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Fra fødevarer til NEPS – det materielle beredskab 

 

Både på det militære og det civile område forberedte man sig på krig, og forberedelserne var 

omfattende. Der blev opbygget lagre og depoter til opbevaring af materiel, ammunition og 

forbrugsvarer til udlevering ved mobilisering og øvelser. Mange dele af disse anlæg anvendtes også 

i som forsyning i fredstid. Nogle er stadig i brug.  

 

Emnet er tænkt som en aktivitet på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, hvor det er muligt at komme 

ind i ammunitionsbunkeren og se udstillingen om det civile beredskab og få indblik i dele af disse 

krigsforberedelser. Selve bunkeren er netop en af disse forberedelser, og udstillingen viser, hvordan 

et udvalg af materiel var opbeveret på et lager under Civilforsvarsregion Fyn.  

 

Emnet er velegnet til at færdiggøre hjemme på skolen efterfølgende, da det kræver internetadgang, 

hvilket desværre ikke er stabilt endnu på fortet.  

 

 

Kompeten-

ceområde 

Kompeten- 

cemål 

Færdigheds- og 

vidensmål 

Læringsmål Tegn på læring 

Kronologi og 
sammenhæng 

Eleven kan på 
baggrund af et 

kronologisk 

overblik forklare, 
hvorledes 

samfund har 
udviklet sig under 

forskellige 

forudsætninger 
 

Eleven kan forklare historiske 
forandringers påvirkning af 

samfund lokalt, regionalt og globalt 
 
Eleven har viden om forandringer 
af samfund lokalt, regionalt og 

globalt 

Eleven skal vide, hvorfor 
krigsforbredelserne blev gjort og 

hvorfor en stor del af dem foregik i 

det skjulte 

Eleven kan forklare, 
hvorfor 

krigsforbredelserne blev 

foretaget i det skjulte 

Kildearbejde Eleven kan 

vurdere 

løsningsforslag på 
historiske 

problemstillinger 

Eleven kan målrettet læse 

historiske kilder og sprogligt  

nuanceret udtrykke sig mundtligt 
og skriftligt om historiske 

problemstillinger 
 
Eleven har viden om komplekse 
fagord og begreber samt historiske 

kilders formål og struktur 

Eleven kan gøre brug af kilder til 

at begrunde svar om opbygning af 

forsvarslagre i Danmark 
 

 

 
Eleven kan inddrage fagord fra en 
kilde i sit eget sprogbrug om et 

historisk emne 

Eleven gør brug af kilder 

til at begrunde svar om 

opbygning af forsvarslagre 
i Danmark 
 

 
Eleven inddrager fagord i 
sit sprog om et historisk 

emne 

Historiebrug Eleven kan 
forklare samspil 

mellem fortid, 

nutid og fremtid 

Eleven kan redegøre for brug af 
fortiden i argumentation og 

handling  
 
Eleven har viden om funktion af 

historie i fortid og nutid 
 

 

Eleven kan forstå baggrunden for 
at opbygge lagre til evt. krig  
 

 

 

Eleven kan forklare 
baggrunden for, at lagre 

blev opbygget og anvendt 

 

 

 

 

Kilder og tekster  

 

1: ”Fakta om forsvaret”, Forsvarets formål, FKO Feb. 1990, s. 3 

 

2: http://koldkrig-online.dk/billeder/neps-linjen/ 

 

3: http://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kommune-og-turisme/kold-krig/ 

http://koldkrig-online.dk/billeder/neps-linjen/
http://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kommune-og-turisme/kold-krig/


Her skal I selv klikke jer ind på et udvalgt anlæg eller facilitet. 

Fire vigtige kunne være 3, 8, 14 og 16 

 
4: http://reganvest.dk/Det_civile_beredskab_som_en_del_af_totalforsvaret_under_Den_kolde_krig.pdf 
 

 

Styrespørgsmål 

 

Kilde 1: Hvad fortæller kilden? 

 

Hvad siger kilden om forsvarets formål og opgaver i fredstid? 

Hvad ligger der i formuleringen om, at forsvarsplanerne skal sikre, at modtagelse af forstærkninger 

kan ske? 

Hvad forstås ved ”… i videst muligt omfang forberedes i fredstid”?  

 

Kilde 2: Hvad fortæller kilden? 

 

Hvad viser billederne i kilden?  

Hvad er NEPS-linjen? 

Hvorfor byggede man NEPS-linjen? 

Hvilken betydning havde linjen for at kunne leve op til forsvarets planer og opgaver såvel i freds- 

som krigstid? 

 

Kilde 3: Hvad fortæller kilden? 

 

Start med at finde et af de fire anlæg anbefalet: 

Hvilken funktion har dit udvalgte anlæg haft?  

Hvad siger dit svar om krigsforberedelsernes omfang og seriøsitet?  

 

Kilde 4: Hvad fortæller kilden? 

Hvad er totalforsvaret? 

Hvad forstås ved det civile beredskab og det civile forsvar? 

Hvad forstås ved dette citat fra kilden: 

 ”… Det administrative beredskab omfatter den planlægning og de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at sikre opretholdelsen af regeringens funktion og af civiladministrationens funktion 

i alle led, regeringens forhold til folketinget o.s.v., medens den økonomiske side af beredskabet 

omfatter alle led af samfundshusholdningen: levnedsmidler, brændsel, transport, produktion, 

arbejdskraft, kommunikationer o.s.v.” . 

 

Hvad tror I, at denne lovtekst lægger op til i forhold til planlægning og forberedelse af en eventuel 

krig? 

Hvorfor er det vigtigt at betragte et lands forsvar som et samlet hele? 

 

Hvilket indtryk får I ved læsning af de opgivne kilder? 

 

 

 

 

 

http://reganvest.dk/Det_civile_beredskab_som_en_del_af_totalforsvaret_under_Den_kolde_krig.pdf

