
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Velkommen indenfor på 

 

Københavns Befæstningsdag  
Søndag den 29. september 2013 

 

Oplev fortidens forsvarsanlæg 
rundt om København  
- med hele familien 



 
Befæstningsdagen afholdes i år for 15. år i træk.  

 
Hvert år samler arrangementet op mod 10.000 

deltagere, som besøger de mange befæstningsanlæg, 
der på dagen åbner for publikum. 

 
Befæstningsdagen arrangeres af en række foreninger, 

kommuner og institutioner som arbejder sammen i 
Københavns Befæstningsforening.  

 
Programfolderen udsendes med støtte fra: Hvidovre 
Kommune, Rødovre Kommune, Brøndby Kommune, 

Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune, 
Gladsaxe Kommune samt partnerskabet mellem 

Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Realdania. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måske har du bemærket de gamle 
betonanlæg, der ligger skjult mellem de 
københavnske forstadsbebyggelser? 
 
Det er resterne af Københavns Befæstning, 
der i slutningen af 1800-tallet blev opført i en 
ring rundt om byen. 
 
Til daglig er forter, kanonstillinger og 
magasiner lukket af, men på Københavns 
Befæstningsdag, søndag den 29. september, 
slår vi de gamle jerndøre op og byder 
på aktiviteter for hele familien. 
 
Børnene kan være soldater for en dag, mens 
far og mor får fortalt historien om dengang, da 
man kunne forsvare hovedstaden med beton, 
jordvolde og kanaler. 
 
På Københavns Befæstningsdag er der i år 
rigtig mange arrangementer, fra Dyrehaven i 
nord til Mosede i syd.  
 
Tag cyklen derud og nyd samtidig den dejlige 
natur, fæstningsanlæggene ligger midt i. 
 
Check for en sikkerheds skyld rettelser til 
programmet på www.befaestningsdagen.dk 
Scan koden herunder og gå direkte til siden. 
 
Her finder du også anvisning på, hvordan du 
finder vej til arrangementerne.  

 

Tag på opdagelse på 
Københavns gamle 
befæstningsanlæg 

http://www.befaestningsdagen.dk/


Lyngby-Taarbæk 

Fortunfort 
 
Fortunfortvej 16. 2800 Kongens Lyngby 
Indgang fra enden af Fortunfortvej eller fra 
Dyrehavegårdsvej 54 
 
10.00  
Flaghejsning og trompetfanfare 
 
10.00 – 16.00 
Fortet er åbent og tilbyder mange familievenlige 
aktiviteter:  
Plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning 
Film om Københavnsnyere Befæstning. 
Spejderne fra Fortunen-Gruppe laver bål og snobrød. 
Adventistspejderne medbringer et ”Hoppe-fort” og 
arrangerer løb i fortet for børnene. 
Der sælges kaffe, te, sodavand og kage.  
 
11.00 og 14.00 
Rundvisning på Fortunfortet 
 
10.00 – ca. 13.00 
Guidet gåtur langs Dyrehavestillingen fra Trepilelågen 
til Fortunfortet.  
Mødestedet er enten Fortunfortet kl. 10.00, hvorfra 
der arrangeres gratis transport til Trepilelågen, eller 
ved Trepilelågen kl. 10.30.  Turen er ca. 5 km. lang, og 
går igennem bakket og ujævnt terræn. Der vil være en 
kaffepause undervejs.   
 
Arrangør: ”Fortunfortets Venner” 
 www.fortunfortet.dk 

 

 

http://www.fortunfortet.dk/


Lyngbyfort 

 
Glaciset. 2800 Kongens Lyngby. 
Indgang for enden af Fort Allé.  
 
10.00 – 16.00  
Fortet er åbent 
Plancheudstilling om Københavns nyere befæstning 
KFUM spejderne, 3. Lyngby Gruppe, arrangerer bl.a. 
klatring og rapelling på facaden, elektronisk 
orienteringsløb på fortet ved hjælp af GPS-tracker 
samt lygtetur i fortet for de mindste.  
Aktiviteter og udstilling af våben v/Hjemmeværnet.  
Arrangementet markeres med affyringer af 
salutkanon. 
 
11.00, 13.00 og 15.00 
Omvisning og foredrag. 
 
Arrangør:  Fæstningskanalens Venner  
www.faestningskanalen.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 

 

 

 

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


Gentofte 

Garderhøjfort 

 
Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte 
 
10.00 – 15.00 
Fortet er åbent. 
Uniforms-og våbenhistorisk udstilling fra år 1890-
1920 i infanterikasernen 
Gentofte brandvæsen viser brandbiler. 
Loppemarked. 
Hjerteforeningen måler dit blodtryk og giver gode råd. 
Der kan komme overraskelser! 
 
12.00 – 13.00 
Hjemmeværnets musikkorps, København, giver 
koncert 
 

Arrangør: Garderhøjfortets Venner 
www.garderhoej.dk 
 
 
 

 
 

http://www.garderhoej.dk/


Gladsaxe 

Gladsaxe Fort 
 
Batterivej 54a+b, 2730 Herlev  
Obs: Der er kun få P-pladser ved fortet. Der kan 
parkeres i industrikvarteret Dynamovej (lige over for 
Batterivej). Buslinierne 300S og 161 holder ved krydset 
Gladsaxe Ringvej/Batterivej.  
 
11.00 
Flaghejsning og appel. Flaget hejses til honnørsignalet 
og dagen sættes i gang. 
 
11.00 – 15.00 
Fortet er åbent. 
Kom og oplev officer, sergenter og menige fra 
fodfolket og fæstningsartilleriet  i uniform og 
udrustning fra 1886/1915. Se soldatens tornyster, 
som han altid bar på ryggen, med skiftetøj, barber- og 
pudsegrej samt nødproviant. 
Mød også nutidens hjemmeværnsmand. Se og prøv 
uniform og udrustning anno 2013. 
Tag et kik på Kogepladsen og teltlejren, hvor du kan 
se hvordan kaptajn Vallentiners kogespand fungerer. 
Her er mulighed for at købe en kop kaffe/the/kage. 
Og se hvordan Hjemmeværnsmanden i dag kan 
overnatte i skoven. 
Besøg forbindingspladsen anno 1914, hvis du vil have 
sminket et ”sår” og måske også blive forbundet af 
ambulancefolk og sygeplejerske fra 11. Bataljon. 
 
11.15 – 11.30  samt 13.30 – 13.45 
Signaløvelse anno 1914: - Oplev brevduerne blive 
sendt af sted. Hør og se hvordan horn- og lyssignaler 
blev brugt og meget andet.... 
 
11.30,  13.00 og 14.30 
Rundvisning. Oplev Gladsaxe Fort indefra 
 
12.00 – 12.45 
Musikkorps Nordsjælland spiller op. 
Nyd tonerne fra et af Hjemmeværnets 35-mands 
harmoniorkestre. 
 
15.00 
Flaget nedhales og der blæses retræte 
Dagen afsluttes. 
 
Arrangør: 
Hjemmeværnskompagni Hjortespring og Dansk 
Militærhistorisk Selskab 
www.chakoten.dk 
 

  

http://www.chakoten.dk/


Buddinge Batteri 
 
Gustav Esmanns Alle, 2860 Søborg 
 
11.00 – 14.00 
Batteriet er åbent 
 
Buddingebatteriet blev bygget i årene 1888/1889 på 
den nordlige del af Tinghøjplateauet og var 
bestykket med 4 stk. 12-cm jernkanoner og 2 stk. 9-
cm stålkanoner. Gladsaxe Kommune købte batteriet i 
foråret 2013 og på batteriet er der p.t. en del 
bygninger, som intet har med forsvarsværket at 
gøre. Batteriet er normalt lukket men vil på denne 
dag være åbent for offentligheden. Hvornår det 
åbnes igen vides ikke, så det er en enestående 
mulighed for at se batteriet før en renovering finder 
sted.  
 
Arrangør: Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 
www.gladsaxelokalhistorie.dk 
 

  

http://www.gladsaxelokalhistorie.dk/


Rødovre 

Vestvolden  
 
Den historiske vold i Rødovre. For enden af Rødovre 
Parkvej, 2610 Rødovre. 
 
10.00 
Flaghejsning  Åbning af dagen. 
 
10.00  -  16.00 
Åbent hus i Artillerimagasinet og 
Batteritogsmagasinet. 
Cafe, diasshow, udstillinger m.m. 
Levendegørelse af fæstningen.  Oplev soldaterne 
på ”den historiske vold”,  
Rundvisninger.  Soldateraktiviteter for børn. 
ved Oplevelsecenter Vestvolden / Dansk 
Militærhistorisk Selskab / Vestvoldens venner. 
 
Krigsspilsforeningen demonstrerer figurkrigsspil. 
 
Sjællands Historiske Artillericorps viser soldaterliv i 
gamle dage. Oplev soldaternes lejr, våben og 
eksercits.   Affyring af feltartilleri og 
sortkrudtsgeværer. 
 
Dansk Militærhistorisk Selskab: Se hvordan man 
fremstiller og bemaler tinfigurer.  
Udstilling af tinfigurer og modeller af Vestvoldens 
Rødovreafsnit. 
 
Rødovre Lokalhistoriske Forening:  Hør om 
batteritoget og de første ballon flyvninger i 1912. 
 
11.00 
Friluftgudstjeneste ved sognepræst Kaj Ole Gustav, 
Rødovre Kirke. 
 
11.00 – 12.30 
Åbent i den seismografiske station i kaponiere XIII. 
Geus viser hvordan en seismograf fungerer. 
 
12.00 
Frokost fra gullaschkanonen. Beredskabsstyrelsen 
serverer dagens ret. 
 
12.15 
8. Regiments Musikkorps spiller op. 20 mands 
militærorkester. 
 
14.00 – 16.00 
Fåreklipning.  Vallø Stift samler og klipper fårene. 
 

 
 



Ejbybunkeren 

 
 Jyllingevej 303, 2610 Rødovre 
Adgang også fra Ejbyvej. 
 
10.00 – 16.00 
Åben i bunkeren.  
Oplev historierne om bunkeren og den kolde krig. 
(Obs: Entré) 
 
Militærhistorisk køretøjsforening:  Se det gamle 
udstyr fra den kolde krig. 
 
I Ejbybunkeren kontrollerede man under den kolde 
krig forsvaret mod angreb på København fra luften. 
Læs mere om bunkeren her: 
www.befaestningen.dk/besog/ejbybunkeren 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.befaestningen.dk/besog/ejbybunkeren


Brøndby/Hvidovre 

Vestvolden  
 
Fredskrudtmagasinet for enden af Horsedammen, 
2605 Brøndby 
 
11.00 
Rundvisning på cykel langs Vestvolden. 
Tag med museumsinspektør Lisbeth Hollensen på en 
spændende tur langs Vestvolden fra Brøndby til 
Avedøre. Turen starter ved Fredskrudtmagasinet ved 
Horsedammen. Herfra vil turen gå rundt til 
bygningerne omkring Horsedammen. Vibeholm 
Batteri, Glostrup Militærstation. Det store, røde 
artillerimagasin, der til dagligt er utilgængeligt for 
offentligheden, vil i dagens anledning være åbent på 
rundvisningen. Artillerimagasinet er det eneste 
bevarede af sin slags ud af de oprindeligt ni på 
Vestvolden. Herefter vil turen gå på cykel til Avedøre 
og undervejs vil du vil høre fortællingen om Voldens 
historie og se de unikke bygningsværker såsom 
kaponiererne, der kendetegner den. Turen slutter ved 
den røde barak i Avedøre, hvor der kan købes let 
forplejning. 
 
Turen foregår på cykel og strækningen fra 
Horsedammen til Avedøre er ca. 3,5 km. 
Varighed: Ca. 2 timer. Pris: Gratis 
Målgruppe: Historieinteresserede 
 
Arr.: Forstadsmuseet 
 
 
Den røde landminebarak ved Voldgaden 150 m nord 
for Avedøre Tværvej, 2650 Hvidovre. 
 
10.00 – 14.00 
Spionmysteriet - et spændende rollespil for hele 
familien. Året er 1914. En spions taske er blevet 
fundet med billeder og tegninger, som kan give 
fjenden vigtige informationer om Vestvolden. Det er 
jeres opgave som soldater at finde spor, så I kan finde 
ud af hvem spionen er. Undervejs vil I blive udsat for 
en række spændende og sjove udfordringer og 
prøver. Spionmysteriet er målrettet børn i alderen 5-
12 år i selskab med voksne. 
Der kan købes let forplejning ved landminebarakken. 
 
NB: sidste start er kl. 14.00 og man vil være færdig kl. 
15.00 Der er rullende starter i løbet af dagen, så mød 
blot op. Pris: Gratis 
Varighed: Ca. 60 minutter. 
Arrangør: Avedøre Bibliotek, Buqetten, 
Forstadsmuseet, Fritidsbutikken, Kulturpaletten, 
Hvidovre Produktionsskole.  

 



Greve 

Mosede Fort 
 
Mosede Strandvej 89 
2670  Greve 
 
Mosede Fort er under renovering med henblik på at 
åbne Museum for Danmark under Første Verdenskrig 
i 2014. Kasematterne er lukkede, men det forhindrer 
ikke Mosede Forts Venner i – igen i år – at afholde 
Københavns Befæstningsdag.  
 
10.00 
“Dansk Løsen” ved Aktiver Kanonerer. 
 
10.00 – 16.00 

 Foredrag, udstillinger og rundvisning ved 
Mosede Forts Venner. 

 Kanonsalutter ved Danmarks Aktive 
Kanonérer. 

 Hele dagen helikopterrundflyvning (OBS: Se 
tider m.m. nedenfor!) 

 Greve Museum fortæller om planerne for det 
nye museumsmiljø for Danmark under 1. 
verdenskrig. Projektets hjemmeside 
www.danmark1914-1918.dk 

 Oplev historien på egen krop når 
uniformsklædte soldater bemander fortet og 
tager publikum med tilbage til 1916. 

 Snobrødsbagning ved FDF Karlslunde 

 Astronomisk Forening for Køge Bugt viser 
solkikkerter og Mosede Forts gamle 
observationskikkert. 

 Greve Redningsberedskab viser brand- og 
redningskøretøjer. 

 Hjemmeværnet viser våben og udstyr. 
 

  
 

http://www.danmark1914-1918.dk/


 

 
 
 
 
 
 

12.00  
Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps spiller. 
  
13.30 
Flyveopvisning med fire Chipmunk-fly 
 
11.30 – 16.00 
Salg af kaffe/te, kager, pølser, øl og vand i 
fortgården. Og selvfølgelig Restaurant Fortets 
populære middagstallerken, der består af en 
marineret kødanretning, pandestegte kartofler, 
sauce og årstidens salater med dressing. 
 
14.00 – 16.00 
Musik i fortgården 
 
16.00 
“Dansk Løsen” ved Aktive Kanonerer 
 
Arrangør: Mosede Forts Venner 
www.mosedefort.dk   
(Se hjemmesiden for mulige ændringer) 
  
Helikopterrundflyvning kan bestilles hos Steen 
Rasmussen på tlf. 5123 1445 (på hverdage kl. 18-20, 
lørdage og søndage kl. 14-16) mellem den 15. og 28. 
september – eller skriv til stevib@post12.tele.dk 
(navn, tlf. og antal personer). Flyvningen foregår i 
tidsrummene kl. 10-12 og kl. 13-14 på 
befæstningsdagen og prisen er i år holdt nede på kr. 
350.- per person. 
Se dit område fra oven – book en plads! 

 

http://www.mosedefort.dk/


Amager 

Dragørfort 
 
Prins Knuds Dæmning 2, Dragør  
 
13.00 – 16.00  
Fortet er åbent 
 
I anledning af Befæstningsdagen åbner fortchefen 
og restauratøren, Torben Bødtker, igen i år 
beredvilligt de store porte ind til alt det 
spændende, som var og er på Dragør Fort. Fortet, 
der i dag er i privat eje, har gennemgået en flot, 
men nænsom restaurering, så det i dag omfatter 
bl.a. selskabsrestaurant, konferencerum og et lille 
hyggeligt familiehotel.  
Men fortets tidligere funktion, som del af 
Københavns Befæstning,  fremgår stadig tydeligt 
– både ude og inde - og det står de gamle 
”Kystbasser” fra Kystartilleriforeningen klar til at 
vise rundt og fortæller om - og om livet som 
”Bolværksmatros” på et søfort. 
 
I dagens anledning har Dragør Fortets cafe åbent, 
hvor der kan købes kaffe og kage. 
 
13.00, 14.00 og 15.00 
Omvisning.  
 
Arrangør: Kystartilleriforeningens Københavns 
Afdeling. 
 www.kystartilleriforeningen.dk   

 

 

http://www.kystartilleriforeningen.dk/


Kongelundsfort 
 
Kalvebodvej 265 
Buslinie 33 kører til fortet. 
 
11.00 – 15.00 
Fortet er åbent. 
Gå en lygtetur fortets indre eller få et kort og gå i 
området på egen hånd. 
Hør de gamle kystartillerister fortælle om livet 
som menig, da fortet var kampklart. Se en 
udstilling af fotos fra dengang.  
 
11.00, 12.30, 14.00 
Omvisning. Hør om dengang fortet var besat af 
tyskerne og om dets vigtige rolle i den kolde krig. 
Kom med ind i fortets indre og besøg den skjulte 
nærforsvarsstilling i skoven.  
 
Arrangør: Dragør Lokalhistoriske Forening og 
Dragør Lokalarkiv. 
www.dragoer-lokalhistorie.dk 
www.dragoer.dk/lokalarkivet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dragoer-lokalhistorie.dk/
http://www.dragoer.dk/lokalarkivet


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 forfaldt og lå i mange 
år gemt og glemt mellem forstæderne. 
 
I dag er der igen kommet liv i 
Københavns Befæstning. Ikke som 
forsvarsværk, men mange af de gamle 
anlæg restaureres, så de kan fortælle 
om en svunden tids militære historie.  
 
Hvert år den sidste søndag 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 

 
Læs mere om befæstningens historie på 
www.befaestningen.dk 

 

http://www.befaestningsdagen.dk/
http://www.befaestningen.dk/

