10. Gilde
Danmarks dybeste hemmelighed.
26 gildebrødre/gæster var mødt op den 26. februar for at høre Bengt L. Christensen
fortælle om Regan Vest - Danmarks dybeste hemmelighed.
Bengt var tjenstgørende som kommandant i Regan Vest i 5
år fra 1992 – 1997. Det var ikke helt let for Bengt første
gang, han skulle finde sin nye arbejdsplads. Den var godt
gemt. Udover Bengt var der yderligere 3 fastansatte i
bunkeren, som hver dag havde kontrollister som skulle
tjekkes.
Opførelsen af Regan Vest begyndte i 1962 og sluttede i
1968.
I 40 år var anlægget i Rold Skov hemmeligt for offentligheden. Ud over regeringen var det
kun de ansatte og enkelte fra lokalbefolkningen omkring Rold Skov, der var klar over, hvad
der egentlig gemte sig under bakkerne i den store skov.
Kalk, jord og byggematerialer bliver kørt til og fra Rold Skov under den kolde krig.
Bygningsarbejderne havde fået en opgave, men de havde ingen ide om, hvad det var de
var i gang med at bygge – det eneste, der stod på plantegningen var ’regionsanlæg’.

Selv de lokale havde aldrig set nogen bygning, efter bygningsarbejderne forlod Rold Skov.
De eneste, der reelt vidste, hvad der foregik i bakkerne i Rold Skov mellem 1963 og 1969,
var regeringen og kongehuset.
Et tryk på størrelse med atomangrebet i Hiroshima.
En 300 meter lang tunnel går ind i bakkerne i Rold Skov. Den er bygget af bøjede
jernbaneskinner sprøjtet med beton omkring. Den særlige struktur i væggene sikrer, at
østmagten, end ikke med atomvåben, kunne sende en ødelæggende trykbølge ind i

anlæggets hjerte. Gangen fører ind til Danmarks bedst bevarede hemmelighed 60 meter
under jorden.
I alt havde bunkeren plads 350 mennesker. Bunkeren blev heldigvis kun brugt til øvelser
og blev i 2012 taget ud af beredskabet.
Tak til Bengt for en meget spændende historie om Danmarks dybeste hemmelighed.
Flot præsenteret med mange fine billeder fra Regan Vest. Det bliver spændende, om vi får
mulighed for at kommer på besøg i bunkeren en dag.

