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Tophemmelig 

KOLDKRIGSBUNKER 
vor klor til atomkrigen 

Kommandocentral under Haderslev Katedralskole var indtil 1974 så hemmelig, at der ikke 
engang måtte holdes øvelser i den. Lærer-team er ved at indrette bunkeren til 

undervisningsbrug. Under den kolde krig skulle bunkeren huse ledelsen af Sydjylland. 
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Alt inventar, der ikke var sømmet fast, blev taget ud. Lærerne på 
Haderslev Katedralskole har derfor været i gang med at finde 
udstyr til bunkeren - blandt andet tøj og gasmasker. 

Kommunikation ind og ud var afgørende. Der var var planer for 
alt i kommandobunkeren. 
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d
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 e moderne våben kan ramme os, selv om lan-
et ikke angribes direkte, og disse våben skelner 

ikke mellem civile og militære mål. En ny krig vil 
cm-total, age-n-angriber vil benytte sigaf pro-

paganda og forsøge at skabe frygt og panik. 
Statsminister Viggo Kampmann, januar 1962, i forordet til 

"Hvis Krigen Kommer" 
Solen skinner ubekymret fra en næsten helt blå himmel, 

og kun en blid vind fejer drillende hen over kinderne. På 
vej ned ad den godt tre meter brede rampe ved Haderslev 
Katedralskole bliver det skarpe efterårslys afløst af et svalt 
mørke, og silhuetterne af Rune Schmidt Eskildsen og Hen-
rik Sommerlund forvandler sig til skygger i den grå beton. 
Hvor den dunkle gang slår et skarpt sving til højre, standser 
de to mænd og peger op gennem et stort betonomkranset 
kvadratisk hul, hvorfra et skarpt lysskær sendes ned i mør-
ket. 

- Dette er ikke en arkitektonisk detalje for at forskønne 
byggeriet. Det er en luftskakt, beregnet til at aflede trykbøl-
gen fra en bombe. 

35-årige Rune Schmidt Eskildsen og 37-årige Henrik 
Sommerlund underviser i historie på Haderslev Katedral-
skole. Sammen med kollegaen Søren Egebak Thygesen har 
de åbnet døren for offentligheden for en af de bedst beva-
rede hemmeligheder i Syd- og Sønderjylland. 

Ukendt for de fleste blev der i forbindelse med byggeriet 
af Haderslev Katedralskole fra 1964-1967 på Christiansfeld-
vej under stort hemmelighedskræmmeri også indrettet en 
flere hundreder kvadratmeter stor kommandocentral un-
der skolens østfløj. Hvis krigen kom, skulle regionsledelsen 
for Sønderjylland, Ribe og Vejle amter sammen med de an-
svarlige for militærregionen, civilforsvarsregionen, politi-
regionen og civilregionen nede i bunkeren bag de 40 cen-
timeter tykke betonnumre koordinere og dirigere krigens 
reddende og afbødende foranstaltninger i hele det sydlige 
Jylland. 

Forstærket af Cuba-krisen i 1962 var tanken om den store 
atomare paddehattesky på det tidspunkt en reel trussel og 
en russisk landgang ikke utænkelig. Frygten for en ny krig  

lurede konstant under overfladen. 
- Skrydstrup — kun 15 kilometer væk fra Haderslev og 

bunkeren — ville være et tænkeligt mål for en atombombe, 
siger Henrik-Sommerlund-for enden af skakten. 

Sammenbrud 
"Adgang forbudt", står der på den anonyme, aflåste kryds-ft-
nerdør ud for ham. Da den bliver låst op, rammer den vam-
melsøde lugt af olie næseborene. 

- Det er fra generatoren, mærkeligt, at det stadig kan lug-
tes, siger Rune Schmidt Eskildsen og peger over mod den 
ene af to orangefarvede metaldøre med slå. 

Bag døren er generatoren væk. Det var alt andet ikke-fast-
gjort også, da katedralskolen overtog bunkeren i 2003. På 
det tidspunkt var Sovjetunionen brudt sammen, og bunke-
ren havde mistet sin betydning. 

- Alt blev desværre pillet ud og smidt væk, fortæller de to 
lærere. 

Skoleeksempel 
11967, da kommandobunkeren sammen med resten af sko-
lebyggeriet stod fuldt færdig, var den et skoleeksempel på 
en kommandocentral. Den havde egen vandforsyning, nød-
strøm, nødbelysning, ventilationsrum, hvor der kunne på-
monteres et gaskredsløb, der kunne holde kemiske og bio-
logiske samt atomstråling ude, og der var beskyttelse mod 
brand, nødudgang, pumpe, hvis der kom spildevand ind og 
overtryksventiler, der gik op ved et overtryk i bunkeren, eller 
som automatisk slog i, hvis bunkeren blev ramt af en trykbøl-
ge fra atomvåben. Desuden var der direkte forbindelse til Re-
gan Vest—regeringens og kongehusets store bunker 60 meter 
under jorden i Rold Skov— samt de øvrige regionale krigstids-
kommandocentraler og kommunernes kommandocentraler. 

Neonlampernes skarpe lys blænder, da historielæreren 
slår hoveddøren til det inderste af bunkeren op. En orange 
kaffemaskine og en lommelygte i en tilsvarende farve fan-
ger øjet på køkkenbordet, der er et af de faste elementer, 
der blev tilbage, inden blikket glider videre hen ad den op-
lyste gang 

Pinup-pigen er der selvfølgelig også. Nu er der nok ikke nogen, 
der har drømt om hende om natten, for ingen har nogensinde 
overnattet i bunkeren. 

Der er masser af små detaljer - også cigaretter og røg i den 
tophemmelige kommandobunker. 

Det er en spændende vorden at gå på opdagelse. Meget langt 
væk - og alligvel tæt på. Det er meningen, at rummene skal 
bruges til undervisning - i blandt andet den kolde krig. 
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Det virker som et arkitektonisk indslag, men luftskakten, som Rune Schmidt Eskildsen og Henrik Sommerlund her står under, skal faktisk bruges til at tage trykket fra en atombombe, så den ikke farer 
længere ind i bunkeren. 

På hver side — i hver deres rum - var der plads til regions-
amtmanden, hans sekretariatschef og sekretariatet, der var 
en informationstjeneste samt amtskommunale og kommu-
nale rådgivere. Også sundheds- og sygehusberedskabet samt 
regionstranportschefen og entreprenørsektionen, olie-, gas-
og elforsyning, forsyningskontoret for fødevarer og råstof-
fer, arbejdskraftsektionen, post- og telegrafvæsenenet samt 
repræsentanter for DSB og busselskaber samt politiledelsen, 
operations- og eftemingssektionen samt varslings- og eva-
kueringsektionen var lige som civilforsvaret repræsenteret. 

- Der kunne være mellem 50 og 100 mennesker i bunke-
ren, siger Henrik Sommerlund og Rune Schmidt Eskildsen 
og peger over mod de to toiletrum med spande uden afløb 
— og wc-papir i 70'er-stil. 

Lidt længere henne ad gangen ligger den centrale kom- 

mandocentral. Store kort af Danmark, Jylland og det nord-
lige Tyskland hænger på væggen. Her kunne ledelsen følge 
flygtningestrømmens fremmarch — og drøfte, hvorledes eva-
kueringen af eksempelvis sygehuset skulle foregå. 

Detaljerede planer 
- Der var detaljerede planer for alt, fortæller Rune Schmidt 
Eskildsen, der sammen med sine kolleger siden juletid sid-
ste år har knoklet på at omdanne det pulterkammer, bunke-
ren var blevet til, til en kommandobunker igen. Der er brugt 
mange timer på at lede efter tidstypisk udstyr og inventar — 
men det har været dybt besværliggjort. Bunkeren var nemlig 
så tophemmelig, at der ikke findes billeder. Frem ti11974 var 
det sågar forbudt at holde øvelser i den. 

- Så der har kun være meget, meget få mennesker herne- 

de. Blandt andre katedralskolens pedel, der var sikkerheds-
godkendt og fungerede som opsynsmand. Han kom jævn-
ligt i bunkeren for at kontrollere, at alle ventiler og forsy-
ninger var i orden, fortæller Rune Schmidt Eskildsen. 

Enkelte er lærerteamet kommet i kontakt med, og de har 
været behjælpelige med at få detaljer på plads og korrigere 
på små ting i inventaret, der ikke er i orden. På køjesengene 

Odr LÆS MERE 

NÆSTE SIDE 

Der er fundet uniformer fra tiden, så eleverne og besøgende kan Tør-desinfektion og toiletpapir. I bunkeren var der intet afløb. 
få et indblik i tøjstilen. 

Ved siden af bunkeren ligger skolens beskyttelsesrum. 
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Den seneste nyhed i koldkrigsbunkeren under Haderslev 
Katedralskole er to fjernskrivere - eller telex'er. De var 
-~Pende for kommunikationen under den kolde krig. Skolen 
har fået de to fiernskrivere til varigt udlån fra Koldkrigsmuseet 
Stevnsfortet. 

(3) FORTSAT FRA 
FORRIGE SIDE 

ligger tæpper, men i virkeligheden var der soveposer. 
- Og det er jo rart at få sat på plads, siger Rune Schmidt 

Eskildsen, der fortæller, at ingen nogensinde har overnattet 
i bunkeren. 

Særligt har det været svært at få fat på elektronisk udstyr 
fiernskrivere, der i dag ikke har nogen 

betydning, og som der derfor ikke er mange tilbage af. For 
nylig var Rune Schmidt Eskildsen dog på farten. På Kold-
krigsmuseum Stevnsfortet hentede han to fjernskrivere, 
som kan sende og modtage tekstbeskeder. 

- Det var afgørende under den kolde krig. I en nødsi-
tuation var det vigtigt, at bunkeren kunne kommunikere 
med omverdenen hurtigt og præcist, og bunkerens i alt tre 
fiemskrivere var derfor helt centrale, siger Rune Schmidt 
Eskildsen, der er meget glad for, at Stevnsfortet har stillet 
fjernskriverne til varigt udlån for katedralskolen. 

Den kolde krig er for unge i dag meget abstrakt. Det er 
svært at forholde sig til en tid og tidsånd, hvor frygten for 
en atomkrig hele tiden latent lurede under overfladen. Pla-
nen er, at koldkrigsbunkeren skal indgå i blandt andet hi- 

undervisningen. 
- Det er svært at undervise i noget, som ikke skete, siger 

Rune Schmidt Eskildsen. 
- De skal kunne røre og pille ved tingene, og så vil vi ar-

rangere rollespil, hvor de skal tage beslutninger og agere 
som, hvis de var i en koldkrigssituation. For hvordan adva-
rer man eksempelvis uden at skabe panik, tilføjer han. 

Passionen 
Rune Schmidt Eskildsen og Henrik Sommerlund har under-
vist i historie i henholdsvis ti og otte år. Den store komman-
dobunker under katedralskolen er blevet som et hjertebarn 
for dem. Passionen i deres stemmer røber dem. 

- Det er som at være tilbage på universitet og forske, og 
har vi et sted lige under skolen, der rummer beretnin-

i-, om en tid, der er rigtig meget at fortælle om. Vi er langt 
fra færdige, der kommer til at gå en årrække, før vi er færdi-
ge med at indrette rummene. Men det er super spændende 
og giver god mening. Stedet her gør den kolde krig meget 
nærværende, siger de. 

Ws.'*nfor på Haderslev Katedralskole er der ikke meget, der Fra bunkeren var der forbindelse til regeringens og kongehusets Henrik Sommerlund fortæller om nogle af de mange kort, der 
afslører, at der ligger en tophemmelig bunker. På skolens kommandocentral i Rold Skov samt til de seks andre hænger i mødelokalet, hvor regionsamtsmanden kunne kalde til 

sydøstlige side er der nogle luftskakter, som Rune Schmidt regionsledelser. møde. 
Eskildsen og Henrik Sommerlund her viser frem. , 
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Rune Schmidt Eskildsen 
og Henrik Sommerlund 
underviser i historie på 

Haderslev Katedralskole, 
Sammen med en kollega hor 

de taget initiativ til at indrette 
en flere hundrede meter 
stor og meget hemmelig 

bunker fra den kolde krig. 
Bunkeren skal bruges i 

historieundervisningen. 

Farverne på væggen er originale. Det er toiletspandende og 
toiletrullerne ikke. De er fundet af lærerteamet. 

 

FAKTA  

REGIONERNE 

 

Danmark var inddelt i syv regioner. 

Region 3 dækkede Ribe, Vejle og Sønderjyllands amter. 

Hovedopgaven for civilregionerne bestod i fredstid i et 
koordinere planlægningen af det civile beredskab i regionen. 

Civilregionens stabsorganisation skulle først etableres fuldt 
ud under en krise eller krige. 

Regionsamtmanden og de øvrige tre regionschefer fra 
forsvaret, civilforsvaret og politiet udgjorde den regionale 
totalforsvarsledelse, der blev kaldt for regionsledelsen. 

Deres opgave var under en national krise eller krig blandt 
andet at samle og formidle information om situationen 
i totalforsvaret, prioritere og koordinere anvendelsen 
af regionens civile ressourcer, orientere om forhold 
af fælles interesse og koordinere iværksættelsen af 
myndighedernes planer samt bistå og aflaste regeringen og 
centraladministrationen. 
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Kaffemaskine og kopper i 70'er-stil har lærerne også fundet 
frem. Tingene bliver blandt andet fundet på loppemarkeder eller 
hos venner og bekendte. 

Lærerteamet har fundet mange tidstypiske detaljer fra 
1960'erne og 1970'erne. De vil meget gerne have mere. 

Flyvestationen i Skrydstrup var under den kolde krig et oplagt 
bombemål. Det kan blandt andet ses af de mange kort, der 
findes i bunkeren. 


