BUNKEREN

Dette er døren, som landets øverste ledelse bliver ledt ind ad, hvis
Danmark en dag skulle blive udsat for et terrorangreb. Det er døren
ind til Regan Vest, bunkeren, der blev opført fra 1964-68, sprængt
ind i en kalkhorst i Rold Skov. 5.000 kvadratmeter med eget
vandværk, elværk, luftrensninganlæg, hospital, konferencerum og
cafeteria, og som kan rumme omkring 350 mennesker. Er der tale
om et angreb med giftgasser, kan bunkeren lukke helt og aldeles
af fra omverdenen og være en selvforsynende enhed. Den præcise
beliggenhed er selvfølgelig hemmelig, men den ligger i Himmerland.
Bunkeren blev lagt i dvale i 2003, men kan gøres operativ i løbet
af et par måneder om nødvendigt. Den har en fuldt bemandet og
funktionsdygtig søster på den modsatte side af bæltet, Regan Øst,
der ligger i Nordsjælland.
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Fra døren kommer man ind til denne 295 meter lange
tunnel, der fører ind til bunkeranlægget. Bunkeren
består af to enheder: en afdeling, hvor man opholder
sig, og som er bygget op som to ringe, der ligger ved
siden af hinanden, og en anden afdeling, der driver
bunkeren som et lukket system for sig.
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Når man har åbnet den to tons tunge, armerede dør,
der leder ind til selve bunkeren, er dette det første
rum, man kommer til. Det er her, registreringen
foregår. Der er omkring 100 servicemedarbejdere
tilknyttet bunkeren – kokke, maskinmestre,
teknikere, læger, og hvad der ellers skal bruges til at
drive sådan en bunker. En præst fx. De er alle blevet
sikkerhedsgodkendt af PET og er klar til at rykke
ind, hvis bunkeren en dag skulle komme i brug. På
plakaten står der: ”Det kan være svært at holde på en
hemmelighed. Men prøv alligevel.”
3
Her modtager man al kommunikation. Her står en
kopimaskine og en malkulator. Inden bunkeren
blev lagt i dvale, stod der også computere og
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Cafeteriaet set fra køkkenet. Her er plads til 55-60
mennesker. Bag urskovstapetet kan man fornemme
rundingen i bygningen, de to ringe, som udgør den del
af bunkeren, hvor man opholder sig. Er bunkeren helt
afsondret fra omverdenen, står den på nødrationer.
Ellers vil der blive leveret friske råvarer til stedet. I al
diskretion, naturligvis.
2
Opholdsstuen. Med efterårstapet og brætspil,
videofilm, bøger og tv. Der er plads til ca. 70 personer.
3
Et af de omkring 25 seksmandsværelser i Regan
Vest til menige medarbejdere og embedsmænd.
Ministrene og departementscheferne ville skulle
sove i tomandsværelser, hvor der også er plads
til et skrivebord. Hjelmene ligger klar i tilfælde af
nedstyrtning.
4
Det store briefingrum. Rummet, hvor de afgørende
beslutninger træffes. Fra loftet hænger der mikrofoner,
så møderne kan høres i tilstødende lokaler.
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Værkstedet. Regan Vest har sin egen maskinmester
og nogle håndværkere, der skal sørge for
vedligeholdelse af bunkeren.
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Lægekonsultationen. Ved siden af ligger ’hospitalet’
med seks senge. På listen over servicemedarbejdere
står der to overlæger og seks sygeplejersker.
3
Lager, hvor der blandt andet bliver opbevaret service
og sengelinned. Spisekammeret er i rummet ved
siden af.
4
Filtre til at rense luften i bunkeren i tilfælde af
giftgasangreb, ligesom der findes et specialfilter, der
kan tilføre ren ilt i tilfælde af, at bunkeren lukker helt
og aldeles af fra omverdenen. Regan Vest ville kunne
være helt aflukket i omkring to uger.
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