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Hvad piloten så 
 
Indledning 
 
Under hele Den kolde krig og i den efterfølgende periode frem til og med i dag, har Østersøen og 
dens luftrum været et af de vigtige stedet, hvor både vestlige allierede og WAPA-lande har 
observeret på hinanden med de formål at markere eget territorialfarvand og –luftrum og dermed 
hævde egen suverænitet, at markere tilstedeværelse i fælles internationalt farvand og luftrum samt 
at indhente oplysninger om hinandens flåde- og flyveaktivitet vha. fotografering og 
radarovervågning.  
 
Især under Den kolde krig, hvor verden var helt blokopdelt, var disse aktiviteter forbundet med 
megen alvor. Nå to fly eller skibe fra hver sin supermagt tørnede sammen, var der grund til at holde 
hovederne kolde: En unødig provokation kunne meget vel være startskuddet til en større konflikt og 
mindst en krise, som landendes diplomati og politikere efterfølgende måtte løse – dvs. tale sig ud af, 
så episoderne ikke udløste optræk til krig.  
Omvendt var der blandt officererne i begge supermagter en holdning om ikke at agere bange og 
konfliktsky, når man mødte fjenden. Et svaghedstegn hos modparten ville blive opfattet som et sejr 
og bidrog derfor til hos den vindende part at opfatte sig selv som den stærkeste.  
Der var således tale om en balance mellem ikke at udvise svaghed til vands og i luften og samtidig 
ikke provokere så meget, at det kunne opfattes som en krigserklæring.   
 
I årene efter Den kolde krig blev de fleste af de gamle WAPA-lande indlemmet i NATO, og vestens 
forhold til hovedlandet Rusland blev godt, men dette gode naboskab på tværs af Østersøen, er 
imidlertid blevet en del mere anstrengt, især efter at Rusland i 2014 annekterede halvøen Krim i 
Sortehavet. Herudover har Rusland optrappet og gennemført en del flere flyvninger i vestligt 
domineret luftrum uden at overholde internationale aftaler og regler for flyvning.  
Spændingerne mellem øst og vest er derfor igen blevet en del af den internationale verdensorden, og 
minderne om Den kolde krig kommer nu frem igen. 
 
Opgave 
 
I denne opgave skal I derfor nu arbejde med, hvad danske piloter så og oplevede under Den kolde 
krig og ligeså få et indblik i, at Den kolde krig ikke helt var afblæst, blot fordi Berlinmuren ikke 
længere stod. Hertil skal I bruge kilde 1 og 2.  
I skal ligeledes bruge kilde 3 - 6 til at perspektivere til nutiden, og her formulere en problemstilling, 
hvor I viser, at alvoren fra Den kolde krig er tilbage.   
 
Opgaven er egnet til at lave hjemme på skolen, men den kan startes og dermed suppleres ved at se 
på bl.a. billederne i Langelandsfortets udstillinger med tilhørende tekster. Se fx på  
 
Mål 
 
Kompeten-
ceområde 

Kompeten- 
cemål 

Færdigheds- og 
vidensmål 

Læringsmål Tegn på læring 



Kildearbejde Eleven kan vurdere 
løsningsforslag på 
historiske 
problemstillinger 
 
 

Eleven kan formulere 
historiske 
problemstillinger 
 
Eleven har viden om 
udarbejdelse af historiske 
problemstillinger 
 
Eleven kan udarbejde 
løsningsforslag på 
historiske 
problemstillinger med 
afsæt i udvalgte kilder 
 
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 opstille en 
problemstilling om 
terrtorialkrænkelser i nutiden 
på baggrund af lignende 
problemer fra fortiden. 

Eleven afleverer en 
problemstilling om 
nutidens 
territorialkrænk-elser, 
der indeholder 
referencer til fortiden 
 
    

historiebrug Eleven kan forklare 
samspil mellem 
fortid, nutid og 
fremtid  
 

Eleven kan redegøre for 
sammenhænge mellem 
fortidsfortolkninger 
nutidsforståelser og 
fremtidsforventninger 
 
Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
fortidsfortolkninger, 
nutidsforståelser og 
fremtidsforventninger 

Eleven kan inddrage historier 
og fortællinger fra fortiden i 
et nutidigt perspektiv 
 
Eleven kan opstille mulige 
bud på fremtidens forhold ud 
fra fortidens og nutidens 
forhold  

Eleven inddrager 
fortidens fortællinger 
i sin samtale og 
fremstilling af nutiden 
 
Eleven opstiller bud 
på fremtidens forhold 
ud fra fortidens og 
nutidens forhold 

 
Kilder 
 

1) F-16 Oplevelser på danske vinger: Den kaliningradske foto-fest, HØS, tidl. pilot ESK 726, 
Flyvestation Aalborg, s. 62-65 - se pdf 

2) F-16 Oplevelser på danske vinger: De to Blackjacks, INE, pilot ESK 730, Flyvestation 
Skrydstrup, s. 73-74 – se pdf 

3) http://www.dr.dk/nyheder/udland/video-her-flyver-russiske-kampfly-provokerende-taet-paa-
amerikansk-krigsskib 

4) http://www.dr.dk/nyheder/udland/moskva-russiske-krigsfly-tog-alle-hensyn-i-oestersoeen 
5) http://www.dr.dk/nyheder/udland/john-kerry-rusland-provokerede-os-med-kampfly 
6) http://www.dr.dk/nyheder/udland/russisk-kampfly-flyver-helt-taet-paa-usa-skib-i-

oestersoeen 
 
Spørgsmål 
 

- Hvilke oplevelser beskriver de to piloter i deres oplevelser? 
- Hvad foregår der i videoen i kilde 3? 
- Hvordan passer det med fortidens begivenheder? 
- Hvordan omtaler USA's udenrigsminister John Kerry episoden i Østersøen? 
- Hvad svarer den russiske repræsentant i kilde 4? 
- Hvilke problemer opstår der efter din/jeres opfattelse i det internationale samarbejde i 

nutiden som følge af Ruslands adfærd i internationalt sø- og luftrum? 
Opstil en forslagsliste  

http://www.dr.dk/nyheder/udland/video-her-flyver-russiske-kampfly-provokerende-taet-paa-amerikansk-krigsskib
http://www.dr.dk/nyheder/udland/video-her-flyver-russiske-kampfly-provokerende-taet-paa-amerikansk-krigsskib
http://www.dr.dk/nyheder/udland/moskva-russiske-krigsfly-tog-alle-hensyn-i-oestersoeen
http://www.dr.dk/nyheder/udland/john-kerry-rusland-provokerede-os-med-kampfly
http://www.dr.dk/nyheder/udland/russisk-kampfly-flyver-helt-taet-paa-usa-skib-i-oestersoeen
http://www.dr.dk/nyheder/udland/russisk-kampfly-flyver-helt-taet-paa-usa-skib-i-oestersoeen
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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 
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 opbevaret 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


KC-artikel 

 

Til koldkrigsforløb  

Brikken i puslespillet         Ulrik V. Jensen 

 

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.      
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Det civile samfund og beskyttelse 
 

Under hele Den kolde krig var der i den politiske ledelse og blandt de ansvarlige myndigheder en 
bekymring for, hvordan civilbefolkningen skulle ydes beskyttelse i tilfælde af en krig. Der var 
allerede under 2. Verdenskrig oprettet civile beskyttelsesværn, og disse videreførtes i det, der kom 
til at hedde Civilforsvaret. 
Civilforsvarets opgaver gjaldt kun i krise- og krigstid, hvorfor det almindelige civile beredskab i 
fredstid lå hos politi og redningstjenester som Falck. Disse ville i krig blive underlagt civilforsvaret 
– dog havde politiet selvstændige roller både i freds- og krigstid.  
 
I Vesten arbejdede man ud fra en doktrin om, at et samfund også i krig bedst ville kunne fungere, 
hvis så mange civile funktioner som muligt blev opretholdt. Derfor havde man opdelt landet i 
civilforsvarsafsnit eller -regioner, hvori der var udpeget en ledelse, der skulle styre den lokale 
opretholdelse af civile opgaver. Det foregik fra hemmelige bunkere eller forstærkede 
kælderkonstruktioner overalt i landet kaldet udflytningsanlæg. Der fandtes et nationalt niveau, et 
regionalt niveau og et kommunalt niveau. Den almindelige borger havde ingen eller kun et 
sporadisk kendskab til dette.  
 
I denne opgave skal I arbejde med, hvilke foranstaltninger, der var truffet for at yde 
civilbefolkningen dels beskyttelse og dels hjælp, hvis landet blev angrebet.   
 
Emnet er tænkt som en aktivitet på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, hvor det er muligt at opleve, 
hvordan bl.a. et nødstudie hos Danmarks Radio var indrettet med henblik på, at journalister kunne 
formidle sikre og pålidelige nyheder til befolkningen under en krise eller krig, samt se et eksempel 
på, hvordan opmagasinering af civilforsvarets materiel var.  
Ligeledes fortælles i udstillingen om de nationale samt et regionalt udflytningsanlæg.  
På Fyn, der hed civilforsvarsregion IV, fandtes der otte kommandocentraler, såkaldte KCer, en 
regionsbunker samt et udflytningsanlæg for den militære del af regionens forsvar.     
 
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 sætte begivenheders 
forudsætninger, forløb og følger i 
kronologisk sammenhæng 

 
Eleven skal vide, hvorfor 
opretholdelse af civile 
samfundsfunktioner er vigtige 
under en krise eller i krig. 

 
Eleven kan redegøre for, 
hvorfor det er vigtigt at 
opretholde civilsamfundet 
under krise og i krig 
 
Eleven kan give eksempler 
på, hvilke opgaver og 
funktioner, der var særligt 
vigtige at opretholde under 
krise og i krig.  
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Kilder og tekster  
 
Danmarks dybeste hemmelighed s. 315-317  
 
Danmarks dybeste hemmelighed, s. 29-33 n. 
 
KC-artikel, Ulrik V. Jensen 
 
 
Spørgsmål - Brug kilderne samt opgavens indledning 
 
Hvilke funktioner i det civile samfund var vigtige at opretholde og videreføre under en krise eller i 
en krig?  
Hvorfor er de vigtige at opretholde og videreføre?  
Hvorfra skulle det civile beredskab i fx Svendborg kommune ledes? 
Hvilke planer var allerede igangsat i fredstid for at kunne være klar, hvis verden brød ud i krise eller 
krig? 
 
 
 
 
 














	brikkenforside.pdf
	Brikken i puslespillet
	1. Brikken i puslespillet - Lærervejledening
	Samlet1
	2. Hvad piloten så
	3. Kalininfotofest
	4. De to Blackjacks
	5. Fra fødevarer til NEPS
	6. Civilregioner undeer krise og krig
	7. Det civile samfund og beskyttelse
	8. Civil s. 315-317
	9. Civil, s. 224
	10. Civil, s. 251



