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Civilregioner under krise og krig 

 

Danmark var under Den kolde Krig inddelt i syv civilregioner (CIVREG), og Fyn (det tidligere 

Fyns Amt) var således civilregion IV. Regionen styredes fra Distriktskommandocentralen i 

Hunderupskoven i Odense, hvorved der fra 1956 var en døgnvagt oprettet i øvrigt grundet 

Suez-krisen samme år. 

Civilregionerne var formelt underlagt amtmændene og var altså på reginalt plan, hvad amterne var i 

fredstid. På kommunalt plan var der på Fyn en kommandocentral (KC) i Odense, Svendborg, 

Faaborg, Nyborg, Ringe, Rudkøbing og i Middelfart. Sidstnævnte samarbejdede primært med 

CIVREG III, der var placeret i Kolding. Systemet var udbygget, så de fleste større provinsbyer med 

havneanlæg, jernbaner eller andre infrastrukturelle vigtige anlæg havde en KC. Staten rådede over 

flere udflytningsanlæg til regeringen; et øst for Storebælt og et vest for kaldet REGAN ØST og 

VEST. Amterne havde som nævnt et hver, hvorfra f.eks. sygehusene skulle styres og de fleste 

kommuner altså en lokal KC til styring af lokalt beredskab og indsats. I en kommunal KC havde 

borgmesteren plads, ligesom den lokale beredskabschef samt chefer for de kommunale 

forvaltninger, energiforsyning og det stedlige politi. Ved krise eller krig havde hver KC ligeledes 

forbindelsesofficerer fra Forsvaret. Forsvaret havde ligesom det civile beredskab sine egne 

udflytningsanlæg, dog ikke på kommunalt niveau, men statsligt og regionalt, helt svarende til 

civilregionerne. På Fyn lå MILREG IV hovedkvarter i en bunker under Odense Kaserne. I dag 

er ”kælderen” depoter til kollegielejlighederne, der nu er ovenover. Masten, hvorfra man kunne 

kommunikere med andre regioner og myndigheder står der stadig.  

I tilknytning til hver kommunal KC fandtes der et mobiliseringsdepot, hvorfra værnepligtige ved 

indkaldelse kunne udrustes, enkedreres og indsættes i forskellige opgaver som brandbekænpelse, 

redning, evakuering og underbringelse af borgere. Hertil fandtes der foruden kældre under almene 

boligbyggerier og skoler i alt 77 civile beskyttelsesbunkere i Svendborg. Af disse er der stadig 25 

tilbage, og afmærkningsskiltene, toiletspandene og andet inventar findes stadig klar på depotet. Det 

ligger bag en daginstitution i en anonym lagerhal.      

 


