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Se mere om de enkelte forters historie i folderen ”Københavns Befæstning” eller på 
de enkelte forters hjemmeside. Københavns Befæstningsforening koordinerer 
”Befæstningsdagen 2021” på tværs af hele Københavns Befæstning, mens det er de 
enkelte forter selv, der står for de lokale rundvisninger og aktiviteter. 

Søndag - 26. september 



Københavns 
Befæstning 

VELKOMMEN PÅ BEFÆSTNINGEN 
I en ring omkring København ligger en kæmpe fæstning. Den blev bygget i slutningen af 
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, da Danmark var et mindre, og mere udsat land, 
end det er i dag. 

Da Københavns Befæstning blev bygget, lå de fleste anlæg langt ude i det åbne land - i god 
afstand fra den by, der skulle forsvares fra fæstningsværkerne. Siden er København vokset 
kraftigt, og i dag ligger mange af anlæggene som tidslommer inde midt i den moderne 
storbys forstæder. Andre ligger smukt i grønne områder, langs kysten eller ude i Øresund. 

I dag er Københavns Befæstning et af Europas bedst bevarede fæstningsanlæg fra 
perioden. Hele Vestvolden og langt de fleste af forterne er bevaret, stort set intakte.  

Til den årlige Befæstningsdag, der siden år 2000 hvert år er blevet afholdt den sidste 
søndag i september, bliver de tunge ståldøre slået op på de fleste af anlæggene, også dem, 
der normalt er lukkede. Det sker takket være de lokale støtteforeninger, kommuner, 
fortejere og andre gode kræfter, der er organiseret i Københavns Befæstningsforening. 

 

FLAKFORT 

Kl. 11:00-16:00 (OBS LØRDAG) 
I forbindelse med befæstningsdagen samme weekend og standernedhalning sidste lørdag i 
september, så arrangerer Flakfortet en åben dag lørdag d. 25. september. Program: 
Kl. 11.00 & 14:00 Afgang færge fra Nyhavn (Sparshipping.dk) 
Kl. 12.00 & 15:00 Historisk rundvisning (70,- pr. voksen/40,- pr. barn) 
Kl. 13.00 Dansk Kanonerselskab fejrer befæstningens dag og afslutning af sejler sæsonen 
2021 med at fyre selskabets salutkanoner af. 
Kl. 14.00 Opstart af Flakfortets 100 år gamle dieselgenerator, en B&W motor fra 1914  
Kl. 14.50 & 16:50 Afgang Flakfortet retur til Nyhavn 
Kl. 16.00 Opstart af Flakfortets 100 år gamle dieselgenerator, en B&W motor fra 1914  
Under dagen vil der også være åbent i vores restaurant/kiosk, og mulighed til at spille en 
omgang minigolf. De rigtigt seje tager sig selvfølgelig en svømmetur midt i Øresund. 
Ved spørgsmål er I velkommen at kontakte os på 32960800 og tast #4 for havnekontor, 
Alternativt send mail til havnekontor@flakfortet.com. 
Pris: Færgebiletter koster 150,- t/r (Voksne) og 75,- t/r (Børn) 
Se mere på Facebook: Flakfortet eller www.flakfortet.com  

http://www.flakfortet.com/


Københavns 
Befæstning 

MOSEDE FORT 
KL 11:00-16:00 
Dagen igennem vil der være masser af forskellige aktiviteter ved fortet. Hør 
kanonerne brage en gang i timen, når foreningen Aktive Kanonérer fyrer deres 
medbragte kanoner af. Der er rundvisninger både ude og inde, og vi serverer suppe 
fra gullasch-kanonen. Greve Harmoniorkester giver et brag af en koncert i fortgården. 

• Kanonerne bliver skudt af én gang i timen: Kl. 11, 12, 13, 14, 15 og 16 
• Rundvisning på fortets udearealer: Kl. 11-11.30 
• Rundvisning i udstillingen: Kl. 12-12.30 (entré til udstillingen) 
• Greve Harmoniorkester spiller tidens toner: Kl. 14-15 
• Der serveres suppe fra gullaschkanonen: Kl. 11-16 

Pris: Gratis 
Se mere på Facebook: facebook.com/mosedefort eller www.mosedefort.dk  
  

 

 

GLADSAXEFORT 
(lukket pga. vandskade) 

Batterivej 54, 2860 Søborg 
På grund af omfattende 
vandskader er Gladsaxefortet 
lukket og kan i år desværre kun 
beses udefra. Der vil IKKE være 
aktiviteter foran Fortet som der 
plejer på Befæstningsdagen.  



Københavns 
Befæstning 

BAGSVÆRDFORTET 
Møllemarken 27, 2880 Bagsværd  
Kl. 11:00-14:00 
 
Kl. 11.00: Dagen sættes i gang, med parade og velkomst til de fremmødte.  
Rundvisninger inde i Bagsværdfortet - rundvisning fra kl. 11.30 til kl. 13.30, hver halve 
time. 

• Soldaterliv fra 1914-18 – Kom og oplev mandskab fra fodfolket og 
fæstningsartilleriet i uniform og udrustning.  

o Se soldatens tornyster - med skiftetøj, barber- og pudsegrej.  
o Se soldatens våben.  
o Smag på soldatens mad.  
o Se datidens militære kommunikationsmidler.  

Se udstillingen der viser, hvad soldaten fik at spise, og hvad han fik i løn.  

o Besøg kikkertstationen og prøv at tale i felttelefon og morse med 
signallampen.  

o Hør om hærens brevduetjeneste. –  
• Besøg Forbindingspladsen anno 1914-18– med udstilling og ambulancefolk og 

sygeplejerske fra 11. Bataljon. –  
• Besøg Kogepladsen i teltlejren, hvor du kan se hvordan soldaternes mad blev 

tilberedt. 
Kl. 11.30: Signaløvelse anno 1920: Brevduerne bliver sendt af sted, horn- og lyssignaler 
bliver brugt, felttelefonen bliver udlagt.  
Kl. 12.00-12.30: Flyverhjemmeværnets Tamburkorps spiller.  
Kl. 14.00: Der blæses retræte.  
 
Arrangør: 
Dansk 
militærhistorisk 
Selskab,  
1914-gruppe 
& Gladsaxe 
Lokalhistoriske 
Forening 
 
Pris: Gratis 
 
 
 



Københavns 
Befæstning 

FORSTADSMUSEET 
Kl. 10:00-15:00 
MYSTERIET PÅ VESTVOLDEN Kom til et spændende rollespil for de 5-12-årige den 26. 
september på Vestvolden! Vi skruer tiden tilbage til 1. verdenskrig. I Danmark har 
soldaterne ventet på en krig der ikke kommer og nu keder de sig frygteligt! Men 
mærkelige ting er begyndt at ske på Vestvolden! Kom og hjælp soldaterne med at løse 
mysteriet! 
 
Se mere på Facebook: ”Rollespil på Befæstningsdagen” eller https://forstadsmuseet.dk  
 

 
  
NORDRE OVERSVØMMELSE 

Kl. 13:00-16:00 
"Vandet der aldrig kom". Cykeltur fra 
Lyngby langs oversvømmelsesanlæggene 
til Øresund. 
Mødested: P-plads ved Rustenborgvej  
Turleder: Søren P. Petersen.  
Arrangør: Fæstningskanalens Venner. 

Pris: Gratis  
Hjemmeside: www.faestningskanalen.dk  

  

https://forstadsmuseet.dk/
http://www.faestningskanalen.dk/


Københavns 
Befæstning 

LYNGBYFORTET  
Kl. 10:00-16:00 
Omvisning og foredrag kl. 
11.00, 13.00 og 15.00. 
Plancheudstilling om 
Københavns nyere befæstning. 
Indgang fra Glaciset for enden 
af Fort Allé.  
Aktiviteter og udstilling af 
våben v/Hjemmeværnet. 
Arrangementet markeres med 
affyringer af salutkanon før hver omvisning. Der er forfriskninger og fotoquizz i fortet. 
 
Arrangør: Fæstningskanalens Venner. 
Pris: Gratis  
Hjemmeside: www.faestningskanalen.dk  

 
GARDERHØJFORTET 
Kl. 10:00-16:00 
Garderhøjfortet fyldes af spændende 
aktiviteter som alle er helt gratis i 
anledningen af Befæstningens dag. På 
de grønne områder omkring fortet 
kan du se køretøjer fra Gentofte 
Brandmuseum, Falck-museet, 
politimuseet og TFCV. Du kan også se 
Forsvarets F16 fly og måske være 
heldig at få lov til at prøve at sidde i cockpittet. I Garderhøjfortets interaktive udstillinger 
kan du opleve hvordan det var at være soldat på fortet under 1. verdenskrig. Få en 
soldaterbog og prøv at træne nogle af de samme ting som Sikringsstyrken trænede på 
fortet i 1915. 
Hvis du vil vide mere kan du komme på en rundvisning på Garderhøjfortet. 
Rundvisningerne begynder ved fortets hovedindgang kl. 10.15, 10.45, 11.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15 og 14.45. Rundvisningerne varer ca. 45 minutter og pladserne uddeles efter 
først til mølle-princippet. 
Kl. 12.00 affyres Garderhøjfortets største kanoner. 
Kl. 12.05 – 13.00 - Hjemmeværnets Musikkorps, København, musicerer. 
Under hele arrangementet sælger Garderhøjfortets Venner mad og drikke ved 
kommandantskabet.  
Arrangører: Garderhøjfortet og Garderhøjfortets Venner. 
Pris: Gratis   
Se mere på Facebook Garderhojfort eller www.garderhojfort.dk   

http://www.faestningskanalen.dk/
http://www.garderhojfort.dk/


Københavns 
Befæstning 

VESTVOLDEN i Rødovre 

 
Kl. 11:00-16:00  
 

På Vestvolden i Rødovre er der aktiviteter ved både Ejbybunkeren, Jyllingevej 303 og 
Artillerimagasinet, Voldgaden syd for Rødovre Parkvej. 
 

Ved Ejbybunkeren sætter vi fokus på koldkrigshistorien og der er fri entre til 
Ejbybunkeren på Befæstningsdagen. 
 

Ved Artillerimagasinet sætter vi fokus på 1. verdenskrig. Her kan I møde både de tyske 
soldater fra Westfront 1916 og de danske fra Sikringsstyrken på Vestvolden og deres 
kanoner. 
 

Se hele programmet på www.vestvolden.dk    
Pris: Gratis 

 
 

FORTUNFORTET 
Kl. 11:00-16:00 
Indgang fra enden af Fortunfortvej eller fra 
Dyrehavegårdsvej 54. 
Kl. 11.00:  Flaghejsning og velkomst 
Kl. 11.00-16.00:- Fortet er åbent 

- Plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning 
- Spejderne fra Fortunen Gruppe, bål og snobrød 
- Andre spændende aktiviteter for børn 

Kl. 11.00, 13.00 og 15.00 Udendørs introduktion til Fortunfortet og Københavns nyere 
Befæstning med efterfølgende rundtur inde i fortet.  
Kl. 16.00: Flaget tages ned og fortet lukker.  
Tjek fortets hjemmeside inden Befæstningsdagen for eventuelle ændringer af 
programmet. 

Arrangør: Fortunfortets Venner 
Pris: Gratis 

www.fortunfortet.dk 

http://www.vestvolden.dk/
http://www.fortunfortet.dk/


Københavns 
Befæstning 

Kort over Københavns Befæstning 
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