
 

 

Kildepakke til skoleforløb 
Kære lærer, 

Du har booket et besøg ved Bunkermuseum Hanstholm. Derfor modtager du denne 

lille kildepakke. Jeg har skrevet lidt noter til dig ved hver tekst, så du nemt kan få et 

overblik.  

Kilde 1: 38-cm batteriet:  

https://bunkermuseumhanstholm.dk/viden-om/hanstholm-1940-45/38-cm-batteriet/  

En kort introduktion til, hvorfor der ligger de store bunkers i Hanstholm.  

 

Kilde 2: Evakueringen af Hanstholm, 1942-43:  
https://bunkermuseumhanstholm.dk/viden-om/hanstholm-1940-45/evakueringen-af-hanstholm-1942-43/  

En kort tekst om, hvorfor og hvordan beboerne i Hansted blev evakueret.  

 

Kilde 3: Sognefogeden og fiskeren om evakueringen: 
Lydoptagelse: http://www.arkivthy.dk/images/images/stories/audio/hanstholm/sognefoged.mp3    

En lydoptagelse på ca. 7 minutter fra 1946. Gennemgår oplevelserne kort tid efter, de 

er hændt. Kan være skæg at lytte til pga. udtalen og er et godt supplement til 

tekstlæsningen. 

 

Kilde 4: Lejrlivet i Ræhr 
Transkriberet:http://museumthy.dk/UserFiles/Formidling/Formidlingsforloeb/Hanstholm8kl/Kilde_4_Marius

_Pedersen_-_Lejrlivet_i_Raehr.pdf  

Et læserbrev sendt til aviserne i Thisted fra en evakueret beboer i baraklejren i Ræhr. 

Teksten er meget sarkastisk, og det kan være en god øvelse af finde eksempler på, 

hvordan han udtrykker sin utilfredshed.  

 

Kilde 5: Karl-Heinz Schults breve  
Transkriberet: http://museumthy.dk/UserFiles/Formidling/Formidlingsforloeb/Hanstholm8kl/Kilde_5_Karl-

Heinz_Schults_breve.pdf  
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Tysk sprog. Uddrag fra en række breve fra en tysk soldat til konen i Neumünster. 

Forslag til spørgsmål: Hvor ofte skrev han? Hvorfor skrev han så ofte? Hvad skriver 

han om? Hvilke fordele er der ved at være i Danmark? Hvilke negative sider er der 

ved at være udstationeret i Danmark? Hvad skriver han ikke, og hvorfor? Stavefejl og 

grammatik er ikke rettet. 

 

Kilde 5a: Karl-Heinz Schults brev 

Indscanning: http://museumthy.dk/UserFiles/Formidling/Formidlingsforloeb/Hanstholm8kl/Kilde_5a_Karl-

Heinz_Schults_brev.pdf  

Et originalt brev fra udstationeret tysk soldat fra Lyngby indscannet. 

 

Kilde 6: Bekendtgørelse Thisted Amt 25.11.1942 

Indscanning:http://museumthy.dk/UserFiles/Formidling/Formidlingsforloeb/Hanstholm8kl/Kilde_6_Bekendtg

oerelse_Thisted_Amt_25111942.pdf  

Bekendtgørelsen om evakueringen. 

 

Kilde 7: Erna Christensen - En Hanstholmerfamilies 

evakuering til Hirtshals 1943 

Artikel:http://museumthy.dk/UserFiles/Formidling/Formidlingsforloeb/Hanstholm8kl/Kilde_7_Erna_Christen

sen.pdf  

Erna Christensens erindringer om evakueringen fra Hanstholm til Hirtshals. 

Nedskrevet i 1994. 

 

Arbejdsark 

http://museumthy.dk/UserFiles/Formidling/Formidlingsforloeb/Hanstholm8kl/HH_Arbejdsark.pdf  

Notesark til eleverne. Indeholder forløbets tre læringsmål, fokuspunkter i udstillingen 

og oversigtskort. Printes på A4-ark med print på begge sider til hver elev inden besøget 

i Hanstholm. 
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