
Information fra udvalget 

Kære medlem. 

 

Det bliver en lang bustur, hvorfor vi har valgt at servere 

frokost undervejs i bussen. Det samme gælder på tilba-

geturen hvor vi serveren et let aftenanretning. 

Vand og øl er tilgængelig på hele turen. 

En lille en til halsen samt lidt sødt er der også plads til. 

 

Vi vil være fremme ved Tirpitz ca. kl. 12.30 og forventer 

at køre tilbage ca. kl. 16.00. 

På bussen er der selvfølgelig et toilet. 

Der er relationer til film vi tidligere har vist, nemlig 

”Under Sandet”, ”Hvidstensgruppen”, ”Vor mand i Ame-

rika”, ”Flammen og Citronen” og ”9. April” 

Turen går til 

Tirpitz 
Torsdag den 11. maj 2023 

Afgang fra Netto* ved stationen kl. 08.00  

Hjemkomst ca. kl. 20.30 

Pris kr. 300. 

Prisen inkluderer bustransport, entre, guide,  

forplejning undervejs i form af sandwich’es, øl, vand + 

snacks 

* Vi ved ikke, hvad der sker i forbindelse med ombygning pga. letbane, 

men mødested kan blive ændret. 



En lille køretur fra Blåvand finder man det imponerende og arkitektonisk smukke museum, 

Tirpitz. Museet der er bygget op omkring den gamle Tirpitz bunker fra 2. verdenskrig, som i 

dag står tilbage som et sørgeligt men historisk varemærke for en af de største krige. Bunker-

stillingen, bestående af to kæmpe bunkere, skulle i sin tid bygges som en del af Hitlers Atlant-

vold, men blev aldrig færdigbygget, da krigen nåede at slutte inden, de stod færdige. Derfor 

kom de til at stå som tilsandede monumenter i den barske vestjyske natur, indtil det blev be-

sluttet, at de skulle fungere som museum.  

"Tirpitz-bunkeren" -  Denne udstilling udfordrer sine besøgende til at tænke kreativt. Hvem 

skulle have bemandet bunkeren? Hvem var det meningen, at kanonerne skulle sigte efter og 

ramme? Og hvorfor skulle den store kanonstilling ligge lige netop i Blåvand? Inden du træ-

der ind i det historiske levn, får du en introduktion til tankerne bag bunkeren, og så må du 

forestille dig resten.  

"En hær af beton" - Dette er ikke den klassiske udstilling omhandlende en bunker, men der-

imod en levende og rørende fortælling fortalt af dem der deltog i krigen på den ene eller den 

anden måde. Udstillingen er opbygget som et lille bunkerlandskab, der fører dig igennem hi-

storierne, blandt andet fra den lille pige der skulle flytte, fordi hun boede der, hvor bunkeren 

skulle bygges. Du kan også besøge soldaten fra Hitler Jugend, der er opvokset med krigsle-

getøj og en viden om, at han skulle sendes i krig.   

"Den skjulte vestkyst" - Denne udstilling omhandler ikke krigen men derimod den 12.000 år 

lange historie fra et liv ved den barske, danske vestkyst. Du kan finde 12 historier, der på 

hver deres måde er spændende og nervepirrende, og trækker dig med ind i en tid fra for lang 

tid siden, men som alligevel har været med til at sætte sine spor den dag i dag. I kan komme 

ombord i en redningsbåde, der rejser tilbage i tiden, mens stemningen ændrer sig gradvist, 

når natten falder på inde i udstillingen ... Hele landskabet har ændret sig med tiden, og i ud-

stillingen kan du opleve, hvordan blandt andet istiden har sat sine spor i det smukke og iltre 

landskab ved vestkysten.  


