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Selskabets formål er:
At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy
og Vester Hanherred.
At

holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der
arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens
historie i Thy og Vester Hanherred.
At

søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til
befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og
lokalhistoriske arkiver.
At

udgive et nyhedsbrev med nyt om arbejdet i Selskabets regi
og om dets resultater.
Redaktør og web-master: jens@grud-s.dk
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Udflugt til Grove – Karup
En rundtur i Karup, guidet af Michael Svejgaard (SES)
Referat fra turen den 26/9-2010

En fugtig søndag morgen (pga. vejret, ikke sprut) samledes vi på havnen i
Thisted. Lidt i halv ni kom den til lejligheden bestilte 25 personers bus med

Stig som chauffør. Medbragte forsyninger af øl og vand blev læsset, og så af
sted til første stop som var Vildsund hvor yderligere medlemmer blev samlet
op. Så til Karup, hvor vi ankom som aftalt lidt i 10, og Ses, Mark og Uffe stod
og ventede på os i småregnen. Vi var 18 alt i alt. Et afbud pga. fødsel samme
nat. (Tillykke)
Som en glædelig overraskelse havde Ses købt kagemand og lavet kaffe, både
til at starte på, og slutte af med. Så gik vi i gang. Først fortaltes lidt om Groves
historie, som kort fortalt jo er anlagt af Tyskerne, og påbegyndt lige efter
besættelsen (igangsat 16. april 1940). Så vidt jeg husker blev der meldt
operationsklar allerede i august. Det anvendte areal var i første omgang på
1000 ha, og nåede i løbet af krigen helt op på 5000 ha. med de ydre arealer. I
dag er arealet stadig anseelige 2900 ha, og stadig med langt den overvejene
del af bygningerne fra dengang, selvom de selvfølgelig er løbende
moderniseret. Typisk er det, at alle bunkers er mere intakte, end man plejer at
se, da de har været anvendt/anvendes af flyvevåbnet, og ikke har haft
offentlig adgang.
Mark og Ses (som begge er meget aktive i Groves registreringsgruppe) havde
planlagt en stor rundtur, hvor vi fik set mange eksempler på både ny
forskning/opdagelser og steder der var ekstra ”formidlingsværdige”. Vi så
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selvfølgelig på (og i) bunkers, der er vistnok 65 ständige, og et utal af
ringstande, beskyttelsesrum og specialkonstruktioner. Vi var omkring Gyges,
hvor gruppebilledet er taget, så den sidste barak, som står originalt,

lokomotivremiser og en mystisk bunkers, hvis funktion, man kun kan gætte
på, hvilket vi også gjorde. Vi var også forbi ”kompas kalibreringsstanden” som
bliver benævnt: ”Ufo landingspladsen”. Jeg håber ikke nogen blev hjemme
fordi de var der nede med BSTH i 2002, for så blev de snydt . Frokosten blev
indtaget på ”Flyver indskydningsbanen” som er det største ”skydetelt” jeg har
set. Sjovt nok bliver den for tiden anvendt pistolbane (Hvem sagde: ”Skyde
gråspurve med kanoner”? Her er det nærmest omvendt ). Vi sluttede af med
endnu en gang kaffe og kagemand i registreringsgruppens tilholdssted, en
behagelig, ventileret L408A med diverse faciliteter som wc, køkken, soverum,
og indretning som da den kolde krig stoppede. Vi skulle have været på museet
ifølge programmet kl. 15:00, men de var ikke villige til at åbne ekstra, og det
var godt det samme, for vi var først færdige til at køre hjemad kl. 16:00. Vi
kørte turen rundt i Grove i bussen, og det viste sig at være en kæmpe fordel
med fælleskørsel, da Ses kunne fortælle i mikrofon undervejs til alle på en
gang, så alle var orienteret når man steg ud. Samtidig skulle der jo kun
parkeres en gang, og så var alle samlet med det samme.
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Jeg er helt overbevist om at vi fik meget mere ud af turen, end hvis vi havde
kørt i personbiler. Rent socialt var det selvfølgeligt også et stort plus. Når jeg
nævner dette, er det fordi at det er dyrt med bus, men når vi er så stor en del
af foreningen af sted, er det vel ok, at lade fælleskassen give et tilskud, og
hvert medlem lagde da også 100 kr. til bus og drikkelse på turen. Dette var
ikke nævnt i indbydelsen, undskyld. Det med bussen kom først på tale efter
indbydelsen, da det viste sig at der kom mange. Ved arrangementer med
større tilslutning, vil vi helt sikkert gøre dette igen.
Tusind tak endnu engang til Mark og SES, at de ville bruge deres søndag på
os.
På foreningens vegne
Formand Erik Ansø
INSPIRATION FRA TUREN: Se SES´ hjemmeside på www.gyges.dk
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UNDSKYLD
Helt i tråd med tidens trend vil den gamle redakteur gerne overbringe en
undskyldning, - det her blad er simpelthen for tyndt,- forklaringen,
undskyldningen, om man vil, er simpelthen at planlægningen ikke har været
helt optimal. Det var meningen at der i dette blad skulle have været en artikel
af Holger Hebsgaard skrevet umiddelbart efter befrielsen. Da denne fylder
temmelig meget og da jeg ikke synes det var helt fair at dele denne, og
referatet fra Karup skulle jo med, ja så var det altså hvad det kunne blive til. den gode nyhed er så at artiklen vil blive bragt i næste blad.

UNDSKYLD
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Temaaften:

FLAK på Hanstholm
v. Jens Andersen
11 november 2010 kl. 1930
Museumscenter Hanstholm
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BSTH Juleafslutning

Søndag den 28/11 kl. 14:00 til ca. 16:30,

afholder BSTH juleafslutning i
Museumscenter Hanstholms lokaler.
Kom og vær med til at skubbe
julemåneden i gang.
Vi vil snakke om året der gik, Temaet i år er ”støbning af bunker”
- vi vil også høre lidt lidt fra Museet
alt sammen medens der drikkes gløgg
og spises æbleskiver.
Der vil være rundvisning på museet.

Og måtte det så være bestyrelsen forundt at ønske alle:

Glædelig jul og godt nytår
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ÅRSPLAN BSTH 2010
Hvor
Dato

Tid

Hvad

1 nov

For
hvem

Leder/
Arrangør

Blad

jcgs

11 nov 1930

Temaaften "FLAK"

MCH

Alle

Jens A

28 nov 1330

Juleafslutning
JULEFERIE

MCH

Alle

Best.

ÅRSPLAN BSTH 2011
Dato

Tid

02-jan
10-feb

Hvor

blad
1930

1 apr
10-april
*
7-8
2012

Hvad

?
*

Temaaften "miner"

Leder/
arrangør
jcgs

MCH

Esben

blad

jcgs

Forårstur Stauning-Thorsminde
*

*

Esben
*

Køretøjstræf MCH

MCH
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