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Rundt om i Agger by kan man i dag se adskil-
lige mere eller mindre skjulte tyske bunkere fra 
2. Verdenskrig. De vidner om, at besættelses-
magten omskabte Agger til en hel lille fæstning, 
som tyskerne betegnede ”Stützpunkt Agger 
Dorf”, mens avisen i 1945 meget rammende 
kaldte den ”Pindsvinestillingen Agger”.

Pindsvinestillingens indretning
Og en pindsvinestilling var det, for stillin-
gens våben strittede ud til alle sider og omfat-
tede hele Agger By. Den nåede 1,1 km ind i 

landet, og i nord-syd gik den mellem Flade 
Sø og Krik Vig i en bredde af ca. 1,4 km.                                                                                                                          
Det yderste led af forsvarsringen omkring Ag-
ger bestod af minefelter, som lå på de tre si-
der af byen; mod nord, øst og syd. Minefeltet 
udgjorde et ca. 100 m bredt bælte, som udad-
til var markeret og afspærret med almindelige 
kvæghegn. Bag pigtrådshegnet lå i alt 5.674 
panserminer og 3.428 fodfolksminer. 

Bag minefeltet fulgte så to rækker af store 
jernkryds, 1,7 m høje og brede, som udgjorde 
en panserspærring. Hvert kryds vejede ca. 180 
kg og var lænket sammen med de to, som stod 
på hver side af det, så det var ikke så enkelt at 
komme forbi dem. Tyskerne kaldte dem for 
”tjekkiske pindsvin”, fordi de var en tjekkisk 
opfindelse, som tyskerne havde hentet fra Tjek-
koslovakiets fæstningsanlæg.

Agger som tysk pindsvinestilling
Af Jens Andersen, Hanstholm

Oversigtskort over ”Støttepunkt Agger By”. Kortet 
blev udarbejdet af den danske efterretningstje-
neste i sommeren 1945, men var sandsynligvis 

baseret på et tysk kort. 
(Museumscenter Hanstholm).

Adskilte panserkryds i den nordlige del af Agger 
i 1945. Panserkrydsene bestod af tre vinkeljerns-
bjælker, hvoraf de to var svejset sammen, mens 

den tredje var spændt fast til de andre med bolte. 
De var derfor forholdsvis nemme at transportere 
og samle på stedet – og siden skille ad igen. Der 
stod ca. 4000 af dem omkring Agger By. (Lokal-
historisk Arkiv for Thisted Kommune, 4385).
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Nu fulgte så et kraftigt pigtrådshegn, som 
var ca. 6-7 m bredt. Det bestod af tre rækker 
af træpæle med pigtråd, som yderligere var 
forstærket med barduner og ruller af pigtråd. 
Pigtråden var af en militær type, hvor pigge-
ne sad med få cm afstand og var ekstra lange.                                           
Bag disse linjer af forhindringer lå så pindsvine-
stillingens aktive forsvar.

Ca. 30 m bag pigtråden - lige udenfor ka-
steafstand af håndgranater - lå maskingeværstil-
lingerne, som skulle forsvare hindringerne. De 
fleste af maskingeværstillingerne var ”ringstil-
linger” af beton. Ringstillingen bestod grund-
læggende af et støbt mandehul, hvor skytten 
stod med sit våben, og et lille rum, hvor mand-
skabet kunne opholde sig under beskydning, 
og hvor ammunitionen blev opbevaret. Ring-
stillingen var også kendt som en ”Tobruk-
stilling”, fordi den oprindeligt var en italiensk 
opfindelse, som tyskerne mødte i den libyske 
ørken. Der var bygget 17 ringstillinger til ma-
skingeværer omkring Agger by.                                                                                            

Desuden fandtes der tre ringstillinger med 
gamle, tyske kampvognstårne. Tårnene egnede 
sig ikke længere til brug på kampvogne, fordi 
deres våben ikke længere havde effekt mod 
andre kampvogne. Imidlertid ydede tårnene 
mandskabet bedre beskyttelse end de åbne 
ringstillinger, og monteringen af våbnet i tårnet 
gjorde skydningen mere stabil. De to af tårnene 
stammede fra kampvogne af typen ”Panzer I” 
og var udrustet med et enkelt maskingevær, 
mens det tredje stammede fra en ”Panzer II” og 
udover et maskingevær var udrustet med en 20 
mm maskinkanon.

Yderligere fandtes der i pindsvinestillingens 
nordøstlige hjørne en bunker med en panser-
kuppel (Regelbau 634). Bunkeren havde seks 
skydeskår og var udrustet med to maskinge-
værer og kunne skyde hele horisonten rundt. 
Kuplens stål var 25 cm tykt og kunne holde til 
direkte beskydning fra kampvogne. Maskinge-
værets munding sad i et kuglehoved, som passe-

En tysk typetegning af den type pigtrådshegn, 
som omkransede Agger by. 

(Museumscenter Hanstholm).

Tysk typetegning af en ringstilling af typen 
Bauform 58c. Der var 17 små bunkere af denne 

type omkring Agger By. 
(Museumscenter Hanstholm)
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de helt nøjagtigt i skydeskåret. Når skydeskåret 
ikke var i brug, kunne det lukkes med kraftige 
skodder. 

Ned mod stranden stod desuden to 5 cm 
kanoner på taget af hver sin bunker (Regelbau 
600). Disse kanoner var også tidligere kamp-
vognsvåben, som var blevet afmonteret, da de 
ikke længere var slagkraftige nok. De kunne 
dog fortsat bruges i kystforsvaret og blev an-
bragt i en ny affutage. Kanonerne havde en 
skudvidde på 2,5 km.                                                                                     

Midt inde i pindsvinestillinger fandtes seks 
mortérer, som kunne beskyde området hele ve-
jen udenom stillingen.                                                                                                                               

To af disse våben var 5 cm maskinmortérer 
af typen M 19, som var anbragt i hver deres 
store bunker (Regelbau 633). M 19-mortéren 
var fremstillet specielt til befæstningsanlæg og 
kunne affyre op til 120 skud i minuttet ud på 
en afstand af op til 750 m. Mortéren stod un-
der en 25 cm tyk panserkuppel, hvis overside lå 
i niveau med jordoverfladen, så den var meget 
vanskelig at opdage og ødelægge. Det var me-
ningen, at M 19-mortérerne skulle samarbejde 
med maskingeværer og forsvaret af fæstningens 
ydergrænser. Mortéren skulle beskyde de områ-

I forgrunden kampvognstårn af typen ”Panzer 
I” monteret på en ringstilling ved nordøsthjørnet 
af kirkegården. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted 

Kommune, 4639).

Den sydlige 5 cm kampvognskanon i sin stilling 
på taget af en Regelbau 600-bunker. (Lokalhisto-

risk Arkiv for Thisted Kommune, 4636).

Den samme kanonstilling sløret med en 
opbygning af trævægge, som samtidig beskyttede 

kanonen mod vind og vejr. (Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune, 66701).

Panserkuplen i bunkeren til en 5 cm maskin-
mortér, som ligger ved Vandbygningsvæsenets 

gamle baneterræn. I 2000 viste det sig, at 
mortéren stadig stod på sin plads i bunkeren. 

Den blev derfor bjerget af Besættelsestidshistorisk 
Selskab for Thy og Vester Hanherred, og den kan 
i dag beses i restaureret stand i Museumscenter 

Hanstholm. (Jens Andersen, 1990).  
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der, som maskingeværerne ikke kunne dække 
(sænkninger i terrænet og bagsiden af højnin-
ger) og dermed jage soldater, som var gået i 
dækning, frem i maskingeværilden.                                                                                  

Der var desuden fire 8 cm mortérer, som 
havde en rækkevidde på op til 2,4 km. De to 
af dem stod i hver sin ringstilling, mens de to 
andre stod i jordstillinger ude i terrænet.

Skydningen med mortérerne skulle sandsyn-
ligvis styres fra to bunkere med panserkuppel 
til observation (Regelbau 666). De lå hen-
holdsvis i havdiget og i den nordlige udkant af 
stillingen - steder, hvor angreb mest sandsynlig 
kunne komme fra.

Inde i stillingen lå så yderligere otte mand-
skabsbunkere (Regelbau 622 og 668), en 
kommandobunker (Regelbau 610) samt to 
ammunitionsbunkere (Regelbau 607). En af 
mandskabsbunkerne var indrettet som fødeva-
redepot, og fire af bunkerne var forsynet med 
brønde, således stillingen ville kunne holde til 
en længere belejring.                                                                 

I alt indeholdt pindsvinestillingen 19 af de 
kraftige Regelbau-bunkere med væg- og loft-
stykkelser på 1,5-2 m, 22 ”feltmæssige” beton-
bunkere med tykkelser på 30-40 cm samt en-
delig en enkelt ”forstærket feltmæssig” bunker 

med tykkelser på 1 m. Dertil kom yderligere 
mindst fire mindre bunkere, som var bygget af 
mursten med tynde betonlofter. Endelig fand-
tes der seks mindre bunkere bygget af tømmer.                                                                                                                    
I januar 1945 bestod stillingens besætning af i 
alt 1 officer, 22 underofficerer og 231 menige 
soldater. Bortset fra otte mand fra Luftwaffe til-
hørte de alle den tyske hær.

En langsom start 
Ovenfor er stillingen beskrevet, som den så ud 
i det sidste år af Besættelsen.

Rom blev imidlertid ikke bygget på én 
dag, og det blev støttepunktet ”Agger Dorf” 
heller ikke. Faktisk gik der mere end to år 

Panserkuppel i observationsbunkeren (Regelbau 
666) i diget ved signalmasten. Græstørvene 

tjener til at sløre kuplens kontur, men er lagt i 
tre ”strenge”, så de ikke dækker observationsåb-
ningerne i tårnets side. Der var desuden et hul i 
toppen af kuplen til et periskop. (Lokalhistorisk 

Arkiv for Thisted Kommune, 4610).

Typetegning af en mandskabsbunker, Regelbau 
622, til 20 mand. Der blev bygget syv bunkere 
af denne type i Agger, og den var dermed den 
almindeligste Regelbau-type i byen. Bunkeren 
havde køjer til de 20 mand, ventilationsanlæg 

samt jernovne til opvarmning, så det var muligt 
at bo relativt komfortabelt i den. (Bundesarchiv).
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af besættelsen, før man overhovedet fik idé-
en om, at Agger skulle befæstes, og yderli-
gere to år, før planerne var fuldt realiserede.                                                                                    
Allerede få dage efter tyskerne havde besat 
Danmark, begyndte de arbejdet med at bygge 
et kystbatteri på Agger Tange, ca. 6 km syd 
for byen. Batteriet ude på Tangen havde en 
besætning på ca. 150 mand, og det skabte na-
turligvis ekstra trafik i Agger af tyske soldater. 
Men man skulle mere end to år ind i besæt-
telsen, før man begyndte at befæste Agger by.                                                      
I selve Agger by var der fra besættelsens første 
dage også stationeret soldater fra den tyske hær. 
Frem til sommeren 1942 varierede deres antal 
dog en del: fra en enkelt gruppe til op til en 
deling, d.v.s. en mandskabsstyrke på mellem 
10 og 50 mand. Soldaterne kom fra et kom-
pagni, som havde sit hovedkvarter i Hurup.                                                                                                                  
Ved diget midt for byen blev der senest i sen-
sommeren 1940 indrettet en kystvagtpost, 
”Küstenwache 10”. Kystvagten havde til formål 
at kontrollere fiskernes både, når de sejlede ud 
og kom hjem igen, samt naturligvis melde om 
en evt. fjendtlige aktiviteter. Kystvagten bestod 
af 11-13 mand, som ikke var egentlige soldater, 
men toldembedsmænd, der dog var uniforme-
rede og bevæbnede. De havde deres egen barak 
bag diget, og kystvagten fik i februar 1942 et 
6 m højt vagttårn af træ. I maj 1943 flyttede 
kystvagten dog til Lodbjerg Fyr. 

På et tidspunkt før marts 1942 blev der 
også oprettet en luftmeldepost nord for Ag-
ger, ”Flugwache 16”. Luftmeldeposten lå på en 
høj klit 3 km nord for byen og ca. 1 km inde i 
landet. I forsommeren 1942 blev luftmeldepo-
sten imidlertid flyttet ind til Agger. Årsagen til 
flytningen var primært, at man fik bedre udsyn 
langs kysten i forhold til lavtgående fly, men 
det indebar også, at forplejningen af soldaterne 
blev nemmere; hidtil havde de skullet cykle ind 
til Agger for at få deres middagsmad.

Frygt for invasion
Indtil sommeren 1942 var forholdene i Agger 
således forholdsvis fredelige, men begivenheder 
langt fra den jyske vestkyst og Agger kom til 
at sætte sit tydelige aftryk på Aggers udseende.

Hitler havde den 22. juni 1941 ladet sin 

Værnemagt angribe Sovjetunionen. Han og 
hans generaler havde regnet med, at felttoget 
ville være ovre og russerne besejret, inden vin-
teren kom. Sådan kom det imidlertid ikke til at 
gå, og hen på efteråret 1941 måtte han indse, 
at krigen ikke ville slutte det år, men ville fort-
sætte ind i 1942. Det betød, at Tyskland ville 
være tvunget til fortsat at have bundet en stor 
del af sin hær på Østfronten og endda træk-
ke endnu flere soldater fra Vesteuropa. Svæk-
kelsen af tropperne i Vesteuropa var uhold-
bar, for Storbritannien var ved at komme til 
kræfter igen efter nederlaget på kontinentet i 
1940, og USA tegnede sig i stadig højere grad 
som briternes reelle allierede. Risikoen for an-
greb mod kysterne i vest var derfor stigende.                                  
Det var naturligvis en farlig situation, så der-
for udstedte Hitler i begyndelsen af december 
1941 en ordre om, at Vesteuropas kyster skulle 
gøres til en ”Ny Vestvold”, senere kendt som 
“Atlantvolden”. Det skulle ske ved, at der blev 
bygget solide betonbunkere. Fra deres solide 
befæstningsanlæg skulle de reducerede besæt-
telsesstyrker være i stand til at slå ethvert allieret 
angreb på kysten tilbage. Soldater skulle altså 
erstattes med beton. 

Agger bliver støttepunkt
I første omgang skete der dog ikke så meget i 
Danmark, for det var en hård vinter med me-
gen sne. I begyndelsen af marts 1942, da vin-
teren var ved at slippe sit greb, begyndte man 
imidlertid at lave lister over de steder, der skulle 
befæstes. Heriblandt var også anført en spær-
restilling ved Agger. Midt i april 1942 var re-
kognosceringsstaben så ved Agger, men dens 
tidsplan nævner kun batteriet på Tangen, så det 
er usikkert om planlægningen på det tidspunkt 
også omfattede byen.

På grund af frygten for en invasion på vest-
kysten trak man i løbet af juni 1942 tropperne 
tættere på kysten og stationerede nu større en-
heder i småbyerne ved kysten. I slutningen af 
juni 1942 blev troppestyrken i Agger således 
også udvidet kraftigt, idet der nu blev statio-
neret et helt kompagni, ca. 150 mand, i byen.                                                                                                                        
Udvidelsen af besætningen til et helt kompagni 
indebar samtidigt, at Agger blev klassifice-
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ret som et ”støttepunkt”. Det betød, at byen 
samtidigt blev erklæret for en ”fast plads”, 
som skulle holdes til sidste mand. Det var et 
krav, som man tog meget alvorligt, så støtte-
punktskommandanten, kaptajn Schäche og 
hans stedfortræder, løjtnant Schlosser, blev 
under højtidelige former af deres nærme-
ste foresatte og foran hele kompagniet pålagt 
at holde støttepunktet under alle omstæn-
digheder og med indsatsen af deres eget liv.                                                                                                                     
I første omgang var mulighederne for at føre en 
effektiv forsvarskamp dog forholdsvis begræn-
sede. Det var som udgangspunkt planlagt, at 
der skulle ske en ”fæstningsagtig udbygning” af 
støttepunkterne med solide betonanlæg, men 
det tog tid at planlægge og bygge befæstnings-
anlæg. Så i sommeren 1942 blev der rimelig-
vis kun bygget feltmæssige stillinger, som var 
gravet ned i sandet og forstærket med tømmer, 
samt opsat pigtrådshegn. Det blev i første om-
gang krævet, at støttepunkterne skulle have fø-
devareforsyninger til to uger, men kravet blev 
snart forhøjet til to måneder.

Byggeriet planlægges
I løbet af efteråret 1942 begyndte de tyske 
fæstningspionérer imidlertid arbejdet med at 
planlægge bygningen af solide betonbunkere i 
Agger. De bunkere, som skulle bygges, havde 2 
m tykke vægge og lofter, så de ville kunne holde 
til de massive bombardementer, som man for-
ventede forud for et angreb. De nye bunker var 
standardbunkere, “typehuse”, som på forhånd 
var udviklet til at varetage specifikke opgaver, og 
de kunne med små ændringer anvendes overalt. 
Systemet blev kaldt ”Regelbau” og var blevet 
udviklet i slutningen af 1930’erne, da den op-
rindelige ”Vestvold” langs Tysklands vestgrænse 
blev opført. I alt ca. 250 typer af ”Regelbau”-
bunkere blev anvendt i “Atlantvolden”.                                                                                                                             
Brugen af typehuse forenklede planlægnings-
processen, for når fæstningspionererne skulle 
finde den bunkertype, som egnede sig bedst 
til den givne opgave, kunne de som regel nøjes 
med at slå op i en håndbog over alle bunker-
typerne. Også selve byggeriet blev forenklet, 
fordi standardiseringen indebar, at metalde-
lene til bunkeren kunne leveres som byggesæt.                                                       

I slutningen af oktober 1942 havde man i 
planlægningen lagt sig fast på, hvilke ”fæst-
ningsvåben” støttepunktet i Agger skulle in-
deholde. Det drejede sig om to 5 cm kamp-
vognskanoner, to panserkupler til observation 
og to 5 cm maskinmortérer af typen M 19.                                         
Med udgangen af december 1942 havde man 
besluttet, at der skulle bygges i alt 11 Regelbau-
bunkere i Agger: 

- 2 stk. Regelbau 600 (bunker til 5 cm kamp-
vognskanon)

- 5 stk. Regelbau 622 (mandskabsbunker til 
20 mand)

- 2 stk. Regelbau 633 (bunkere til maskin-
mortér)

- 2 stk. Regelbau 666 (observationsbunker 
med panserkuppel)

På det tidspunkt var byggeriet kun gået 
i gang på de to bunkere til kanoner, mens 
de fem mandskabsbunkeres placering blot 
var blevet markeret i terrænet med pæle. 
De resterende fire bunkere befandt sig fort-
sat udelukkende på planlægningsstadiet.                                                                                 
Imidlertid begyndte man på anden vis for alvor 
at gøre Agger til en fæstning. I dagene umid-
delbart før jul indhegnede tyskerne et ca. 100 
m bredt bælte mellem Krik Vig og Flade Sø 
umiddelbart øst for byen. Det drejede sig om et 
minefelt, som indeholdt 679 panserminer (tal-
lerkenminer) og 135 fodfolksminer med snub-
letråd. I løbet af det næste halvandet år udvide-
des minefelternes omfang, og de kom nu også til 
at strække sig langs syd- og nordsiden af byen.                                                                                  
Det kunne se ud til, at de pigtrådsspærringer, 
som man må antage blev bygget i sommeren 
og efteråret 1942 i forbindelse med den første, 
feltmæssige byggefase har været af ganske be-
skedent omfang. I hvert tilfælde tyder Vand-
bygningsvæsenets indberetninger fra marts og 
april 1943 på, at det først var på det tidspunkt, 
at tyskerne begyndte at anlægge de omfattende 
pigtråds- og tankspærringer omkring hele byen.

Byggeriet går i gang
Det første byggeri af solide bunkere gik i gang 
i begyndelsen af november 1942. Da begyndte 
en dansk entreprenør at grave store huller i hav-
diget. Hullerne skulle rumme de to bunkere af 
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typen Regelbau 600. Arbejdet gik dog lang-
somt, og støbningen af den første bunker blev 
ikke påbegyndt før den 2. januar 1943, mens 
den anden blev støbt i begyndelsen af februar. 

I løbet af januar 1943 gik man også i gang 
med gravearbejdet til de andre bunkere. Vand-
bygningsvæsenets mand i Agger kunne således 
melde til sine overordnede, at gravearbejderne 
til tre af mandskabsbunkerne på det tidspunkt 
også var kommet i gang. Den første af dem 
blev støbt i slutningen af marts 1943, og deref-
ter fulgte de andre bunkere efter i hurtig ræk-
kefølge. Hvis arbejdet gik helt planmæssigt, 
kunne man bygge en Regelbau-bunker på ca. 
1½ måned. 

De sidste to bunkere i byggeprogrammet fra 

december 1942, observationsbunkerne af ty-
pen Regelbau 666, blev støbt i september og 
oktober 1943. 

Dermed var byggeriet imidlertid ikke ovre. 
For da de første bunkere var færdige, og fjen-
den endnu ikke kommet, gik man i gang med 
at udfylde huller i forsvarssystemet med flere 
bunkere. Det nye byggeprogram blev rimeligvis 
allerede fastlagt i forsommeren 1943, for den 
første af de nye bunkere blev allerede støbt i 
august 1943. Dette byggeprogram omfattede 
yderligere otte Regelbau-bunkere.

Her i anden omgang blev der bygget yder-
ligere to mandskabsbunkere (Regelbau 622), 
som begge havde brønd, og hvoraf den ene 
brugtes som fødevaredepot. Dertil kom to 

Oversigtskort over de første minefelter ved Agger, som blev udlagt før jul 1942. (Rigsarkivet).
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ammunitionsbunkere af typen Regelbau 607.                                                                                                                         
Den sidste af de store bunkere, Regelbau 634, 
blev støbt i slutningen af januar 1944. Dermed 
var der blevet udstøbt i alt 12.558,5 m3 jern-
beton i fæstningsanlæggene i og omkring Agger 
By.

De sidste landminer i minespærringen blev 
lagt i juni 1944. Så denne sommer blev befæst-
ningen af Agger By betragtet som fuldt færdigt 
og klar til at tage imod den allierede invasion. 
Invasionen kom da også i 1944, men i Nord-
frankrig, og ikke på den jyske vestkyst.

Oprydning efter befæstningen
Den tyske garnison forlod Agger By den 12. 
maj 1945, og det var derefter tid til at rydde 
op efter dem. 

Noget af det vigtigste at få ryddet op på var 
de mange landminer, der lå omkring byen. At 
minerne udgjorde en meget reel fare, viste en 
ulykke, hvor to heste blev dræbt den 23. juni – 
de græssede på engene ned mod fjorden, men 
havde forvildet sig ind i et felt med pansermi-
ner. Rydningen gik i gang i begyndelsen af juli 
og varede omkring en måned. Minerydningen 
blev udført af tyske krigsfanger, og det var et 

farligt arbejde. Alene i minefelterne ved Ag-
ger blev ni tyske soldater dræbt ved spræng-
ningsulykker, heraf seks i en enkelt ulykke.                                                              
I løbet af sommeren blev bunkerne også tømt 
for ammunition, våben og inventar. I oktober 
1945 gik det danske ingeniørfirma Kampsax 
så i gang med at sløjfe pigtrådshegn, indsamle 
panserkrydsene og tilfylde løbegrave. Dette ar-
bejde meldte firmaet afsluttet midt i april 1946. 

Bunkerne selv havde de imidlertid ikke rørt. 
Disse stod nu tilbage, åbne og til dels fulde af 
vand og dermed til fare for byens beboere. Det 
førte til klager, og i februar 1947 blev bunkerne 
muret til.

Ingen af de tyske bunkere synes at være blevet 
fjernet, selvom beboerne var trætte af at have 
dem liggende lige op ad deres huse. 

Nærheden til husene betød imidlertid, at 
man ikke kunne sprænge dem, og en ned-
brydning af dem ville også have været ufor-
holdsmæssigt dyrt – man nøjedes med at dæk-
ke dem til så godt, som det nu lod sig gøre.                                                                              
Nogle af de bunkere, som ligger ved havet er 

Bunker til M19-morter under bygning. 
Bunkeren er færdigstøbt, men hele forskallingen 

er endnu ikke fjernet. Efterfølgende blev der fyldt 
jord omkring bunkeren, så dets tag kom til at 

ligge helt plant med jordoverfladen. 
(Museumscenter Hanstholm).

 

Nr.  Funktion  Typenummer Bunkernavn 
1-17 Ringstilling til maskingevær Bauform 58c  

18 Ringstilling med kampvognstårn Bauform 67 Krim 
19 Ringstilling med kampvognstårn Bauform 67 Kaukasus
20 Ringstilling med kampvognstårn Bauform 67 El Alamein 
21 Mandskabsbunker, 20 mand Regelbau 622 Prinz Eugen 
22 Ammunitionsbunker Regelbau 607 Kornkammer 
23 Mandskabsbunker, 20 mand Regelbau 622 Rommel 
24 Mandskabsbunker, 20 mand Regelbau 622 Bismarck 
25 Mandskabsbunker, 20 mand Regelbau 622 Blücher 
26 Mandskabsbunker, 20 mand Regelbau 622 Paulus 
27 Mandskabsbunker, 20 mand Regelbau 622 Stalingrad 
28 Mandskabsbunker, 20 mand Regelbau 622 York 
29 Garagebunker, panserværnskanon Regelbau 629 Mannstein 
30 Kommandobunker, kompagni Regelbau 610 Casino 
31 Bunker til M19-mortér Regelbau 633 Todt 
32 Bunker til M19-mortér Regelbau 633 Speer 
33 Ammunitionsbunker Regelbau 607 Zeughaus. 
34 Mandskabsbunker, 6 mand Regelbau 668 Mölders 
35 Bunker til 5 cm kampvognskanon Regelbau 600 Tunis 
36 Bunker til 5 cm kampvognskanon Regelbau 600 Tobruk 

37 
Bunker m. panserkuppel til 
observation Regelbau 666 Ludendorff 

38 
Bunker m. panserkuppel til 
observation Regelbau 666 

Hindenburg 

39 
Bunker m. panserkuppel til 
maskingevær Regelbau 634 

Sewastopol 

40 Feltmæssig bygning Uden typenr  
41 Feltmæssig bygning Uden typenr  

42 
Maskingeværbunker med 
skydeskår 

Uden typenr  

43 Overdækket maskingeværstilling Uden typenr  
44 Oplader til håndlamper Uden typenr  

45-46 Ringstilling til mortér Bauform 69  
47 Feltmæssig bygning Uden typenr  
48 Feltmæssig bygning Ukendt  
49 Sokkel til 5 cm kampvognskanon Uden typenr  
50 Feltmæssig bygning Uden typenr  

 

 

 
 Bunkere i Agger By, registreret af Jarl Ingerslev 

1994 og Museumscenter Hanstholm 2004-2014.
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imidlertid helt forsvundet, idet de er blevet 
dækket af det nye dige mod havet, mens en en-
kelt ringstilling er sunket helt ned på stranden.                               
Kun en enkelt bunker ligger i dag helt synligt 
på stranden, og inde i baglandet er der kun to 
bunkere, hvor facaden står delvist synligt (ved 
Missionshuset og ved Vandbygningsvæsenets 
gamle støbeplads). Så med mindre man går og 
leder efter dem, er der ikke mange spor, som 
viser, at Agger under Besættelsen var en lille 
fæstning.
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