De linie werd tussen 1916 en 1918 door het Duitse leger
aangelegd. Die liep dwars door Noord-Slesvig, en was ca.
60 kilometer lang.
Er werden meer dan 900 verschillende installaties
gebouwd, van de 24 cm kanonnen in het uiterste zuiden
tot de lichtere batterijen in het midden van de linie.
Meest naar het noorden bevonden zich de vele
bemannings- en flankerende bunkers, die achter de
loopgraven en de vele kilometers
prikkeldraadversperring geplaceerd waren.

Bij de toegankelijke faciliteiten zijn richtings- en
informatieborden ingericht. Volg de borden en lees
over de functie van de individuele installatie.
sammenhæng.

Vergeet niet om op dieren en planten te letten wanneer
je je door het terrein beweegt. Veel van de
toegangswegen worden vrijwillig door de
grondeigenaren verzorgd.
Gebruik de gebieden met respect hiervoor.

Na de Hereniging met het zuiden van Denemarken blies
het Deense leger de meeste installaties op.
Op vele plaatsen zijn echter nog steeds overblijfselen
bewaard gebleven, die vandaag getuigen van een
dramatische tijd.

In 2016 werden de restanten van de noordelijke
verdedigingslinie individueel onder monumentenzorg
geplaatst.
Van de ca. 900 faciliteiten die tussen 1916 en 1918 zijn
gebouwd, zijn ongeveer 65 faciliteiten en grotere
zichtbare overblijfselen bewaard gebleven.
Ze liggen verspreid in het militaire landschap waar ze
deel van uitmaakten, en dus niet altijd vlak langs de weg.
De meest voorkomende installaties zijn de grotere en
kleinere bemanningsbunkers met in het beton ingegoten
haken voor de hangmatten van de bemanning. Maar er
zijn ook observatiebunkers met gepantserde
observatiegleuven, en flankerende bunkers van waaruit
het prikkeldraad en de loopgraven werden beschermd
met machinegeweren.
Ten slotte zijn er de overblijfselen van de zware en
middelzware kanonbatterijen.

Er is toegang tot veel van de intacte bunkers.
Let op het volgende:
-

Geschikt schoeisel wordt geadviseerd.
In sommige kamers water kan zijn.
Op sommige plaatsen zijn er hoge treden.
Er zijn steile hellingen bij de ingangen.
Aangeraden wordt om een zaklamp mee
te nemen in de kamers.

Noordelijke
Verdedigingslinie

Van west naar oost:
1. Kalby, Halfdelingsbunker en machinegeweerbunker.
2. Gasse Høje, machinegeweerbunker.
3. Øster Gasse, magazijnkamer van de batterij
4. Arrild, halfdelingsbunker, batterij en flankeringsbunker.
5. Allerup, vernietigde batterij, flankeringsbunker, houtkamer.
6. Toftlund, flankeringsbunker, machinegeweerbunker.
7. Gøtterup, Haverbækvej flankeringsbunker.
8. Hyrup Skov, vernietigde batterij.
9. Hyrup, machinegeweerbunker.
10. Gammelskov, vernietigde batterij.
11. Neder Jerstal, postkamer.
12. Strandelhjørn, vernietigde batterij.
13. Torsbjerg Plantage, vernietigde batterij.
14. Gl. Torsbjerg, machinegeweerbunker en halfdelingsbunker.
15. Abkær, Langdyssevej, observatiebunker.
16. Rugbjerg Plantage, vernietigde batterij.
17. Andholm Plantage, enigste intacte batterij.
18. Pothøj, revolverkanonbunker en observatiebunker.
19. Vedsted, flankeringsbunker.
20. Skovby, vernietigde batterij met meerdere intacte kamers.
21. Vedbøl, halfdelingsbunker.
22. Lerskov Plantage, vernietigde batterij.

Overal in de regio vind je de restanten van de Noordelijke
verdedigingslinie. Zie overzichtskaart

Veel meer informatie over de geschiedenis van de noordelijke
verdedigingslinie, en de vele verschillende bunkers en
faciliteiten, vindt u op de website van: Stichting voor de
noordelijke verdedigingslinie. (In het Deens)
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