Københavns
Befæstning

Program for:

/BEFÆSTNINGSDAGEN 2022
Lørdag – 24. september
Søndag - 25. september

Se mere om de enkelte forters historie i folderen ”Københavns Befæstning” eller på
de enkelte forters hjemmeside. Københavns Befæstningsforening koordinerer
”Befæstningsdagen 2022” på tværs af hele Københavns Befæstning, mens det er de
enkelte forter selv, der står for de lokale rundvisninger og aktiviteter.

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
weekend 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.
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FLAKFORT

Lørdag, Kl. 11:00-16:00
I forbindelse med befæstningsdagen og standernedhalning sidste lørdag i september, så
arrangerer Flakfortet en åben dag lørdag d. 24. september.
Program:
Kl. 11.15 & 13:30 Afgang færge fra Nyhavn (Sparshipping.dk)
Kl. 12.30 & 14:30 Historisk rundvisning (100,- pr. voksen/50,- pr. barn)
Kl. 13.00 Flakfortet fejrer befæstningens dag og afslutning af sejler sæsonen 2022 med at
affyre salutkanoner.
Kl. 14.00 Opstart af Flakfortets 100 år gamle dieselgenerator, en B&W motor fra 1914
Kl. 14.30 & 16:45 Afgang Flakfortet retur til Nyhavn
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 havnekontor@flakfortet.com / tlf
32960800 og tast #4 for havnekontor.
Pris: Færgebilletter koster 160,- t/r (Voksne) og 85,- t/r (Børn)
Se mere på Facebook: Flakfortet eller www.flakfortet.com

Besøg os på facebook.com/befaestningsdagen/
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MOSEDE FORT
Søndag, KL 11:00-16:00
Aktive Kanonérer skyder dagen i gang kl. 11.
Nyd en kop hjemmelavet gullasch til tonerne af Greve Harmoniorkester, som giver koncert
i fortgården. Børn og barnlige sjæle er velkomne i det lille kreaværksted, hvor vi bygger og
maler små kanoner.
I tørgraven er der militær idræt anno 1916 for alle, der har lyst.
Der er rundvisninger i udstillingen ”På kanten af krig” om Danmark under 1. Verdenskrig
og rundvisninger i det militære anlæg om fortet, soldaterliv, våben og uniformer.
•
•
•
•
•

Kanonerne bliver skudt af én gang i timen: Kl. 11, 12, 13, 14, 15 og 16
Greve Harmoniorkester spiller tidens toner: Kl. 14-15
Rundvisning på fortets udearealer: Kl. 11.05 og 13.05
Rundvisning i udstillingen: Kl. 12.05 og 15.05
Særlige aktiviteter for børn & suppe fra gullaschkanonen: Kl. 11-16

Pris: Gratis adgang til udearealerne. Entré til museum og rundvisninger.
Se hele programmet på www.mosedefort.dk
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BAGSVÆRDFORTET
Søndag, Kl. 11:00-14:00
Program
Kl. 11.00: Dagen sættes i gang, med parade og velkomst til de fremmødte.
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.
Det kan du blandt andet opleve:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvisninger inde i Bagsværdfortet hver halve time fra kl. 11.30 til kl. 13.30.
Særudstilling om Bagsværdfortet som filmmagasin for Filmmuseet.
Soldaterliv fra 1914-18 – Kom og oplev mandskab fra fodfolket og fæstningsartilleriet
i uniform og udrustning.
Se soldatens tornyster, soldatens våben og smag på soldatens mad.
Se datidens militære kommunikationsmidler & hør om hærens brevduetjeneste.
Besøg kikkertstationen og prøv at tale i felttelefon og morse med signallampen.
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.

Arrangør:
Dansk
militærhistorisk
Selskab,
1914-gruppe
& Gladsaxe
Lokalhistoriske
Forening
Pris: Gratis
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FORSTADSMUSEET
Søndag, Kl. 10:00-15:00

Tabt i tiden
Deltag i et spændende og sjovt rollespil for de 5-12 årige. Nogle soldater fra 1917 har
bygget en tidsmaskine, og nu er de landet i år 2022. Men maskinen er gået i stykker, så
hvordan skal de komme hjem igen? Deltagerne skal på mission rundt på Vestvolden for at
finde reservedele, og det kommer til at udfordre både fysikken og hovedet.
Tid: Kl. 10-14 (der er rullende starter og sidste start er kl. 14).
Startsted: Den røde barak på Vestvolden, 150 m fra Avedøre Tværvej i Hvidovre.
Varighed: Det tager ca. 60 min. at gennemføre spillet.
Pris: Gratis.
Sted: Spillet foregår i terrænet på Vestvolden, så husk praktisk fodtøj.
Arrangører: Forstadsmuseet, God fritid for alle, Avedøre Bibliotek og kulturhus, Hvidovre
Lokalhistorisk Selskab.
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GLADSAXEFORT
Batterivej 54, 2860 Søborg
Gladsaxefortet, Søborg er lukket og kan kun
beses udefra.
Der vil ikke være aktiviteter foran Fortet på
Befæstningsdagen.

NORDRE
OVERSVØMMELSE
Søndag, Kl. 13:00-16:00
Cykeltur fra Lyngby langs
Fæstningskanalen og
oversvømmelsesanlæggene til Øresund.
Mødested: P-plads ved Rustenborgvej 15
i Lyngby
Turleder: Søren P. Petersen.
Arrangør: Fæstningskanalens Venner.
Pris: Gratis
Hjemmeside: www.faestningskanalen.dk

LYNGBYFORTET
Søndag, 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 fotoquiz i fortet.
Arrangør: Fæstningskanalens Venner.
Pris: Gratis
Hjemmeside: www.faestningskanalen.dk
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FORTUNFORTET
Søndag, 11.00-14.00 (ca.)
Grundet renoveringsarbejder på Fortunfortet er det
desværre ikke muligt at afholde Befæstningsdag på
Fortunfortet i år.
I stedet, er der i år arrangeret en guidet vandretur
langs Dyrehavestillingens vestlige del, fra
Fortunfortet til Præsteslette skansen og tilbage til
Fortunfortet.
Under turen fortælles den spændende historie om
”Hullet i Nordfronten”, om tilblivelsen af den ”Første
Dyrehavestilling” og den ”Anden Dyrehavestilling”.

Mødested:
Markeringspælen for Fortunfortet på Mandehovedvej i Fortunens Indelukke kl. 11.00.
Der er adgang til Mandehovedvej via stien langs Fortunfortet til lågen i Dyrehavehegnet
fra Fortunfortvej eller fra Dyrehavegårdsvej 54. Der er tillige adgang til Mandehovedvej
fra den røde port for enden af Rævehøjvej og fra Fortunen.
Mødested: Markeringspælen for Fortunfortet på Mandehovedvej i Fortunens Indelukke
kl. 11.00.
Praktiske oplysninger:
•
Turen er på godt 5 km. og
forventes at vare godt 3 timer.
•
Ved Præsteslette Skansen holdes
en kort pause, hvor der er
mulighed for at få en kop sort
kaffe eller en flaske kildevand.
Deltagerne er velkomne til selv at
medbringe madpakke og
drikkevarer.
•
Turen foregår både på stier og
ude i terrænet. Derfor skal deltagerne være ”godt til bens” og det anbefales at
have fornuftigt fodtøj og praktisk tøj på.
Arrangør: Fortunfortets Venner
Pris: Gratis

www.fortunfortet.dk
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GARDERHØJFORTET
Søndag, 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 og TFCV.
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
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VESTVOLDEN i Rødovre

Søndag, Kl. 11:00-16:00
I 2022 er ti år, siden Oplevelsescenter Vestvolden åbnede i Ejbybunkeren, og det skal
fejres!
Det gør vi på Befæstningsdagen med fri entre til bunkeren, rundvisninger og spændende
gæster fra både Befæstningshistorien og den kolde krig.
Læs mere og se programmet på www.vestvolden.dk
Bemærk, at Befæstningsdagen på Vestvolden i Rødovre foregår v/ Ejbybunkeren,
Jyllingevej 303, 2610 Rødovre. Artillerimagasinet er ikke åbent på Befæstningsdagen
2022.
Pris: Gratis
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KONGELUNDSFORTET, Sydvestpynten på Amager
Lørdag, 11.00-15.00
Friluftsaktive og legeglade mennesker i alle aldre inviteres til en masse oplevelser og
aktiviteter på og omkring Kongelundsfortet!
Tag familie eller venner med og få en sjov dag sammen. Alle aktiviteter er gratis!
På Kongelundsfortet kan du bl.a. prøve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUP i voldgraven
Mountainbike
Kommandokravl over voldgraven
Eventyrtelt med fortællinger
Livemusik
Orienteringsløb på fortet
Snit & bål
Disc golf
Den flotte natur omkring fortet og vores unikke udsigt over Køge bugt

& mange andre sjove aktiviteter!
Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, mad og drikke.
Bus 33 kører lige til døren og der er gode P-muligheder ved
Kongelundshallen.
Se mere på facebook under begivenheden ”Kongelundsfortet i bevægelse
2022”.
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Kort over Københavns Befæstning

