
Over jorden - under jorden
Oplev Forsvarskommandoen i Vedbæk 
den 15.-16. september
Gratis adgang 



Forsvarskommandoen og den kolde krig 

Velkommen til Henriksholm - Forsvarskommandoens tidligere domicil, og en rejse 
ind i en ikke så fjern fortid domineret af angsten for en ny verdenskrig, opbygningen af 
jerntæppet gennem Europa, våbenkapløb og Cubakrise og ikke mindst atomkrigens 
mørke og altoverhængende skygge. 

Rammen er området ved Henriksholm, der i perioden 1969-2006 husede Forsvarskom-
mandoen. Herfra blev udviklingen i den internationale magtbalance fulgt og den 
danske sikkerhedssituation overvåget. 

Bunkeren i Vedbæk blev afleveret fra Forsvarets Bygningstjeneste 2. december 1958, og 
taget i brug af Flyverdetachement 500 den 15. januar 1959. Enheden havde til opgave 
dels at deltage i overvågningen af luftrummet over Danmark dels at uddanne nye radar-
operatører. Siden har bunkeren gennemgået en række ændringer og opdateringer, så 
udstyret hele tiden har været på omgangshøjde med den tekniske udvikling. Den sidste 
enhed, der fungerede i bunkeren, var Kontrol- og Luftforsvarscenter Øst, som lukkede og 
slukkede den 30. september 2005.

Forsvarskommandoen blev etableret med forsvarsloven af 1969, idet det bestemtes, at 
Forsvarsstaben, Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen 
skulle sammenlægges. Som domicil valgtes Flyverkommandoens placering i Hen-
riksholm ved Vedbæk - det var da en generel politik at flytte offentlige myndigheder 
bort fra det centrale København. Oprettelsen af Forsvarskommandoen afløste Forsvars-
staben, som indtil 1950 havde til huse på Kastellet inde i selve København. 24. juli 2006 
flyttede Forsvarskommandoen ind i Søarsenalkomplekset på Holmen i København, det 
hidtidige hjemsted for Søværnets Materielkommando.

Weekenden er en oplagt mulighed for at opleve alt fra luftrumsovervågning til ledelse af 
Forsvarskommandoen.  Tag en tur tilbage i tiden, og få den kolde krig helt tæt på. 



Program for 8-tallet og bunkeren i weekenden den 15.-16. 
september kl. 11-15

 
I anledning af kulturfestivalen Golden Days, der i år har temaet 
1950’erne og den kolde krig på dagsordenen, åbnes bunkeren, 
8-tallet og området ved den tidligere Forsvarskommando i 
Vedbæk for offentligheden .

Den officielle åbning finder sted lørdag den 15. september kl. 
11 ved hovedindgangen til  8-tallet. Formanden for Kultur- og 
Fritidsudvalget Jens Bruhn byder velkommen til en weekend 
med kold krig. 

Som en del af åbningen perspektiverer forhenværende flotilleadmiral Lars Wille-Jør-
gensen kort over tiden under den kolde krig med nutiden.  

Bunkeren - den kolde krig under jorden 

Med et autentisk adgangkort, udleveret ved bunkerens oprindelige sikkerhedskontrol, 
kan du bevæge dig rundt på bunkerens tre etager langs den afmærkede rute.  

Udstillingen i bunkeren viser på en 
række flotte plancher Flyvevåbnets 
generelle udvikling fra 1950’erne og 
frem. Flyvevåbnets Kontrol- og Vars-
lingstjenestes virke skildres gennem 
tekst og fotos, og et udvalg af radar- og 
kommunikationsudstyr af både ældre 
og nyere dato. Man kan også se uni-
former fra forskellige perioder, som har 
været båret af personalet i bunkeren. 

Der vises to film om Flyvevåbnets og jagerflyenes indsats i forbindelse med overvåg-
ningen af luftrummet over Danmark. Personalet i bunkeren består af nuværende og tid-
ligere ansatte i Flyvevåbnet. De står parat til at guide folk rundt og svare på spørgsmål 
om bunkeren og alt, hvad der er foregået dernede.



8-tallet - dagligdagen over jorden

Turen rundt i 8-tallet sker på egen hånd - dog langs 
den afmærkede rute. I forhallen vil alle få udleveret 
et gæstekort - ligesom dengang - og derefter kan 
du gå rundt i Danmarks tidligere svar på Pentagon. 

Hjemmeværnet udstiller i foyerområdet og giver et 
indtryk af deres rolle i tiden under den kolde krig. 
Tusindvis af timer blev brugt på at træne, og alle i 
Hjemmeværnet var forberedte på at imødegå den 
værst tænkelige situation. 

På første sal er det muligt at besøge forsvarschefens kontor, og her får du en fornem-
melse af Forsvarskommandoens hierarkiske opbygning og rangorden. Fra forsvars-
chefens kontor går turen til krisestyringscentret, hvorfra man holdt øje med Danmarks 
grænser og trusler udefra. 

Næste stop er kommunikationscentret, hvor Freja Ejendomme og Kongeegen A/S viser 
de fremtidige planer for Henriksholmområdet, og der vil bl.a. være mulighed for at kigge 
inden for i nogle af de eksisterende villaer, som bliver udbudt til salg. 

Turen videre bringer dig ned ad trappen og gennem den mørke tunnel til det aflytnings-
sikrede møderum - kaldet Ubåden. Her blev militære hemmeligheder og missioner 
besluttet. Turen slutter med en tur gennem ’lysslusen’, der bringer dig tilbage til nutiden. 

På turen vil der være mulighed for at få taget dit billede ved en uniform, deltage i en quiz 
og se og høre om tiden, da Forvarkommandoen var en arbejdsplads. 

Søndag den 16. september kl. 11 og 13 fortæller Ib Hedegaard Sørensen, pensioneret 
oberst, om arbejdsvilkårene i bygningen og personlige oplevelser fra arbejdet i Forsvars-
kommandoen. Ib Hedegaard Sørensen er tidligere medarbejder i Forsvarskommandoen 
i forskellige funktioner som sagsbehandler i Hærstaben og i Forsvarschefens Ledelsesse-
kretariat samt som chef for Forsvarskommandoens Operations - og Øvelsessektion. 



Menuen til de voksne:
Suppe med oksekød og grøntsager  og 
Grundtvigs grove hvedebrød til 40 kr.  

Feltrationer til børnene:
Feltration i flamingokasse med pølsehorn, 
müslibar med chokolade, frugtstang og æble-
juice til 25 kr. 

Desuden kan der købes kaffe, te, kildevand, 
fadøl og is.

Køber du for mere end 100 kr., kan du deltage i 
konkurrencen om gavekort og drikkedunke fra 
Café Grundtvig.

Café Grundtvig byder på god mad fra 1950’ernes køkken

Du finder Café Grundtvig ved indgangen til bunkeren. 



Dame, Konge, Es, Spion- søndag den 16. september

Kold krig i Reprisen.

Har du ikke fået nok af kold krig, kan du afslutte weekenden med en tur forbi Reprise 
Teatret. 

Leif Ernst, som i en lang årrække arbejdede i Forsvarskommandoen, introducerer filmen 
’Dame, Konge, Es, Spion’  med anekdoter om tiden i Vedbæk og lidt om, hvilken 
betydning den kolde krig havde på aktiviteterne derude. 

Filmen er en vaskeægte spionthriller baseret på John Le Carrés roman med John Hurt og 
Gary Oldman i hovedrollerne. Holte Vinlager byder på en lille forfriskning i forbindelse 
med arrangementet.  

Pris 70 kr. køb billet på www.reprisen.dk  Reprise Teatret, Øverødvej 12, 2840 Holte. 

Arrangementet er blevet til i samarbejde med:

Rudersdal Kommune, Kultur, Vej, Byplan, Rudersdal Bibliotekerne, Rudersdal Museer, 
Reprise Teatret.

Freja Ejendomme, Kongeegen, Café Grundtvig, Hjemmeværnet.  

Derudover har følgende bidraget til projektet med en uundværlig viden:

Ib Hedegaard Sørensen, Lars Wille-Jørgensen og Aase Schioldan.

Læs mere om arrangementet på www.rudersdal.dk/goldendays 

Har du lyst at vide mere om Golden Days festivalen, så besøg: 
www.goldendays.dk 
eller find Golden Days på facebook. Her kan du læse hele pro-
grammet for festivalen. 



Praktiske informationer 

Hvor sker det: 
Forsvarskommandoen ligger på Henriksholm Allé 29, 2950 Vedbæk.

Parkering: 
Du kan benytte parkeringspladserne i tilknytning til 8-tallet. 

Tilgængelighed: 
Bygning, bunker og terrænet er ikke egnet for gangbesværede eller kørestolsbrugere. 

Spørgsmål:
Kontakt kulturkonsulent Helle Lehrmann med evt spørgsmål på 72 68 56 18.
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RUDERSDAL 
KOMMUNE

Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00 
Fax 46 11 00 11
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Borgerservice, Jobcentret 
og Byplan dog til kl. 17.30
Fredag kl. 10-13

Telefontid
Fra kl. 8.30 til lukketid, 
torsdag dog fra kl. 9-17

Område/Afdeling
mail@rudersdal.dk

RUDERSDAL 
KOMMUNE

Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00 
Fax 46 11 00 11
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Kultur 
Kultur@rudersdal.dk
Tlf.: 46 11 56 00
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