
HANSTHOLM BUNKERMUSEUM  
OG DET GAMLE RØGERI

Oplev Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig

Vi kører over Mors og nyder morgenkaffe, med bolle og 
snegl undervejs i bussen. Midt formiddag ankommer vi 
til Museumscenter Hanstholm, hvor vi skal opleve en 
af de største bunkere, tyskerne byggede i Danmark. 
Besøget her starter med en spændende rundvisning i 
museumsbunkeren, hvor der fortælles om, bunkerens 
tilblivelse og funktion, historien om livet for de 4000 
tyske soldater, der var her under krigen, hvordan man 
havde det i Hanstholm, som var én stor militærlejr og 
meget, meget mere. 

Efter rundvisningen er der tid på egen hånd til et be-
søg i dokumentationscenteret. Gå en tur udenfor og 
kør måske en tur i terrænet med det gamle ammuniti-
onstog på en del af den genetablerede ammunitions-
bane (pris 25 kr.) Se også den nyere særudstilling om 
bunker 59007, der blandt flere andre, blev fundet efter 
en storm 2008 ved Søndervig, uberørt siden tyskerne 
forlod den i 1945. Alt inventaret og den gode historie, 
denne bunker gemte på, kan opleves i denne særud-

stilling. Der er også mulighed for at besøge museums-
butikken. 

Efter ca. tre timer er det tid til frokost, og vi kører ned 
på Hanstholm havn til Det Gamle Røgeri i Kutterga-
de, hvor der ryges fisk efter den gode gamle metode. 
Menuen består af et dejligt stjerneskud med det hele. 
Hanstholm Havn er i dag en førende fiskerihavn i Nord-
europa og også Danmarks yngste havn, anlagt i 1967. 

Hjemturen går nu ned langs vestkysten over Thyholm 
og vi drikker eftermiddagskaffe og spiser medbragt 
kage ved Humlum Fiskeleje med dejlig udsigt over fjor-
den. Vi er hjemme til aften. 

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Morgenkaffe, bolle og snegl i bussen
• Entre og rundvisning Hanstholm Bunkermuseum,
• Stjerneskud i Det Gamle Røgeri
• Eftermiddagskaffe og kage ved bussen
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