
Birgitte Krohns beretning om at være plotter i Ejbybunkeren 1968-1970 

 

Birgitte fortæller i år 2013 hvad hun lavede i Ejbybunkeren som plotter, og hvordan 

det var. Hun var 20 år da hun var ansat.  

”Der var en Gennemsigtig stor tavle med Danmark aftegnet, vi skulle skrive 

spejlvendt, Danmark var delt op i felter, i koordinatsystemer, og alfabetet. Det hed i 

hvert fald: alfa, bravo, charlie, delta, ekko, foxtrot. Flyene skulle identificeres, om de 

var fjendtlige eller ej. Hvert fly fik et navn. Der gik et tavst sus gennem rummet, når 

det varede længe før et fly fra DDR blev identificeret. Man skulle ansøge om at få lov 

til at sende sit fly igennem dansk luftrum.  

Jeg mener at vi mødte fra kl. 09 til kl. 21. Der var træning og overvågning. Altså bag 

plottemaskinen. Der stod vi fra 9 til 12, vil jeg tro. Det var os alle sammen, de der 6-

8 mennesker der var på arbejde, var der så. En sad ved scoopet
1
, og så har der 

måske været 6 oppe i kommandocentralen. Vi blev bare lært op efterhånden. Vi havde 

høretelefoner på, hvor vi modtog koordinaterne. Så spiste vi frokost kl. 12-13. Og så 

arbejdede vi igen med at plotte fra 13-16. 

Vi havde et vagtskema for telefonvagten, og måske har vi haft fra 16. – 19., og fra 19. 

- 22. Det var først de barske der begyndte fra kl. 22.-01., 01.-04. og 04.-07. og så har 

der været 07.-09. nattevagterne var telefonvagt. Man havde i princippet fri, men 

skulle være klar til øvelse. Og øvelsen varede cirka en halv time. Og så lød alarmen, 

altså sådan en sirenealarm. Så var der øvelse! Og så var det noget med at stå op med 

det samme og gå ned og tage høretelefoner på. Så skulle vi ned og plotte. 

Vi sov jo, hvis man skulle denne her vagt fra 01.-04. Så var det en fordel at gå i seng 

før kl. 22. Man kunne bare ikke sove på det tidspunkt. Der var jo også uro og støj, og 

sus i rørene. Man kunne jo ikke sove. Der har været uro ved at folk gik på gangene, 

der er rister forneden, så alt lyd gik jo igennem, så der var ikke stille når man skulle 

prøve at sove.  Der var mere eller mindre liv hele døgnet; en dør der smækkede og 

nogle gik ud i køkkenet, eller op ad trappen, og så var der en telefon der ringede. Alt 

sådan noget gør jo at man ikke kan sove, ikke? Og så var der jo også det dér med, at 

man aldrig vidste hvor længe man kunne sove. Har du prøvet at sove i sådan en 

liggevogn i et tog? Det er lidt samme. Man sover ikke rigtig ordentligt. Det værste 

                                                           
1
 Et scoop er en slags radar, hvor man kan se flyene komme ind over luftrummet.  



man kunne blive udsat for, det var hvis man havde 01.-04. vagten og der så var en 

øvelse kl. 23. – 23.30, og så kunne man så gå i seng igen, og så kunne man være oppe 

i vagten, og så var der en øvelse igen kl. 05. der kunne godt være to øvelser på en 

nat. Det kom an på den vagthavende, hvad han ville. Det var det værste!: en øvelse, 

en tre timers vagt og så en øvelse til. Så var man sgu smadret næste dag” 

 

 


