Velkommen indenfor på

Københavns
Befæstning
Københavns Befæstningsdag
Søndag den 24. september 2017

Rundt om København ligger stadig resterne af
det kæmpemæssige befæstningsanlæg, der for
mere end 100 år siden blev lagt som en beskyttende ring rundt om hovedstaden.
Befæstningen var kun i brug i få årtier. Nye
våben og flyvemaskiner gjorde, at dens avancerede forsvarssystemer hurtigt blev forældede.
Betonanlæggene blev forladt, og lå i mange år
gemt, glemt og forfaldne i byens forstæder.
I dag er der igen kommet liv i Københavns Befæstning. Ikke som forsvarsværk, men som
rekreative områder hvor mange af de gamle
anlæg er restaureret. De kan nu fortælle om
det danske bidrag til Europæisk fæstningsbyggeri i slutningen af 1800-tallet og op mod
1. verdenskrig.
Hvert år i september åbnes mange af befæstningsanlæggene for publikum. Brug dagen til
en tur med oplevelser for hele familien.
Se hele programmet på
www.befaestningsdagen.dk

Tag familien med og oplev
forrige århundredes
forsvarsanlæg rundt om
København
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Læs mere om befæstningens historie på
www.befaestningen.dk
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GREVE
Mosede Fort
Mosede Fort, Danmark 1914-18
Mosede Strandvej 87A
2670 Greve
11.00 – 16.00
Vi markerer Befæstningsdagen med masser af
aktiviteter på Mosede Fort.
Aktiviteter:
- Aktive Kanonérer skyder kanonerne af en gang i
timen.
- Gå med på rundvisning i udstillingen
- Deltag i soldaternes idrætsaktiviteter
- Prøv soldaternes skattejagt
- Smag suppe fra Gullaschkanonen
- Deltag i konkurrencen om en gratis helikoptertur
over fortområdet.
- Greve Harmoniorkester spiller koncert klokken
14.00 til 15.00

Middelgrundsfortet renoveres
Middelgrundsfortet blev bygget i årene 1890 – 1894
på den nordlige del af Middelgrunden. Opgaven var
primært at hindre et bombardement af København
fra søsiden. Fortets indre kasematter er beskyttet i
vandret retning af 30 meter jord og i lodret retning af
13 meter jord.
I februar 2015 købte Middelgrundsfonden fortet for
20 mill. kr. Middelgrundsfondens bestyrelse er
udpeget af Det Danske Spejderkorps og KFUMspejderne i Danmark.
Formålet er, efter endt renovering, at etablere en ø
for hele landets ungdom, heraf navnet Ungdomsøen.
Ungdomsøen forventes at åbne i 2019 med fokus på
fællesskab, friluftsliv og udfordringer.
Visionen for Ungdomsøen er at styrke generationer af
unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker som tager ansvar for hinanden, fællesskabet
og udvikling af vores samfund.
Fortet skal renoveres, både efter bygningsskader og
med nyetablering, med blandt andet spisehus og 500
sovepladser.
Samtidig skal fortets unikke gamle bygninger bevares.

Tag hele familien med og deltag i det historiske
idrætsstævne, hvor du kan møde de uniformsklædte
soldater og prøve kræfter med discipliner som hurtigløb, tovtrækning og håndgranatkast.
Gå på opdagelse i den 100 år gamle kasematbygning,
hvor klavermusik, motorlarm og soldaternes snorken
er med til at give en stemningsfuld oplevelse i udstillingen "På Kanten af Krig – neutralitet mellem krig og
velfærd". I udstillingens mange rum bliver historien
foldet ud, så både børn og voksne kan blive klogere
på, hvordan det var at leve i Danmark i de turbulente
år 1914 – 1918.
Museet er åbent 11.00-16.00.
Entre voksne 90,- børn under 18 gratis.
Studerende 45,00
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Brøndby / Hvidovre
Vestvolden
10.00 til 14.00 Den hemmelige agent.
Deltag i et spændende og sjovt rollespil for de 5-12
årige og oplev Vestvolden på en anderledes måde.
Året er 1917 og 1. verdenskrig raser syd for
Danmarks grænser. En tysk soldat har spioneret på
Vestvolden og er blevet taget til fange. Han har en
hemmelig medsammensvoren, som ikke er afsløret.
Måske du kan få soldaten til at tale og afsløre deres
planer. Undervejs skal du uddanne dig til soldat,
aflæse koder, rapelle og meget mere, inden du
forhåbentlig kan sikre freden.
Der er rullende starter i løbet af dagen, så mød blot
op.
(sidste start er kl. 14, og man vil være færdig kl. 15).
Sted: Den røde barak ved voldgaden 400 meter nord
for Avedøre Tværvej (følg skiltene)
Målgruppe: Børnefamilier med børn i alderen 5-12
år.
Varighed: Ca. 60 min.
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Brøndby / Hvidovre fortsat…

GLADSAXE

Der kan købes let forplejning ved den røde barak.
Arrangør: Buqetten, Forstadsmuseet, Fritidsbutikken, God Fritid
For Alle, Hvidovre Produktionsskole, Quark Centret.

11.00 - 13.00 Rundvisning på cykel langs Vestvolden
Tag med på en spændende tur langs Vestvolden fra
Brøndby til Avedøre. Turen starter på voldstien lige
syd for Roskildevej i Brøndby. Herfra vil turen bl.a. gå
rundt til bygningerne omkring Horsedammen:
Vibeholm Batteri, Glostrup Militærstation og det
røde artillerimagasin, der er det eneste bevarede af
sin slags ud af de oprindeligt ni på Vestvolden. Det er
normalt ikke tilgængeligt. Herefter vil turen gå til
Avedøre, og undervejs vil du høre fortællingen om
Vestvoldens historie og se de unikke bygningsværker
såsom kaponiererne. Turen slutter ved den røde
barak i Avedøre, hvor der kan købes let forplejning.
Turen foregår på cykel, og strækningen fra Vestvolden v. Roskildevej til Avedøre er ca. 5 km.
Deltagelse er gratis
Mødested: Voldstien lige syd for Roskildevej i Brøndby. Slut ved landminebarakken i Avedøre.
Målgruppe: Historieinteresserede
Varighed: 120 min.
Arrangør: Forstadsmuseet.

www.forstadsmuseet.dk
13.00 – 14.30 Guidet tur på Vestvolden i Hvidovre.
Rundvisning og fortælling både omkring, og ikke
mindst indenfor, i de imponerende bygninger. Inden
for 600 meter skal vi se eksempler på stort set alle
de bygningstyper, der findes på hele volden. Militærbroen, geværkaponieren, den store kaponiere og
Poppel Batteri. Dele af anlægget, der normalt er aflåst, vil denne dag – den årlige Befæstningsdag –
være åben i forbindelse med rundvisningen.
Mødested: Den røde barak 400 meter nord for Avedøre Tværvej. Arrangementet er gratis.
Max. Deltagerantal: 30.
Tilmelding: Forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk
eller telefon: 36 49 00 30
Arrangør: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Gladsaxefortet
Batterivej 54, 2730 Herlev. Der kan parkeres i
industri-kvarteret Dynamovej (lige over for
Batterivej).
Kl. 11.00
Flaghejsning og appel.
Flaget hejses til honnørsignalet og dagen sættes i
gang med velkomst til de fremmødte.
kl. 11.00 - 15.00
- Soldaterliv fra 1917. Kom og oplev mandskab fra
fodfolket og fæstningsartilleriet i uniform og
udrustning.
Se soldatens tornyster - med skiftetøj, barber- og
pudsegrej, og se udstillingen der viser, hvad soldaten
fik at spise og hvad han fik i løn. Besøg kikkertstationen og prøv at tale i felttelefon og morse med
signallampen.
- Besøg Forbindingspladsen anno 1917 og få sminket
et ”sår” og måske også blive forbundet af ambulancefolk og sygeplejerske fra 11. Batallion.
- Børn kan blive optaget som Fortets nye rekrutter
og få en soldaterbog.
- Der kan købes kaffe/the/kage i Krudtcafeen og på
Kogepladsen i teltlejren, hvor du også kan se hvordan
kaptajn Vallentiners kogespand fungerer.
- Mød Hjemmeværnet anno 2017 - se uniform,
udrustning, radioudstyr, køretøjer og meget mere.
- Besøg Hjemmeværnets historiske Samling:
”Hjemmeværnet før og nu”.
- Militærkøretøjsklubben viser gamle militære
køretøjer og udstilling fra tiden omkring 2. verdenskrig.

www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk
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GLADSAXE fortsat…

GENTOFTE

Kl. 11.15:
Flyverhjemmeværnets Tambourkorps spiller.

Garderhøjfortet

Kl. 11.30 - 14,00:
Oplev Gladsaxefortet indefra – rundvisning hver
halve time. (Gratis billetter udleveres hos
Hjemmeværnet).

Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte.

Kl. 12.00 - 12.45:
FDF Gladsaxe Brassband underholder

10.00 – 16.00
- Gentofte Brandmuseum viser deres antikke
brandbiler frem.

Kl. 13.30:
Signaløvelse anno 1917:
Brevduerne bliver sendt af sted, horn- og lyssignaler
bliver brugt, meddelelser bliver sendt med cykelordonnans, felttelefonen bliver udlagt og en såret
bliver bragt ind til forbindepladsen.
Kl. 15.00:
Flaget nedhales og der blæses retræte.
Arrangør:
Hjemmeværnskompagni Hjortespring og Dansk Militærhistorisk
Selskab/1914-gruppen/Gladsaxefortet.

10.00
- Flaghejsning.

- Oplev hvordan det var at være soldat på fortet
under 1. verdenskrig.
Der er denne dag gratis adgang til Garderhøjfortet.
- 1864, Våbenhistorisk udstilling
- Udstilling af H-500 helikopter
- Rundvisning på Garderhøjfortet. Oplev blandt andet
det renoverede kanontårn, hvor du selv kan prøve
at dreje den 100 tons tunge kanon rundt. Rundvisningerne begynder ved fortets hovedindgang.
11.00 – 16.00
- Prøv at køre på Segway (25,-)
12.00
- Kanonerne affyres
12.05 – 13.00
- Hjemmeværnets Musikkorps, København, musicerer.
Under hele arrangementet sælger Garderhøjfortets
Venner øl, vand, grillpølser, kaffe og popcorn ved
kommandantskabet.
Arrangører: Garderhøjfortet og Garderhøjfortets Venner.
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LYNGBY-TAARBÆK

LYNGBY-TAARBÆK

Lyngbyfortet

Fortunfortet

Glaciset. 2800 Kongens Lyngby. Indgang for
enden af Fort Allé.

Fortunfortvej 16. 2800 Kongens Lyngby.
Indgang fra enden af Fortunfortvej eller fra
Dyrehave-gårdsvej 54.
Kl. 10.00
Flaghejsning og trompetfanfare.

Kl. 10.00 - 16.00
Åbent hus.
Kl. 11.00, 13.00 og 15.00
Omvisning og foredrag.
Plancheudstilling om Københavns nyere befæstning.
Aktiviteter for børn og voksne i alle aldre på fortets
område, bl.a. fotoquiz.

Kl. 10.00 - 16.00
Fortet er åbent og tilbyder mange familievenlige
aktiviteter, så som:
- Plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning.
- Spejderne fra Fortunen Gruppe laver bål og snobrød.
- Andre spændende aktiviteter for børn.
- Kunstnere fra den lokale kunstnersammenslutning
"Åbne Døre" udstiller i fortets kasematter.
- Der sælges kaffe, te, sodavand og kage.
Kl. 10.30
Rundvisning på fortet.
Kl. 11.30 - 12.30
32. Bataillons Musikkorps spiller historisk militærmusik.
Kl. 13.00
Rundvisning på Fortunfortet.

Aktiviteter og udstilling af våben v/Hjemmeværnet.
Arrangementet markeres med affyringer af
salutkanon.

Kl. 15.00
Rundvisning på Fortunfortet.

Arrangør: Fæstningskanalens Venner.

Kl. 16.00
Flaget nedtages og fortet lukker.

www.faestningskanalen.dk
Arrangør: Fortunfortets Venner

www.fortunfortet.dk

Nordre Oversvømmelse
13.00 – 16.00
"Vandet der aldrig kom".
Cykeltur fra Lyngby langs oversvømmelsesanlæggene
til Øresund.
Mødested: P-plads ved Rustenborgvej 11 kl. 13.00.
Turen varer ca. 3 timer.
Turleder: Søren P. Petersen.
Arrangør: Fæstningskanalens Venner.

www.faestningskanalen.dk
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RØDOVRE

Vestvolden
Den Historiske Vold i Rødovre. For enden af Rødovre
Parkvej, 2610 Rødovre.
KL. 10.00
Flaghejsning. Åbning af dagen.
Kl. 10.00 - 16.00
Åbent hus i Artillerimagasinet og
Batteritogsmagasinet
Cafe, diasshow, rundvisninger, særudstilling.
- Fæstningsforedrag
Forskellige mini-foredrag om udvalgte bygninger og
elementer af Vestvolden. (Nærmere program senere)
- Soldaterlejr Anno 1914
Original teltlejr med hærens telte fra perioden.
Besøg sygeplejerskerne og se det antikke lægeudstyr.
Vær med til at operere en såret soldat.
Kig indenfor i soldaterhjemmet og læs dagens avis skriv et brevkort – eller deltag i gudstjenesten.
Besøg soldaterne i teltene og se deres udstyr og
våben fra 1. Verdenskrig.
Se soldaterne exercere og træne i bajonetfægtning
Den gamle brandsprøjte fra 1880 er renoveret og
klar til brand.

Rødovre fortsat…
Aktiviteter for børn
Soldaterlejr med forskellige aktiviteter, Skyd med en
kanon, kast med håndgranat eller løs opgaverne i
soldaterbogen.
Rødovre Lokalhistoriske Forening.
Kom og hør historierne om Rødovre i gamle dage.
Salg af bøger og hæfter.
12.00
Frokost fra gullasch-kanonen.
Feltkøkkenet serverer dagens ret.
14.00 – 16.00
Fåreklipning.
Vallø Får samler og klipper fårene.
Arrangør: Oplevelsescenter Vestvolden, Militærhistorisk Selskab,
Vestvoldens Venner, Skoletjenesten Københavns Befæstning.

www.rk.dk/projekt-vestvolden

- Københavns Amts Skyttekorps.
Vi genopliver det frivillige korps fra 1914.
Mød dem i deres uniformer, se deres cykler og det
specielle udstyr de havde.
- Kør kanonen på volden
Hjælp artilleristerne med at flytte den store
fæstningskanon. Vi vil trække kanonen fra magasinet
til dens standplads på volden hvorefter der bliver
skudt med den.
Besøg lysstationen, leg med dynamo og projektør og
se hvordan volden kunne belyses om natten.

Ejbybunkeren er åben 10.00 – 16.00 (ENTRÉ)
Interaktive historiske oplevelser for hele familien.
Kom og gå på opdagelse i historien om Københavns
Befæstning og Ejbybunkeren under den kolde krig
med jer selv i hovedrollen.
www.vestvolden.dk

- Westfront 1916
Besøg de tyske soldater bag pigtråd og sandsække.
Der er mulighed for at se det tunge maskingevær,
dåsemaden fra "gullaschbaronerne" og noget af, det
andet udstyr det hørte 1. Verdenskrig til.
- Panserbassen
De gamle politibetjente fra politimuseet holder ro og
orden på pladsen.
- 8. Regiments Musikkorps spiller op ved middagstid
20 mands militærorkester i gamle uniformer
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På egen hånd fortsat…

På egen hånd
I perioden 1886 til 1894 opførtes Københavns Befæstning under store politiske slagsmål. I årene 1909 til
1916 udbyggedes befæstningen for at sikre landets
neutralitet ved en forventet europæisk konflikt.
Københavns Befæstning er en af Europas bedst bevarede storbybefæstninger fra denne spændte periode.
Her er nogle tips til udflugter på Københavns Befæstning på egen hånd.

Flakfortet kan besøges i sommerhalvåret i perioden
april til september. En spændende tur rundt blandt
de gamle betonkonstruktioner samt de nyere anlæg
fra den kolde krig og raketforsvaret af København.
Flakfortet besejles af Spar Shipping.
http://www.flakfortet.com/sejlplan

,
Trekroner kan besøges i sommerhalvåret i perioden
maj til september. I kasematbygningerne kan du gå
på opdagelse i udstillingen, eller gå ned i de mørke
kasematter og opleve mandskabets vilkår.
Udstillingen er gratis - og du går på opdagelse helt på
egen hånd.
Se Canaltours fartplan på www.trekronerfort.dk

Charlottenlund Fort er et af de steder, hvor man
rigtig får indtryk af befæstningens kæmpemæssige
kanoner, de 12 stk. originale 29 cm. haubits.
Fortet ligger midt i et udflugtsområde med strand,
campingplads og restaurant. Fra toppen er der en
fantastisk udsigt over Øresund og søforterne.
Fortet er åbent for publikum hele året.
Se mere på:
www.befaestningen.dk/besog/charlottenlundfort
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Kastrupfortet er et kystbatteri beliggende på Amager
Strandvej. På området fornemmer man batteriets
oprindelige størrelse.
www.befaestningen.dk/besog/kastrupfort

Dragør Fort blev bygget 1910-1915 på en kunstig ø
syd for Dragør. Der var plads til 380 mand.
Fortet skulle hindre fjendtlig landgang på Amager
og bombardement af København samt beskytte
minespærringer i Drogden-renden.
1957 overtog Søværnet fortet som Marinestation.
Fra1984 til 2001 har Dragør Fort fungeret som
Kystradarstation.
www.sydamager.dk/Dragoer_Fort/Historie
/
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På egen hånd fortsat…

Familiedag
på Københavns
gamle
befæstningsanlæg
Garderhøjfort er det største landfort i Befæstningen.
Efter at det i mange år har levet i glemsel, er det nu
blevet indrettet som formidlingscenter for Københavns
Befæstning. Der er åbent alle weekender og skoleferier,
men rundvisninger kan dog bookes hele året. (Entre) Du
kan komme op i det imponerende pansertårn, hvor de
store kanoner er blevet restaureret og monteret igen.
www.garderhojfort.dk

Omkring København ligger en af Europas
største og bedst bevarede storbyfæstninger
fra tiden inden 1. verdenskrig.
Den overvejende del af befæstningen
opførtes i årene 1886-1894 og blev udbygget i perioden mellem 1910 og 1916.
Enkelte af befæstningsanlæggene er
tilgængelige som museer, men ellers er de
fleste større anlæg lukket for offentligheden.
I september åbner vi de store jerndøre, og
der vil være mulighed for at se de enkelte
anlæg indvendig og høre om deres tilblivelse
og historie.

Bagsværd Fort, Møllemarken 27, 2880 Bagsværd
Bagsværdfortet er under renovering, hvorfor der i
2017 ikke er aktiviteter på befæstningsdagen. Fortet
er dog et besøg værd, da det er det eneste sted hvor
stormgitteret omkring fortet er intakt.
www.befaestningen.dk/besog/bagsvardfortet

Mange af arrangementerne er tilrettelagt
for familier, og der vil derfor være en del
aktiviteter specielt for børn.
Der vil dog også være mulighed for at
fordybe sig mere i anlæggene, deres bygning
og deres indretning for de mere historisk
interesserede.
På Københavns Befæstningsdag er der i år
rigtig mange arrangementer, fra Dyrehaven i
nord til Mosede i syd.
Tag ud på befæstningen, og nyd samtidig
den dejlige natur fæstningsanlæggene ligger midt i.

Kongelundsfortet på det sydvestlige Amager spillede
en rolle i hele 3 krige. 1. og 2. verdenskrig samt Den
Kolde Krig. Fortet er åbent året rundt og et besøg kan
kombineres med spadsereture i de naturskønne omgivelser omkring Kongelunden.
Få mere at vide her:
www.befaestningen.dk/besog/kongelundsfort
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Check for en sikkerheds skyld for rettelser til
programmet på www.befaestningsdagen.dk
Scan koden herunder og gå direkte til siden.
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