Om bunkeren

Bunkeren er bygget som en ”Heeresbunker”
af organisation Todt. Ydermure og loft er af 2
meter tykt jernbeton. Byggeriet tog knapt et
år. Selve installationen og montering af
forstærkerstationen klarede tyskerne dog på
kun 7 uger. Anlægget var udført af Siemens
AEG og Lorenz.

I kabelindføringsrummet fandtes en stor
kasse med dynamit nok til at sprænge
bunkeren i luften med. Tyskerne gjorde selv
opmærksom på den og bad om at få den
fjernet. Da de blev spurgt, om det havde
været deres mening at sprænge bunkeren i
luften, havde de svaret, at det havde været
meningen - hvis russerne var kommet.

Kolding
Besættelsestidssamling
i Kommandobunkeren
på Rømøvej 4 i Kolding

Kaffekande lavet af
gasmaskebeholder

Mørklægning
Åbningstider: www.kommandocentralen.dk
Adresse:

Kolding Besættelsestidssamling,
Rømøvej 4, 6000 Kolding.

Guidedeture for grupper på 10 eller derover.
Kontakt: Frank Hansen - Mobil 23 66 64 88
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www.kommandocentralen.dk

Et par montre indeholder nogle tyske
efterladenskaber, som uniformsdele fra
Luftwaffe og et par daggerter. Museet har
også en del farverige og sjove effekter fra
befrielsesdagene. Armbind var der også en
del af under besættelsen, og samlingen har
nogle varianter af det kendte armbind med
skjoldet, men derudover også en del mere
ukendte armbind.

Matadorlokum +
høkasse + ovn

Tekno gengasblikbil

I Koldingmontren er der en af de
tyskerhjelme, som Dominsky i Låsbygade i
Kolding efter befrielsen lavede om til
pispotter. Af husflidsarbejde fra Horserød
og Frøslevlejren ses bl.a. den kendte frøslev (ske) og nogle hjemmelavede spillekort.
Museet har også sit eget lille besættelsesbibliotek, som står til fri afbenyttelse.

Besættelsestidssamlingen

Samlingen viser i dag mange af de ting, som
dukkede op under besættelsen og som skal
prøve at give et indblik i besættelsesårene.
Montrene er inddelt i forskellige kategorier.
Man kan bl.a. se effekter, som stammer fra Kzlejrene og en Røde Korspakke, der stadig er
med indhold.

Besættelsestidsbiblioteket

Koldingeffekter

Så er der selvfølgelig også illegale blade,
legitimationskort, mørklægningslygter/gardiner, som har det til fælles, at det blev
produceret under Besættelsen.
Tobaksdyrkning er et lille kapitel for sig selv,
som der også er fundet plads til.
Et par af de lidt mere bemærkelsesværdige
effekter i samlingen er en komplet
gengasgenerator, et Matadorlokum med
Hitler under brættet.

Hjemmedyrket tobak

