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Bunkere i Danmark 
I løbet af 2. verdenskrig bygger den tyske besættelsesmagt 7500 bunkere i Danmark. Dette Danmarks 
største byggeri er i dag et synligt minde om besættelsesårene 1940-1945. 
 
De 6000 bunkere langs de danske kyster er en del af Hitlers Atlantvold, som strækker sig fra grænsen 
mellem Spanien og Frankrig i syd og til Nordkap i nord. 
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Bunkere i Nordjylland 

Frederikshavn 1 

Allerede i 1940 opførte den tyske marine et kystbatteri og et luftværnsbatteri på den 82 meter høje Pik-
kerbakken. Senere blev de to batterier udbygget med radarstation og kommandoenheder. 
 
I dag er store dele af befæstningen tilgængelig som Bangsbo Fort Bunkermuseum. Alle 70 betonanlæg er 
bevaret, og mange er besøgsvenlige. Tre af kystbatteriets originale 15-cm-kanoner er bevaret i deres bun-
kere. Efter krigen er Bangsbo Fort blevet brugt af militæret, og under den kolde krig blev fortet endda 
udvidet med 10 nye betonanlæg. Dele af fortet er endnu i militær brug. 

2 Bunken Klitplantage 

I 1944 etablerede besættelsesmagten en række små kystbatterier med lette betonkonstruktioner til at 
lukke hullerne mellem de stærkt befæstede punkter. Et af disse batterier blev gemt godt blandt klitter og 
fyrretræer i plantagen.  
 
I dag kan man finde de fleste af de 13 bunkere og tydeligt se, hvordan de er tilpasset naturen på stedet. På 
fire klittoppe kan man finde fundamenterne, som engang fastholdt batteriets 12-cm-kanoner, der kunne 
skyde mod mål i både Kattegat og Tannisbugt. Når man i dag besøger stedet, kan det være svært at fore-
stille sig, at der engang boede 110 tyske soldater her. 



Bunkere i Nordjylland 

Skagen 3 

I terrænet mellem det Grå Fyr og Vippefyret i Skagen lagde den tyske marine et kystbatteri i klitterne 
med fire 12-cm-kanoner i hver sin bunker. Dertil et stort antal bunkere til mandskab, ammunition og teknik.  
 
I dag har havet skyllet så meget af klitterne væk, at halvdelen af bunkerne ligger på stranden. Det giver en 
unik mulighed for at danne sig indtryk af bunkernes dimensioner og konstruktion. Centralt på stranden lig-
ger den store to-etagers ildlederbunker, som styrede de fire kanoner. 

4 Tversted 

Bunkerne ved Tversted er opført for at kunne forsvare opkørslen fra stranden. Invasionsstyrken havde 
brug for en opkørsel, når den var gået i land og skulle bevæge sig ind i baglandet. Derfor blev der midt un-
der besættelsen opført en mængde bunkere i badebyen Tversted, som alle havde til opgave at bekæmpe 
fjenden på stranden og forhindre anvendelse af vejen.  
 
I dag kan man finde adskillige af bunkerne i klitterne på hver side af nedkørslen til stranden og mellem hu-
sene i byen. Selve vejen var et par hundrede meter fra stranden lukket med en betonmur. 



Bunkere i Nordjylland 

Hirtshals Øst 5 

I 1941 opstillede den tyske hær et 10,5 cm kystbatteri på hver side af havnen i Hirtshals, benævnt Hirts-
hals Øst og Vest. Et år senere blev batterierne udbygget med svære bunkere. I dag kan man finde mange af 
bunkerne, når man kører rundt på havneterrænet ikke så langt fra Nordsøen Oceanarium. Flere af bunkerne 
måtte nødvendigvis opføres helt eller delvist over terrænet som følge af grundvandsniveauet. Flere andre 
steder i Hirtshals kan man opleve koncentrationer af bunkere. De stammer fra 
infanteristøttepunkter. De ligger dog mange steder på private arealer. 

6 Hirtshals Vest 

Ved Hirtshals Fyr ligger et af de bedst bevarede befæstningsanlæg fra Atlantvolden i Danmark. Hærkyst-
batteri Hirtshals Vest var et søsterbatteri til Hirtshals Øst og indgik ligeledes i forsvaret af Hirtshals 
Havn. Havnen i Hirtshals var et vigtigt led i tyskernes forsyningslinjer til Norge, da den lå isfri i de strenge 
isvintre.  
 
I dag er Hirtshals Vest indrettet som frilandsmuseum, så her kan man gå rundt i de udgravede løbegrave og 
bunkere på egen hånd eller deltage i en rundvisning. Fra toppen af Hirtshals Fyr kan man få et godt overblik 
over hele batteriet. 



Bunkere i Nordjylland 

Lønstrup 7 

Lønstrup var, ligesom Tversted, et sted med en vej til stranden og dermed en mulighed for, at en invasions-
styrke kunne bevæge sig fra stranden ind i land. I Lønstrup blev der ikke opført så mange bunkere som i 
Tversted, og de kan være svære at finde i dag. 
På stranden finder man dog nogle. Går man på vejene gennem sommerhusområderne i den nordlige del af by-
en, finder man flere bunkere, som i dag gør gavn som f.eks. garage eller redskabsskur. 
Ved redningshuset kan anes spor efter den betonmur, der engang lukkede adgangen fra standen. 

8 Nr. Lyngby 

Godt en kilometer syd for nedkørslen til stranden ved Nr. Lyngby, hvor der i dag er sommerhusområde, pla-
cerede det tyske luftvåben en stor radarstation. Den havde til opgave at varsle mod fjendtlige fly, som 
nærmede sig fra vest. Mange svære bunkere forbundet med et net af åbne løbegrave sikrede, at stationen 
kunne modstå svære bombardementer.  
 
Mange af bunkerne og løbegravene kan opleves i dag. Et par af de yderste bunkere er gledet ned på stran-
den. 



Bunkere i Nordjylland 

Løkken 9 

Løkken blev under besættelsen udbygget til en tysk støttepunktsgruppe bestående af både infanteristillin-
ger og kystbatteri. I byens yderområder og i plantagen midt i byen ligger endnu mange bunkere. På stranden 
nord for Løkken ved Furreby ligger næsten et helt kystbatteri nu på stranden som et resultat af, at 
Vesterhavet har taget af klitterne. Flere af bunkerne ligger endda ude i havet. Batteriet blev sammen med 
batteriet i Kettrup Bjerge lidt syd for Løkken opstillet i 1941 til forsvar af Jammerbugten. 

10 Kettrup Bjerge 

I dag breder sommerhusområdet i Kettrup Bjerge sig så meget, at det er svært at finde de mange bunkere, 
som engang udgjorde et kystbatteri med fire 15-cm-kanoner og en marineradarstation. 
Hvor bjerget er højest, kan man finde batteriets svære ildlederbunker og i godt vejr opleve det fantasti-
ske overblik over farvandet, som batteriet skulle beskytte. Tæt ved ildlederen kan man se radarbunkeren, 
som dengang overvågede Jammerbugten. 



Bunkermuseet 
Bunkermuseet Hirtshals er Danmarks eneste udgravede, komplette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig, 
som er åbent for publikum. Museet består af 54 udgravede bunkere samt mange kanon-, morter- og maskin-
geværstillinger. Ligeledes er der radar- og Iyskasteranlæg. I alt består området af 70 forskellige lokalite-
ter, som er forbundet af 3,5 kilometer løbegrave. 
 
De fleste af bunkerne hører til det såkaldte 10. batteri, men havnekaptajnens stillinger er også en del af 
museumsområdet. 
 
I en mandskabsbunker er der indrettet en informationsudstilling om 10. batteri og Hirtshals, og i andre 
bunkere har man ført indretningen tilbage til det oprindelige. 
Derfor er et besøg i Bunkermuseet en mulighed for at få et indblik i det daglige liv i og omkring bunkerne, 
og man kan opleve et vigtigt stykke nyere dansk historie. 
Der er også mulighed for at deltage i en guidet tur rundt på museumsområdet. 
 
På museumsområdet ligger Hirtshals Fyr, hvorfra man i fyrets åbningstid kan skue ud over det store fæst-
ningsværk og få et overblik over anlæggets opbygning. 
 
Tysk krigsstrategi 
Atlantvolden er den tyske hærs forsvar af vestfronten mod invasioner fra de allierede, og bunkerstillinger-
ne bliver bygget i forsøget på at spare tropper, som er helt uundværlige i forbindelse med tyskernes krigs-
handlinger på østfronten. 
 
Fæstningsanlæggene langs den europæiske vest- og nordkyst skal ikke kun være i stand til at afvise angreb 
fra mindre styrker, men til at modstå egentlige landgangsoperationer. I tilfælde af en stor landgangsopera-
tion må man regne med forudgående massive bombardementer fra havet og luften. For at våben og mand-
skab skal have en chance mod et sådant indledende bombardement, skal de beskyttes under tyk beton. 
 
Retningslinjerne for udbygningen af Atlantvolden kommer i marts 1942. I løbet af 1943 vokser tyskernes 
frygt for en invasion i Nordjylland, og flere udvidelser af forsvarsværkerne bliver sat i gang. Den tyske 
overkommandos kontrol med de danske bunkerstillinger betyder, 
at Feltmarskal Rommel i december 1943 beordres til Nordjylland, hvor han skal inspicere befæstningsvær-
kerne. 

Belægningsstue i udstillingsbunker. 
(Bunker nr. 2) 



Den 3. december 1943 kommer Rommel til Hirtshals og udfører en grundig inspektion af 9. og 10. batteri. 
Generelt er Rommel ikke helt tilfreds med udbygningen af Atlantvolden langs den danske vestkyst, og besø-
get medfører ordrer om yderligere udbygninger af Atlantvolden, især af 2. linje. 
 
Ligeledes er Rommel utilfreds med de styrker, som er udkommanderet til tjeneste i bunkerstillingerne. Sol-
daterne er primært mænd i alderen 45-60 år og består af flere nationaliteter, bl.a. tyskere, polakker, 
østrigere og russere. 

Feltmarskal Rommel på inspektion af hærkystbatteri i december 1943. 

Kommandobunker. (Bunker nr. 50) 



Bunkere på Danmarks regning 
Man mener, at mellem 50.000 og 100.000 arbejdere fra hele landet arbejder med opførelsen af de tyske 
bunkerstillinger. 
 
Samarbejdspolitikken giver den tyske besættelsesmagt gode muligheder for at skaffe sig danske arbejde-
re til byggeriet af bunkerne. Det er umuligt for arbejdsløse arbejdere at sige nej til arbejdet for tysker-
ne, da deres understøttelse i så fald bliver stoppet. 
 
Med hensyn til betalingen af byggeriet, så er regningen i sidste ende betalt af den danske stat. Arbejdere 
og leverandører kræver rigelige betalinger af de tyske bygherrer, da man forsøger at forsinke tyskernes 
byggerier. Men den tyske værnemagt betaler gladeligt sine regninger med de penge, som Nationalbankens 
seddelpresse vedvarende trykker. 
 
Det drejer sig ikke om småpenge. Prisen for bunkeranlæggene bliver 10 milliarder kroner. Det vil i dag svare 
til 300-400 milliarder kroner eller det samme som 12 storebæltsbroer, og dermed bliver bunkerne Dan-
marks største byggeri nogensinde. 
 
9. og 10. batteri Hirtshals 
Natten mellem den 9. og 10. april 1940 når de første tyske tropper til Hirtshals, hvor telegrafkablerne til 
England og Norge straks bliver kappet, og omkring 200 
tyske soldater bliver indkvarteret på den gamle station og Hotel Hirtshals. På havnen opretter den tyske 
hær et »Wachstelle«, da den tyske overkommando mener, at Hirtshals kan være et sted, hvor man kan ven-
te en landsætning af allierede tropper. 
 
Da besættelseskampene i Norge og Frankrig er overstået, bliver størstedelen af de tyske tropper i Hirts-
hals trukket bort, og tyskerne bliver først i vinteren 1940/41 interesseret i området omkring Hirtshals, 
hvor havnen bliver en vigtig brik i tyskernes troppetransporter og forsyningslinjer. 
 
Derfor opretter tyskerne i februar 1941 en stilling som havnekaptajn i Hirtshals, hvilket medfører opstil-
lingen af to luftværnskanonstillinger til beskyttelse af havnen. 

Luftværnskanon bemandet med tysk soldat. 



I løbet af sommer og efterår 1941 opstiller tyskerne to hærkystbatterier – det 9. og 10. batteri – ved 
Hirtshals. Hvert batteri udstyres med fire 105 mm (diameter på projektilet) feltkanoner placeret på be-
tonplatforme med jordvolde omkring. Det 9. batteri bliver opført på østsiden af byen, mens 10. batteri lig-
ger vest for byen. 
 
I løbet af 1942 vokser tyskernes frygt for en allieret invasion, og flere gange bliver Nordjylland beordret i 
højeste alarmberedskab. I Hirtshals betyder det opstilling af flere luftværnskanoner samt opstilling af en 
havnespærring, og i sommeren 1942 påbegyndes udbygningen af 9. og 10. batteri som en del af Atlantvol-
den. Hirtshals skal laves til en stor fæstning, og ud over opførelsen af de ca. 182 bunkere til ammunition, 
mandskab og kanonstillinger bliver området omkring Hirtshals pakket ind i 
pigtrådsspærringer, spanske ryttere og minefelter. Ved befrielsen Iigger der 6254 fodfolksminer og 
19844 panserminer i området. 

Tjekkisk pindsvin. 

Ammunitionsbunker med sidegang. 
(Bunker nr. 28) 

Arbejdet med udbygningen af 9. og 10. batteri er i løbet af 1943 nærmest færdiggjort. Det arbejde, som 
fortsætter i 1944, er kun af supplerende karakter. Derfor er fæstningsanlægget i Hirtshals stort set 
færdigt, da de allierede går i land i Normandiet 6. juni 1944. 

Tyske typehuse – »Regelbau« 

Mandskabsbunker til 20 mand. 
(Bunker nr. 39) 

De tidlige bunkere opført langs den danske kyst er tegnet 
individuelt til deres placering, men i forbindelse med udbygningen 
af Atlantvolden fastlægger tyskerne meget faste rammer for 
bunkernes form – det såkaldte »Regelbau«. En bestemt type bun-
ker til bestemte formål, f.eks. mandskabs-, køkken- og ammuniti-
onsbunkere. 
 
Ligeledes kan de forskellige typer af bunkere inddeles i tre grup-
per, som refererer til bunkernes bygningstype og modstandskraft 
over for fjendtlige angreb. 
 
Permanente stillinger: 
Kanon-, ammunitions-, mandskabs-, sanitets-, forplejnings- og 
kommandobunkere opført i mindst 2 meter tyk beton. 
 
Forstærkede feltmæssige udbygninger: 
Blandt andet flankeringsbunkere i 1 meter tyk beton. 
 
Feltmæssige udbygninger: 
Maskingevær- og morterstillinger, kanonfundamenter og radar-
tårne i 0,4-0,6 meter tyk beton. 



Så forsvandt vandet fra bunkeren. Bunkergruppen 
med formand Flemming Hammer i spidsen var 
overud tilfredse med resultatet af deres arbejde. 

Så kan man gå tørskoet. 

To bunkere tørlagt med ny pumpe 
 
NY PUMPE: Mange forsøg er prøvet de sidste 20 år, men uden større held - men nu lykkedes det 
 
FEM ÅRS arbejde med et stort tilbagevendende vand-problem i to bunkers i Hirtshals Bunkermuseum kulmi-
nerede onsdag 15. januar 2020, da folkene i Bunkergruppen Hirtshals endelige fik en holdbar løsning på pro-
blemet. 
Efter fire måneders arbejde med projektet, kunne Bunkergruppen Hirtshals onsdag montere den nye 
pumpe, og med smil på læben og løftede arme se, at alt fungerer perfekt. Vandet forsvandt som ønsket. 
 
Mange forsøg er prøvet de sidste 20 år, men uden større held, og det blev derfor i 2019 besluttet, at re-
etablere en 140 meter rørledning og efterfølgende montere en ny kraftig dykpumpe nede i det tyske afløbs-
reservoir, der automatisk kan holde de to bunkere tørre. 
 
- Endnu et renoveringsprojekt, der er vinget af, lyder det fra Bunkergruppens formand Flemming Hammer. 
- Og vi kan nu komme videre med de mange nye renoveringsprojekter, der venter i Bunkermuséet. 

To bunkere under vand 
Siden midt 90’erne har der i Bunkermuséets to bunkere 46 & 47, der er 
en ammunitionsbunker og en mandskabs- bunker, været et tilbagevenden-
de problem med højtstående vand i de to bunkere. 
 
Alle de andre knapt 70 bunkere i Bunkermuséet, har fuldt  funktionsdyg-
tige originale tyske kloakker og drænbrønde fra besættelsestiden, men 
lige præcis de omtalte to bunkere, er aftrækket 
eller de gamle vandrør, faldet sammen eller stoppet til. 
 
Hirtshals Fyrfond har foræret rør og pumpe til projektet, mens Mari-
neShaft Hirtshals og kølemontør Ronni Lønsmann har taget hånd om pum-
pe-beslag. 

Siden midt 90erne har der i Bunkermuséets to 
bunkere 46 & 47, der er en ammunitionsbunker og 
en mandskabs-bunker, været et tilbagevendende 
problem med højtstående vand. 

Sådan så gangen ud, 
inden pumpen blev sat gang. 


