
Bunkermuseum og fyr i Hirtshals 
 

Langs den jyske vestkyst 

blev der i årene fra 1941-

44 opført 6000 bunkere. 

Forsvarsanlægget var en 

del af den Atlantvold fra 

Biscayen til Nordkap, som 

Hitler lod opføre til forsvar 

for et eventuelt allieret 

angreb. 

 

Formelt betalte tyskerne selv for anlægget i Danmark, men reelt var det den danske stat, som kom til 

at stå for udgifterne. Det beløb sig til, hvad der i dag vil svare til 300 milliarder kroner. Det er til dato 

det største anlægsprojekt i Danmark og overstiger mange gange byggeriet af Storebæltsbroen.  

Der var næsten 100.000 danske arbejdere beskæftiget med projektet. De ville miste deres under-

støttelse, hvis de nægtede dette arbejde, og i en periode med stor arbejdsløshed var sådan et 

arbejde egentlig ikke så uvelkomment. 

 

Mange af bunkerne er i dag fjernet, men i Hirtshals er det såkaldte 10. batteri næsten intakt. Det 

består af i alt 54 bunkere, som indeholder kanon- og maskingeværstillinger, lyskasteranlæg og 

mandskabsrum. For få år siden blev der indrettet et spændende museum i de forladte bunkere.  

 

Der er meget skiftende åbningstider på anlægget. 

Umiddelbart vil selve udstillingen nok ikke sige eleverne så 

meget. Derfor må det anbefales, at man på forhånd booker 

en omvisning. Den er til gengæld meget interessant og varer 

1½ time. Vær opmærksom på, at der altid er ret fodkoldt og 

generelt køligt i bunkerne. Så eleverne skal have ordentligt 

tøj på - selv på en solskinsdag. 

 

Når man er på stedet, vil det være naturligt at tage en tur op i Hirtshals 

Fyr, som faktisk ligger midt i bunkeranlægget. Selve fyret er 35 meter 

højt, og fra toppen er man 57 meter over havoverfladen. 

I klart vejr er der en flot udsigt over en stor del af den nordjyske kyst.   

 

Flere oplysninger:  

Bunkermuseet, åbningstider og entré 

Historien bag 10. batteri 

Hirtshals Fyr 

 

http://vhm.dk/museerne/bunkermuseet/
http://vhm.dk/museerne/bunkermuseet/historien-bag-10-batteri/
http://www.hirtshals-fyrtaarn.dk/

