Størstedelen af den viden vi har i dag omkring
Sikringsstilling Nord, skyldes nu afdøde ingeniør
Mogens Scott Hansens store arbejde med at
lokalisere og registrere de forskellige anlæg og
afhøre vidner til både opførelsen og fjernelsen
af stillingen.
Dette arbejde begyndte Scott Hansen i begyndelsen af 1970’erne og frem til sidst i 1990’erne, hvor
sygdom satte arbejdet i bero, før det var afsluttet.

Foreningen skal endvidere opbevare og registrere
de arkivalier og genstande, som modtages fra ægteparret Mette Sarus og Mogens Scott Hansen og
på anden vis tilgår foreningen.

Støtteforeningen for

Det er et udtrykkeligt ønske fra Scott Hansen’s
enke Mette Sarus Hansen, at hendes mands
materialer straks må være tilgængelige, uden den
sædvanlige tidsbegrænsning af hensyn til evt.
indhold af privat karakter for dem, der vil arbejde
seriøst med videreførelsen af hans arbejde.

Flankeringsbunker syd for Vedsted

Et andet formål med foreningen er: at frivillige
interesserede kan arbejde videre med Scott
Hansens arbejder og være med til at udbrede
kendskabet til Sikringsstilling Nord og gennem
oplysende virksomhed medvirke til at placere
denne forsvarslinie i en historisk og kulturel
sammenhæng.

Flankeringsbunker i Toftlund Lystskov

Flankeringsbunker syd for Vedsted

SIKRINGSSTILLING NORD

Den 16. januar 2013 blev foreningen stiftet.
Hvis du har interesse for 1. Verdenskrigs historie,
vil det i nærmere fremtid være muligt, at læse
meget mere om Sikringsstilling Nord på foreningens webside.
Der vil også blive mulighed for at melde sig ind i
Støtteforeningen via websiden.
Meld dig ind og hjælp med at bevare Sikringsstilling Nord og de materialer der hører til den.
Se meget mere på

www.sikringsstillingnord.dk
Observationsbunker på Pothøj ved Vedsted.

www.sikringsstillingnord.dk

Sikringsstilling Nord er en nordvendt forsvarsstilling anlagt af tysk militær i årerne 1916-1918.
I september 1916 blev der fra den øverste tyske
militære ledelse givet ordre til at iværksætte
opførelsen af en omfattende nordvendt forsvarsstilling tværs over Nordslesvig.
Forsvarsstillingen blev kendt under navnet Sikringsstilling Nord, og strakte sig fra Djernæs i øst
til Vadehavet ved Skærbæk i vest – en strækning
på ca 60 km.

Stillingen indeholder en stor mængde tekniske og
militære detaljer, da man havde 2 års erfaringer
fra skyttegravskrigen på vestfronten at drage nytte
af, og desuden blev den opført i ro uden nogen
form for kamphandlinger.

En mindre del af anlæggene – ca. 65 bunkere af
forskellig type og størrelse – undgik dog at blivesprængt, og til en del af dem blev der i 1990’erne
etableret offentlig adgang, opsat skilte og informationstavler ved de enkelte anlæg.

Der blev i alt bygget omkring 900 bunkers, 40
kanonbatterier, observationer, blinksignalstationer,
oversvømmelsesanlæg, broer, radiostationer, veje
og militære jernbaner.

Amtet stod for adgangs- og informationsprojektet,
hvorefter det var kommunerne, der skulle
overtage vedligeholdelsen fremover.
Dette er desværre ikke blevet gjort, hvorfor det er
et af denne forenings formål at få adgangen
etableret igen, der hvor den er blevet umuliggjort
samt at hjælpe kommunerne med vedligeholdelsesopgaven.

Kort over Sikringsstilling Nord.

Det, man fra tysk side frygtede var, at englænderne ville gå i land i det dengang neutrale Danmark
og via Nordslesvig angribe Tyskland nordfra.
Byggeriet blev udført af militære straffefanger
(ikke krigsfanger) under ledelse af tyske pionersoldater og stod stort set færdigt ved udgangen
af 1917, men arbejdet fortsatte helt frem til
krigsafslutningen i 1918.

24cm kanon ved Gammelskovbatteri .

Stillingen kom aldrig i brug, og efter Genforeningen i 1920 blev størstedelen af den ødelagt af
dansk militær ved sprængning i årene 1923-26,
da man mente den udgjorde en sikkerhedsrisiko.
Tilgroet maskingeværbunker ved Gasse Høje.

Sikringsstilling Nord regnes i dag som en af verdens bedst bevarede feltbefæstede stillinger fra
Første Verdenskrig.
Se meget mere på

www.sikringsstillingnord.dk

Observationsbunker på Pothøj ved Vedsted
Militære straffefanger på arbejde under bevogtning.

Sprængning af Sikringsstilling Nord.

