Stillingen blev opført i årene 1916 til 1918 af den
tyske hær. Den løb på tværs af det daværende
Nordslesvig og var ca. 60 kilometer lang.
Der byggedes over 900 forskellige anlæg fra 24 cm.
kanonerne længst mod syd til de lettere batterier
midt i stillingen. Længst mod nord lå de mange
mandskabs- og flankeringsbunkere, der var placeret
bag skyttegravene og de mange kilometer pigtrådsspærringer.

Ved de tilgængelige anlæg er der opsat vejvisningsog informationstavler. Følg skiltene og læs på tavlerne om det enkelte anlægs funktion.
sammenhæng.

Husk at passe på dyr og planter når du færdes i terrænet. Mange af adgangsvejene er stillet frivilligt til
rådighed af lodsejerne.
Brug arealerne med respekt for dette.

Efter Genforeningen sprængte den danske hær de
fleste af anlæggene.
Mange steder ligger de sprængte rester dog stadig
tilbage og vidner om en dramatisk tid.

Resterne af Sikringsstilling Nord blev fredet enkeltvis i
2016.
Af de ca. 900 anlæg, der blev opført fra 1916 til 1918,
er ca. 65 intakte anlæg og større synlige rester tilbage.
De ligger spredt i det militære landskab, som de var en
del af, og dermed ikke altid lige ved vejen.
De mest almindeligt forekommende anlæg er de større
eller mindre mandskabsbunkere med indstøbte kroge til
mandskabets køjer. Men der findes også observationsbunkere med deres pansrede observationsslidser samt
flankeringsbunkere, hvorfra maskingeværer kunne beskytte pigtråd og skyttegrave.
Endelig er der resterne af både de svære og middelsvære kanonbatterier.

Der er adgang ind i mange af de intakte bunkere.
Vær opmærksom på:
-

at bruge terræn-egnet fodtøj.
at der kan være vand i nogle af rummene.
at der nogle steder er høje trin.
at der er stejle skrænter ved indgangene.
at medbringe lommelygte i rummene.

Sikringsstilling
Nord

Fra vest mod øst:
1. Kalby, Halvdelingsbunker og maskingeværbunker.
2. Gasse Høje, maskingeværbunker.
3. Øster Gasse, magasinrum fra batteri.
4. Arrild, halvdelingsbunker, batteri og flankeringsbunker.
5. Allerup, sprængt batteri, flankeringsbunker, tømmerrum.
6. Toftlund, flankeringsbunker, maskingeværbunker.
7. Gøtterup, Haverbækvej flankeringsbunker.
8. Hyrup Skov, sprængt batteri.
9. Hyrup, maskingeværbunker.
10. Gammelskov, sprængt batteri.
11. Neder Jerstal, posteringsrum.
12. Strandelhjørn, sprængt batteri.
13. Torsbjerg Plantage, sprængt batteri.
14. Gl. Torsbjerg, maskingeværbunker og halvdelingsbunker.
15. Abkær, Langdyssevej, observationsbunker.
16. Rugbjerg Plantage, sprængt batteri.
17. Andholm Plantage, eneste intakte batteri.
18. Pothøj, revolverkanonbunker og observationsbunker.
19. Vedsted, flankeringsbunker.
20. Skovby, sprængt batteri med flere intakte rum.
21. Vedbøl, halvdelingsbunker.
22. Lerskov Plantage, sprængt batteri.

Det er muligt at besøge resterne af Sikringsstilling Nord, uanset
hvor du er i landsdelen. Se oversigtskortet.

Du kan finde mange flere oplysninger om Sikringsstilling Nords
historie og de mange forskellige bunkere og anlæg på Støtteforeningens for Sikringsstilling Nord

sikringsstillingnord.dk

Udgivet af Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord 2022

