskvarter for amtmanden (og dermed det civile beredskab) under skolen i Rø.  

 

 

Indgangspartiet. Foto: Poul Holt Pedersen 2017. 

 

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


  

Panserdør og fordelingsgangen. Foto: Poul Holt Pedersen 2017. 

 

Efter at politistationen på Zahrtmannsvej 44 i Rønne blev opført i 1979 kunne politiregionen, civilforsvarsregionen (fra 1992 

kaldet beredskabsregion) og civilregionen (og dermed regionsledelsen) fungere fra et sikret rum under politistationen. 

Bunkeren under Rø skole blev fra da af brugt som lokaler for ungdomsklubben. 

 

 

Politistationen i Rønne 2011. 

 



 

De sikrede faciliteter indrettes under politistationen indrettes. Foto:  

http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV%C3%86RN/POHVK%20BORNHOLM/Billeder/Sider/Side%20

1.aspx 

 

 

Foto fra de sikrede faciliteter under politistationen. Foto: 

http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV%C3%86RN/POHVK%20BORNHOLM/Billeder/Sider/Side%20

1.aspx 

 

http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV%C3%86RN/POHVK%20BORNHOLM/Billeder/Sider/Side%201.aspx
http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV%C3%86RN/POHVK%20BORNHOLM/Billeder/Sider/Side%201.aspx
http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV%C3%86RN/POHVK%20BORNHOLM/Billeder/Sider/Side%201.aspx
http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV%C3%86RN/POHVK%20BORNHOLM/Billeder/Sider/Side%201.aspx


 

Lokale- og møbleringsplan. Privat arkiv. 

 

Civilregionen havde fredstidslokaliteter på Storegade 36. 

 

Forsvaret havde sine egen krigstidslokalitet på Almegaards Kaserne, men der var faciliteter til forbindelsesofficerer fra forsvaret i 

det civile udflytningsanlæg. 

 

Papirer der stammer fra en fælles NATO totalforsvarsøvelse i 1973 beskriver øvelsesscenariet, som det så ud fra Bornholm: 

Dag 1: Mandag 

* Sabotage mod BP og Shells anlæg i Rønne sydhavn 

* Fyrpasseren v. Sandkaas Odde finder forladt gummibåd 

* Trusler mod hjemmeværnsfolk, strejker, demonstrationer og røverier. Rapporter om mistænkelige personer. Lig af 

uidentificerede kampsvømmere fundet. 

* Skibe med asylansøgere fra Polen anløber Gudhjem og Svaneke 

* Regeringen erklærer overgangsberedskab. 

Dag 2: Tirsdag 

* PET melder om nedkastning af flyveblade med opfordring til at Bornholm erklæres neutral og åben 

* Omfattende meldinger om mistænkelige personer.  

* Bornholms tidende, Olieberedskabslagre i Hasle mv. sprængt i luften 

* Flyveblade over Nexø truer med bombning. Paniske scener i Svaneke. 

Dag 3: Onsdag 

* Allinge bombet af fly. Skader små. 



* Olie og benzinlagre i Rønne angrebet fra luften. Installationer totalt ødelagt. 

* Nexø angrebet fra luften. Havnen svært beskadiget. 

* Rønne by og lufthavn udsat for meget voldsomt luftbombardement..De overlevne er panikslagne. 

* Internering af sympatisører. 

* 8:00 Angreb på Vesteuropa, flådeenheder på vej mod Sjælland. NATO kommandosystem trådt i kraft. Regeringen beordrer 

krigstilstand 

* 9:00 Totalevakuering af Rønne beordres. Hjælpestationer oprettes i Nylars, Lobbæk, Vestermarie, Nyker og Klemensker 

* 9:15 Landgang på Sjælland, Stevns, Møn og sydspids Falster 

* 9:35 Politiet etablerer udflytningsstation på Knudsker samlingshus 

 

 

 

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 
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