
UgruKo	  
	  
Navn:	  Bunkeranlæg	  i	  Strandskoven/UgruKo-‐anlægget	  
Materiale:	  beton/jern	  
Alder	  (bygning):	  cirka	  80	  år	  
Funktioner:	  1944-‐1945	  fungerede	  anlægget	  som	  tysk	  kommandocentral	  /	  skueplads	  for	  en	  
voldsom	  mineulykke,	  der	  har	  efterladt	  et	  slags	  bombekrater	  /	  under	  den	  kolde	  krig	  brugt	  af	  
Civilforsvaret	  i	  Esbjerg	  /	  Stedet	  har	  ikke	  været	  i	  brug	  siden	  2003	  /	  mon	  det	  stadig	  er	  muligt	  at	  
få	  adgang	  til	  undergrundsbunkeren?	  
	  
En	  undersøgelse	  af	  et	  sted	  med	  PTSD	  //	  Undersøgelse	  af	  en	  locations	  psyke	  //	  crying	  tower	  
//	  undersøgelse	  af	  død	  bygnings	  følelser/psyke/påvirkning	  (kan	  man	  mærke	  hvad	  der	  er	  sket	  
på	  et	  sted,	  blot	  ved	  at	  være	  tilstede?)	  
	  
	  

Guide:	  
	  
april	  2020	  
en	  sen	  efter	  middag	  stiger	  de	  på	  cyklen	  og	  af	  ukendte	  stier	  
masser	  af	  tid	  
masser	  af	  rum	  
af	  lyd	  
det	  blæser	  op	  
sammen	  søger	  de	  ly	  	  
i	  en	  skov	  med	  høje	  træer	  
det	  brager	  knager	  næsten	  synger	  
i	  trætoppene	  men	  hernede	  er	  de	  alle	  i	  læ	  
grusstien	  de	  cykler	  på	  er	  ujævn	  og	  de	  stiger	  af	  og	  trækker	  
vejret	  er	  gråt	  stien	  mennesketom	  lige	  nu	  
træernes	  gennemtrængende	  larm	  
de	  går	  i	  stilhed	  
lytter	  bare	  
fuglene	  og	  vinden	  
kirkeklokker	  i	  det	  fjerne	  
og	  sprøde	  tørre	  fodspor	  i	  grus	  
et	  hvidt	  øje	  malet	  på	  en	  træstamme	  
gennem	  træerne	  øjnes	  nu	  et	  5	  m	  højt	  betontårn	  
midt	  i	  denne	  fremmede	  skov	  ligger	  en	  høj	  fremmed	  bygning	  
deres	  hjerter	  banker	  lidt	  hurtigere	  nu	  
følelser	  gærer	  i	  jorden	  og	  hænger	  i	  luften	  
angst	  og	  uro	  
tårnet	  græder	  
hvad	  er	  der	  sket	  her?	  
under	  deres	  fødder	  ligger	  1500	  km3	  betonkælder	  
maj	  1944	  
tysk	  kommandocentral	  omgivet	  af	  landminer	  og	  pigtråd	  



UnterGrundKommando	  UgruKo-‐anlægget	  
radaranlæg	  –	  Shout	  and	  Listen	  
rapportering	  af	  fjendtlige	  fly	  
en	  artillerikommandant	  klar	  til	  at	  give	  ordrer	  
FIGHT	  or	  FLIGHT?	  
5.	  april	  1945	  
tysk	  overgivelse	  
krigen	  slutter	  
den	  7.	  juni	  
mineulykke	  
1000	  panserminer	  
tilsammen	  7	  tons	  springstof	  
5	  mænd	  forvandlet	  til	  ingenting	  og	  aldrig	  fundet	  
Esbjerg	  skælver	  i	  sin	  grundvold	  og	  tagsten	  og	  murværk	  ned	  over	  gaderne	  
et	  bombekrater	  har	  taget	  plads	  mellem	  træerne	  
Ruder	  knust	  i	  Blåvand	  og	  Varde	  
men	  UgroKo	  stod/står	  stadig	  


