Sletterhage
ligger på sydspidsen
af halvøen Helgenæs

Sletterhage

Tyske marineofficerer på inspektion ved Sletterhage.

The remains of this installation, the radar tower
”Tyskertårnet” and some emplacements meant for
15 cm or 10.5 cm guns can be seen in the landscape.
The Coastal Defence Path leads you past these
installations, where posters will explain the particular
spot.

Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhage Fyrs Venner er en forening af
frivillige, der har som formål at forestå aktiviteter
i og omkring Sletterhage Fyr.
Foreningens medlemmer har ansvaret for, at
fyrets bygninger og udstillinger samt selve
fyrtårnet holdes åbent for publikum.
Se mere på www.sletterhagefyr.dk

Der Küstenverteidigungspfad (3,6 km)
Während des 2. Weltkrieges befürchtete die Deutsche
Wehrmacht im Herbst 1944 eine zusätzliche allierte
Invasion in Jütland. Um dieses zu vermeiden wurden in
Jütland Stellungen zur Küstenverteidigung aufgebaut
als Teil des sogenannten Atlantikwalls.
Unter anderem auch auf Sletterhage. Hier wurde ein
Radarturm, "Tyskertårnet" gebaut. Weiter wurden
Geschützbettungen für 15 cm bzw. 10,5 cm Geschütze
gebaut, von denen noch 2 zu besichtigen sind.
Der Pfad leitet das Publikum an den Installationen
vorbei. Die einzelnen Installationen werden auf Tafeln
erläutert.

Kystbefæstningsstien

Kystbefæstningsstien er etableret af
Sletterhage Fyrs Venner i samarbejde med
Naturstyrelsen og med økonomisk støtte fra
Tved Sparekasses Fond.

Fotos: Sletterhage Fyrs Venner. Grafisk tilrettelægning: Hjorth-Freelance.dk. 2017

The Coastal Defence Path (3.6 kms)
During World War II the German forces in late
summer 1944 feared an additional allied invasion in
Jutland. To prevent such an event a number of
coastal defence installations were built along the
Danish coast, among others one at Sletterhage.

Sletterhage Fyrs Venner
www.sletterhagefyr.dk

Slettervang

Kystbefæstningsstien
ved Sletterhage (3,6 km)
Under 2. verdenskrig (1939-1945) blev de tyske
tropper i sensommeren 1944 mere og mere trængt,
og man frygtede en allieret invasion i Jylland.
Derfor befæstedes Jyllands vestkyst med bunkere,
som de fleste kender. Også østkysten blev befæstet.
På Sletterhage havde den tyske krigsmarine allerede
i efteråret 1943 opført et radaranlæg til overvågning
af skibs- og flytrafikken i det nordlige Storebælt samt
indsejlingen til Aarhus Havn. Resterne af dette anlæg
ses i dag som ”Tyskertårnet”.
I efteråret og vinteren 1944-45 opførtes et kystforsvarsanlæg bestående af 4 kanonstillinger med tilhørende ammunitionslager samt mandskabs- og
materielbarakker. Betjeningen af de 4 kanoner ville
kræve en bemanding på mellem 134 og 96 mand.
Anlægget, der skulle bestykkes med 4 stk. 15 cm
kanoner - senere ændret til 10,5 cm kanoner - blev
imidlertid aldrig færdiggjort, da krigen sluttede, inden
man kom så langt.
Kystbefæstningsstien, som er 3,6 km, forløber gennem
anlægget, og historien fortælles med 6 plancher, der
er placeret i forbindelse med de enkelte anlæg.
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Scan QR-koden og få kortet over området.
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Scan the QR code and get the
hiking pamphlet for the area.
Scannen Sie den QR-Code und erhalten die
Wander Broschüre für die Gegend.

Offentlig vej

Radarstation

4

e
Fyr

t

Toilet
Skrænter

1
START
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To ammunitionsbunkere af denne type var planlagt bygget ved
østlige kanonstilling. Tyskerne nåede dog kun at grave ud til
anlægget, før 2. verdenskrig sluttede. Billedet er fra 2017 og viser
fritlægning af en ammunitionsbunker ved Sletterhage.

Billedet viser en
10,5 cm S.K.C/32 kanon.
Rækkevidden var over 15 km.
Kanoner af denne type
skulle have været opstillet
på Sletterhage.
Den viste står på Bunkermuseet i Hanstholm.

