
MuseumsCenter Hanstholm 
Danmarks største bunkermuseum 
Besøg Museumscenter Hanstholm og oplev Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Det består af Hanstholms 
enestående museumsbunker på 3000 m2, hvor flere af rummene er ført tilbage til deres oprindelige udseende, så man kan se, 
hvordan soldaterne levede. I bunkeren findes også spændende særudstillinger.  
 
Batteriet blev bygget i 1941 for sammen med et tilsvarende batteri ved Kristiansand i Norge at spærre indsejlingen til Skagerrak 
for at holde den engelske flåde ude. Batteriet bestod af fire store 38-cm kanoner, hvis rør hver vejede 110 tons. Kanonerne kunne 
skyde ud på en afstand af 55 km, dvs. næsten halvejs til Norge. 
Ny interaktiv udstilling 
Dokumentationscentret ovenpå bunkeren rummer den helt nye udstilling ”Fjende & Nabo – Hanstholm besat” !  Udstillingen 
handler om livet i Danmarks stærkeste fæstning under 2. Verdenskrig. Med menneskene i fokus fortælles historien om både de 
tyske soldater og civilbefolkningens liv i skyggen af befæstningsanlæggene, og om hvordan besætter og besat levede sammen. 
Museet ligger placeret i noget af Danmarks smukkeste natur på kanten af Vesterhavet og Nationalpark Thy. 

 

  



Bunkermuseet ved Bulbjerg 
Bunkermuset er en del af befæstningsanlægget fra 2. Verdenskrig. 
Anlæget består af ildlederbunker og mandskabsbunker. 
Der er tale om et ubemandet besøgssted, og bunkerne er åbne i dagtimerne. 
Informationsmateriale i bunkerne. 

 

Mønsted Kalkgruber 
Velkommen til Mønsted Kalkgruber. I en endeløs labyrint af minegange finder du huler så store som domkirker og gange så 
smalle, at en voksen mand ikke kan gå oprejst. En hel verden af oplevelser, der fortæller om geologi, flagermus og lange 
arbejdsdage, før kalken omsider var under åben himmel. 
60 Km minegange. Besøgende bestemmer selv, hvor lang turen under jorden skal være.  
 
Man kan når som helst gå tilbage til udgangen. 2 km minegange er oplyste, og 600 meter er velegnet for handicappede. Tag gerne 
en lommelygte med. Undervejs er der rislende bække og underjordiske søer. Flagermus.  
 
Mønsted Kalkgruber er Nordeuropas største overvintringssted for flagermus. De kommer her i august, parrer sig og går i dvale, og 
næste år i april vågner de op igen og lever hele sommeren ude i den jyske natur. 10.000 flagermus går i dvale i minerne. Multi 
Medie Show. Over den største af de underjordiske søer er der hver time et lysshow, hvor kalkens og grubernes historie spejler sig i 
vandet. Medbring varmt tøj, da temperaturen i gruberne altid er 8 grader.  

 



Thylejren: 
Thylejren er et fristed i den forstand, at den rummer livet, livets udfoldelser, forviklinger, udviklinger. Den har plads til skæve 
eksistenser, fantasifulde kunstnere, omsorgsfulde mødre og fædre, shamaner, og hestekvinder og meget andet. Den er både del 
af Danmark og det samfund vi alle er del af, og samtidig er den meldt ud af bevidstløst forbrugerræs og samtalekøkkenkultur. 
Thylejren ejes af foreningen "Det Ny Samfund" som er organiseret med generalforsamlingen (hvert år, 21.8. kl. 14.00) som øverste 
beslutningsmyndighed, det vil sige, at der ikke er en bestyrelse eller en formand. Beslutninger bestræbes at blive taget i 
konsensus, men der forekommer også afstemning. 
Thylejren er et socialt eksperiment i sit 47. år. 
Lat: N 57º 04.138' 
Long: E 008º 56.215' 

 

 

Jespershus: 

 

 

 


