
Bliv - meget - klogere på REGAN Vest 

At REGAN Vest nu endelig er åben for besøg ved de fleste – og mange af os vil lægge 
vejen forbi på et tidspunkt.  
Uanset om du vil se anlægget med egne øjne eller blot vil vide mere om dette hidtil 
hemmelige sted i Rold Skov, vil du gå hjem med ny viden efter dagens foredrag med 
Bodil Frandsen, cand.phil. i historie, museumsinspektør ved Nordjyske Museer og 
tilknyttet arbejdet med overdragelse, formidling og dokumentation af 
koldkrigsbunkeren REGAN Vest. 

Med sin Ph.D fra 2021”Hvis krigen kommer – en undersøgelse af det centrale civile 
beredskab og REGAN Vest under den kolde krig (1950-1968)” har hun om nogen en 
enorm viden om bunkeren og tankerne bag den. 
Denne eftermiddag vil hun indvie os i sin viden og gøre os klogere på den historiske 
kontekst omkring tankerne, planlægningen, opførelsen og hemmeligholdelsen af 
koldkrigsbunkeren midt i den store skov. 

”Beslutningen om at bygge REGAN Vest blev taget på et tidspunkt, hvor forholdet 
mellem de to blokke var allermest anspændt. Sovjets invasion i Ungarn i 1956, 
Berlinkrisen, der endte med opførelsen af Berlinmuren, og Cubakrisen betød alle, at 
frygten for en atomkrig med centrum i Europa var yderst nærværende. Det ses i høj 
grad i udformningen af REGAN Vest, hvor man på alle planer har tænkt ”ud af boksen” 
for bedst muligt at beskytte stedet mod en atomkrig. Som sådan giver det 
højautentiske anlæg et helt unikt indblik i, hvordan man konkret forestillede sig en krig 
forløbe og gennemlevet”, udtaler Bodil Frandsen og fortsætter:   
”Jeg tror det vil komme bag på mange, hvor langt man faktisk gik i forsøget på at redde 
landet og befolkningen igennem en krig. Og også hvor tæt det kommer på ens eget liv. 
Det er virkeligt detaljerede planer, der ligger, og det ville have berørt rigtig mange 
mennesker – også uden de på forhånd var bekendt med det.”  

Tøv ikke med at tilmelde dig dette spændende foredrag om en højspændt periode i 
historien – en situation, vi aldrig troede at skulle opleve mere... 

Sted: Trekanten 
Tid: Tirsdag den 9.maj 2023 kl 14.30 
Tilmelding: 


