En overset perle:

Radarbunker
Thyborøn
Et lille bunkermuseum
på Jyllands Vestkyst er en
unik tidskapsel fra 1991
'

Af Rasmus Wichmann

Radarbunkeren set
fra de Røde Huse i
Thyborøn. Foran står
bunkerformand Jes
Mathiasen i uniform fra
Marinehjemmeværnet.
Foto:
Rasmus Wichmann.

kommandobunker. Den
stod helt færdig i 1991,
på et tidspunkt hvor ingen vidste hvor tæt den
(første?) Kolde Krig var
på sin afslutning. Lige
på nær en ødelæggende
oversvømmelse i 1995,
er der blevet brugt stort
set det samme inventar
fra 1991 til lukningen i
2015, hvilket giver et
højt niveau af autenticitet.

Museumsbunker

R

Bunkeren blev åbnet
sammen med Sea War
Museum allerede i
2015, men da var flere
rum i bunkeren tømt
for inventar. De tomme
rum har bl.a. rummet
udstillinger om redningstjenesten, DDR og
militære radioer.
Man har dog stille
og roligt genanskaffet
originale effekter (eller
nogle af magen til).
En stor del heraf er
donationer fra dykkeren
Bunkerens O-rum med sin originale indretning
og samleren Bent Pauli
– fra computere til kuglepenne, skibskendingsbøger
Madsen. Siden 2019 er
og mindeplakater fra flådeøvelser.
flotillechef Jan Aarslev
Foto Rasmus Wichmann.
Knudsens kontor blevet
indrettet, dernæst våbenmester Lajos
”Ugroko” (undergruppekommando),
Nadhazis kontor, og en radiostation.
eller FL-241. De tyske bunkers havde
standardiseret ruminddeling, men ikke
Nye museumsplaner
Forhistorien
indretning. Vi ville ikke have vidst
meget
om
bunkeren
i
dag,
hvis
ikke
dens
Den 29. marts 2022 blev det afsløret at
I 1944 blev radarbunkeren bygarkitekt, Poul Morell, havde afleveret
familien Normann Andersen havde opget som en tysk bunker af typen
en plantegning til
købt Kystcentret i Thyborøn. Alle med
modstandsbevægelblot en smule interesse for maritimhisen – underskrevet
storie, vil nok vide at Gert Normann
med en tegning af en
Andersen er grundlægger af Jysk Dykskildpadde.
kerfirma (JD-Con). Det forlyder at der
vil komme en samlet fortælling, der vil
1985 mistede
binde centret sammen med Sea War
hjemmeværnsfloMuseum og Mindeparken for Jyllandstille 122 i Thyboslaget. Der er dog ingen grund til at
røn det lejemål, der
tøve med at besøge Thyborøns museer,
hidtil havde været
der fortæller en historie der går fra
brugt som kommanFørste Verdenskrig til den Kolde Krig.
dostation. Dette førte Som udgangspunkt er det muligt at bedirekte til beslutninsigtige bunkeren hver tirsdag i løbet af
gen om at genindrette sommeren med gratis entre, hvis man
Bunkerens grundplan ca. 1986, med forslag til indretning. den gamle, tyske
har billet til Sea War Museum.
n
adarbunker Thyborøn er et
lillebitte bunkermuseum med
beliggenhed i Thyborøn. Ligesom dets ”storebror” Sea War Museum, er driften af bunkeren varetaget
af Maritimhistorisk Selskab, som
er en art vestkyst-pendant til Dansk
Militærhistorisk Selskab.
Der har aldrig været samme hype
om Thyborøn, som Tirpitz eller Regan
Vest. Til gengæld er radarbunkeren
én af de bedst bevarede tyske bunkers
fra 1944. I lighed med Regan Vest,
fremstår radarbunkeren fuldstændig
som en tidskapsel fra slutningen af
den Kolde Krig. Bunkerens vagtrum,
o-rum, bad, kabys, sovepladser, samt
ledelses- og våbenmesterkontorer
fremstår fuldstændig som de var i
brug i 1991, komplet med en konstant
støjende radio.
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