Tirpitz-bunkeren
Den gamle kanonstilling ligger som en kolos i sandet og gemmer på historier fra Atlantvolden, Hitlers enorme bunkers-projekt. Indgangen til bunkeren er gennem en underjordisk udstillings-tunnel fra Tirpitz.
Tirpitz-stillingen
I august 1944 gik den tyske besættelsesmagt i gang med at bygge den store Tirpitz-stilling vest for Blåvand. De to enorme kanonbunkers var en del af Atlantvolden og skulle forsvare indsejlingen til Esbjerg. Men
krigen sluttede før bunkerne blev færdige, og siden da har de stået som kolde vidnesbyrd om krigen lige
midt i vestkystens storslåede klitlandskab.

Tirpitz - arkitektur i verdensklasse
Det danske arkitektfirma BIG har tegnet det nye Tirpitz. I det fredede klitlandskab, bag den gamle kanonbunker fra Anden Verdenskrig, har arkitekterne skabt et spektakulært museum, der ligger skjult under
sandet. Under overfladen findes fire store udstillingsgallerier samt café og butik. En underjordisk korridor
forbinder den nye attraktion med den gamle bunker.

Optakt til bunkeren
Den underjordiske tunnel der forbinder den nye arkitektur med den gamle bunker er også en del af udstillingen. Her kan du i fem enkle skridt nærme dig selve bunkeren. Fra Tysklands besættelse af Polen i 1939,
over planerne om at befæste hele Atlanterhavskysten med betonbunkers og til det store byggeprojekt ved
Blåvand. Inden du går over tærsklen fra den nye beton til den kolde, rå bunker får du en kort introduktion
til, hvordan bunkeren skulle have fungeret – hvis den var blevet bygget færdig inden krigen sluttede!

Et underjordisk besøg
Den sydlige bunker blevet en del af attraktionen Tirpitz. Gennem en underjordisk tunnel kommer du ind i
den gamle kanonbunker. Her kan du selv gå på jagt efter svar på de mange spørgsmål der gemmer sig bag de
3,5 meter tykke mure af stærkt armeret beton. Hvorfor blev der bygget en stor kanonstilling lige her i Blåvand? Hvem skulle have bemandet den? Hvordan virkede kanonen – og hvor langt kunne den skyde ud over
havet? Hvis du har en nørd i maven, vil du have gode chancer for at blive klogere. Og hvis du bare vil have
en spændende oplevelse – ja, så er bunkeren helt sikkert også noget for dig!

En hær af beton
I et landskab af bunkers – en hær af beton – går du på
opdagelse efter de mange forskellige beretninger fra
Anden Verdenskrig på Vestkysten. I hver bunker møder du en ny person, der fortæller sin vinkel på historien. En tankevækkende oplevelse!

Udstillingen En hær af beton er ikke en almindelig bunker-udstilling. Her er det ikke fakta om krigens forløb eller kanonernes konstruktion der er i forreste række. I Tirpitz møder du historien om Anden Verdenskrig i Vestjylland fortalt af de mennesker, der oplevede den.
Krig på godt og ondt
Gennem beretninger fra den tyske officer i radarstillingen Büffel opdager man, at flødeskumsfronten på
den danske vestkyst også var blodig alvor. Men ikke mere alvorlig, end at der også var tid til at den øverstkommanderende forelskede sig i den smukke, danske pige, som man også kan besøge. Den unge tyske soldat
Gerhard Saalfeld rejste som 18-årig hjem til Tyskland, da krigen var slut – men kom mange år tilbage for at
genfinde sin bunker næsten intakt. Mens den lille pige, der boede på en gård ved siden af Tirpitz måtte
flytte, da den store bunker skulle bygges.

Havets guld
Vesteuropas flotteste udstilling om Nordens guld – rav. I en eventyrlig verden mellem ravskovens træer kan
man gå på jagt efter sande skatte lavet af havets guld og fascinerende 40 mio. år gamle insekter fanget i
de gyldne dråber.
I udstillingen Rav – Havets guld møder man ravsamlerne på stranden. De fortæller, hvordan man finder rav –
og viser de flotteste fund, de har gjort.

Man kan se en model af Sydney-Operaen, lavet af rav.

Den skjulte vestkyst
20.000 års vestkysthistorie fortalt gennem 12 overraskende, dramatiske, interessante, gribende og uhyggelige fortællinger. Den gamle redningsbåd indbyder til en tur – men pas på! Vender man mon trygt hjem igen
fra den overvældende tidsrejse?
Sejl ud på en tidsrejse…
Hop op i redningsbåden? Pas på, man risikerer at komme med på en hæsblæsende tidsrejse på 20.000 år.
Mon båden kæntrer under redningsaktionen – eller klarer vi skærene? Når stemningen i udstillingen forandrer sig, og det langsomt bliver nat, så ved du, at du skal være på vagt…
Fra mammut-slette til spidstelt
Den skjulte Vestkyst præsenterer de bedste Vestkysthistorier gennem mere end 20.000 år på en let tilgængelig og sjov måde. Man kan gå på opdagelse i klitterne og finde de skjulte historier der ligger begravet
under sandet. De mange fortællinger underbygges af rigtige genstande, så man ser at historierne er sandfærdige! Hør om mammutter i Vesterhavet, om uheldige skippere, om smuglerbyen Sønderside, om skibskatastrofer og om sandet, der var ved at sluge hele Jylland. Man kan også møde de første badegæster eller
høre godnatsang på guitar i det orange spidstelt.

