
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Velkommen indenfor på 

 

Københavns Befæstningsdag  
Søndag den 28. september 2014 

 

Oplev fortidens forsvarsanlæg 
rundt om København  
- med hele familien 



 

Befæstningsdagen afholdes i år for 16. år i træk.  
 

Hvert år samler arrangementet op mod 10.000 
deltagere, som besøger de mange 

befæstningsanlæg rundt om København, 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 
Naturstyrelsen, Gladsaxe Kommune, Hvidovre 

Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omkring København ligger en af Europas 
største og bedst bevarede storbybefæstninger 
fra tiden inden 1. verdenskrig. 
 
Den overvejende del af befæstningen opførtes 
i årene 1886-1894, mens en del opførtes 
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 ståldøre, og der 
vil være mulighed for at se de enkelte anlæg 
indvendig og høre om deres tilblivelse og 
historie.  
 
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 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. 

 
 

 

 

Tag på opdagelse på 
Københavns gamle 
befæstningsanlæg 

http://www.befaestningsdagen.dk/


LYNGBY-TAARBÆK 

Fortunfortet 
 
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. Plancheudstilling om Københavns nyere 
Befæstning. Dagen byder på mange familievenlige 
aktiviteter, så som løb i fortet for børnene, ”Hoppe-fort” , 
og snobrød over bålet ved spejderne fra Fortunen Gruppe. 
Der sælges kaffe, te, sodavand og kage.  
 
10.30 
Rundvisning på fortet 
 
11.30 – 12.00  
32. Bataillons Musikkorps spiller historisk militærmusik.  
 
12.00 – ca. 15.00 
Guidet gåtur langs Dyrehavestillingen fra Fortunfortet til 
Trepilelågen.“Fortunfortets Venner” sørger for transport 
tilbage. Turen er ca. 5 km. lang, og går igennem bakket og 
ujævnt terræn. Der vil være en kaffepause undervejs.   
 
12.30 – 13.00  
Musikkorpset fra 32. bataljon spiller historisk militærmusik 
 
13.30 
Rundvisning på fortet 
 
16.00  
Fortet lukker 
 
Arrangør: Fortunfortets Venner 
www.fortunfortet.dk  
 

 

 



Lyngbyfortet 
 
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 

 

LYNGBY-TAARBÆK 

 

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


GENTOFTE 

Garderhøjfortet 

OBS: Dette arrangement finder sted  
søndag den 21. september 

 
Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte 
 
10.00  
Flaghejsning. 
 
10.00 – 16.00 
Kom og besøg Garderhøjfortet og oplev hvordan det var 
at være soldat på fortet under 1. verdenskrig. Der vil 
løbende være rundvisninger i kanontårnet hvor man kan 
se de store kanoner og selv prøve at dreje det 100 tons 
tunge kanontårn rundt. Som en særlig tilføjelse til 
udstillingerne vil der være en uniforms og 
våbenudstilling i fortet v. Frantz Nielsen. 
 
10.00 – 16.00  
Loppemarked på Fortets område. Gentofte 
Brandmuseum viser deres antikke brandbiler frem. 
 
11.00 – 15.00 
Historisk orienteringsløb for hele familien. Test dine 
evner som soldat på de udfordrende missioner på 
Garderhøjfortet og forsvar dit fædreland: Brug 
kanonkugler, send besked med kode, læg en forbinding, 
hav orden i oppakningen og løb stærkt!  
Hold sendes af sted løbende. Varighed ca. 1 time. Pris: 
50 kr. for voksne og 25 kr. for børn 
 
11.00 – 15.00 
Alle er inviteret med, når vi vækker ”Folkekøkkenet 
anno 1917” til live og fyrer op i gullaschkanonen - tidens 
nødberedskab – og serverer en nærende portion 
gullasch, mens der bliver fortalt lokale historier om 
gullaschbaroner, rationeringsmærker og byttebørs. Pris: 
30 kr. for en skål gullasch – 50 kr. for gullasch, anzac-
småkage og kaffe  
 
12.00 – 13.00 
Hjemmeværnsorkesteret spiller musik. 
  
Under hele arrangementet sælger Garderhøjfortets 
Venner drikkevarer ved Kommandantskabet.  
  
Arrangører: Garderhøjfortet, Garderhøjfortets Venner, 
Golden Days og Gentofte Lokalhistoriske Arkiv. 

 

 

 

  

Søndag den 28. september er Garderhøjfortet åbent fra 
11.00 – 16.00. 
 
Se mere på: www.garderhoejfort.dk 

 



GLADSAXE 

Gladsaxefortet 
 
Batterivej 54a+b, 2730 Herlev. Der kan parkeres i 
industrikvarteret Dynamovej (lige over for Batterivej). 
Buslinjerne 300S og 161 holder ved Gladsaxe 
Ringvej/Batterivej.  
 
11.00  
Flaghejsning og appel. Velkomst af indbudte gæster. 
Hærhjemmeværnets Tambourkorps “Storstrømmen” 
spiller. 
 
11.30, 13.00 og 14.30  
Oplev Gladsaxefortet indefra – med rundvisning – og se 
den nyåbnede udstilling om Fortet, da det var bemandet. 

 
11.45 og 13.30 
Hjemmeværnskompagniet viser feltmæssigt angreb på 
Fortet - oplev det moderne Hjemmeværn. 
 
12.00 – 12.45  
Musikkorps “Nordsjælland” spiller op. 
Nyd kaffen til tonerne fra et af Hjemmeværnets 35-mands 
harmoniorkestre. 
 
13.45  
Signaløvelse anno 1914 - Brevduerne bliver sendt af sted, 
horn- og lyssignaler bliver brugt, meddelelser bliver sendt 
med cykelordonans eller melderytter, felttelefonen bliver 
udlagt.  
 
Hele dagen 
Militærkøretøjsklubben viser gamle militære køretøjer og 
udstilling fra tiden omkring 2. verdenskrig. Besøg teltet 
med Hjemmeværnets historiske samling: ”Hjemmeværnet 
før og nu”. Kom og oplev mandskab fra fodfolket og 
fæstningsartilleriet - i uniform og udrustning 1886/1915. Se 
soldatens tornyster med skiftetøj, barber- og pudsegrej 
samt nødproviant. Mød nutidens hjemmeværnsmand - se 
og prøv uniform og udrustning anno 2014. Kom til 
Kogepladsen i teltlejren, hvor du kan se hvordan kaptajn 
Vallentiners kogespand fungerer. Her kan købes 
kaffe/the/kage og sodavand. Besøg Forbindingspladsen 
anno 1914, hvis du vil have sminket et ”sår” og måske også 
blive forbundet af ambulancefolk og sygeplejerske fra 11. 
Bataillon. Mød Militærlægen med datidens medicinkiste og 
instrumenter. 
 
For børn og barnlige sjæle vil der være mulighed for at blive 
indskrevet som ”rekrut” for en dag, erhverve en 
soldaterbog, og med den i hånden bevæge sig rundt på 
pladsen og løse forskellige opgaver – og opleve 
soldaterlivet på tipoldefars tid. 

 
15.00 
Flaget nedhales og der blæses retræte. 
 
Arrangør: 
Hjemmeværnskompagni Hjortespring og Dansk 
Militærhistorisk Selskab/1914-gruppen/Gladsaxefortet 
 

 



Bagsværdfortet 
 
Møllemarken 27, 2880 Bagsværd. 

 
11.00 – 15.00 
Fortet er åbent. Fortet er under restaurering, men der 
bliver mulighed for at se fortet indefra og gå rundt i det 
fascinerende bygningsværk. Læg især mærke til det flotte 
stormgitter, som er det eneste bevarede på Nordfronten. 
Fritidsklubben Bagsværd Fort arrangerer kulturhistoriske 
lege. 
 
11.00 – 12.00 
Flyverhjemmeværnets Musikkorps spiller. 
 
14.00 – 15.00  
Musikkorps Nordsjælland spiller. 
 
Arrangør: Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 
www.gladsaxelokalhistorie.dk 

 

 

GLADSAXE 

 

http://www.gladsaxelokalhistorie.dk/


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, særudstilling om Vestvolden da 1. 
Verdenskrig brød ud i 1914. 
 
Soldaterlejr Anno 1914. Besøg sygeplejerskerne og se 
det antikke lægeudstyr. Vær med til at operere en såret 
soldat.  
 
Kig indenfor i soldaterhjemmet og læs dagens avis - eller 
skriv er brevkort. Besøg soldaterne i teltene og se deres 
udstyr og våben fra 1. Verdenskrig. Se soldater-exercits 
og træning i bajonetfægtning.  
OBS: Københavns politis ”panserbasser” vil nok 
patruljere i området. 
 
Aktiviteter for børn: Skyd med en kanon, kast med 
håndgranat eller løs opgaverne i soldaterbogen. 
 
Tinsoldater og blymatroser fra alverdens krige. Stor 
særudstilling af tinsoldater. Vi fylder hele  
Artillerimagasinet med figurer, både nye og meget 
gamle. Arbejdende værksteder med støbning og 
bemaling af tinfigurer.  
 
8. Regiments Musikkorps med 20 mand spiller op om 
formiddagen iført de gamle uniformer. 
 
Rødovre Lokalhistoriske Forening fortæller om Ejbylejren 
"fra krig til fred", og sælger lokalhistoriske bøger.  
 
10.30 
Friluftgudstjeneste ved en præst fra Rødovre Kirke. 
 
12.00 
Frokost fra gullaschkanonen: Beredskabsstyrelsen 
serverer dagens ret. 
 
14.00 – 16.00 
Fåreklipning. Vallø Får samler og klipper fårene. 
 
Arrangører : Oplevelsescenter Vestvolden, Vestvoldens 
Venner, Rødovre Lokalhistoriske Forening og Dansk 
Militærhistorisk Selskab. 
 

RØDOVRE 

 
 



Ejbybunkeren 
 
Jyllingevej 303, 2610 Rødovre 
 
10.00 - 16.00 
Ejbybunken er åben (ENTRÈ) 
Interaktive, historiske oplevelser for hele familien. Kom og 
gå på opdagelse i historien om Københavns Befæstning og 
Ejbybunkeren under den kolde krig med dig selv i 
hovedrollen. 
 
10.00 - 16.00 
Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening. 
Kom og se de flotte militærhistoriske køretøjer fra den 
kolde krig. Hvis du er heldig, kan du måske endda få en 
køretur. 
 
Arrangører: Oplevelsescenter Vestvolden og Dansk 
Militærhistorisk Køretøjsforening 
www.vestvolden.dk 
 
 

 

RØDOVRE 
 

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


Vestvolden 
 
Den røde barak ved Voldgaden, 150 meter nord for 
Avedøre Tværvej, 2650 Hvidovre. 
 
10.00 – 14.00 
Fjenden kommer! – et rollespil for børnefamilier med børn 
fra 5-12 år. Tiden er 1914 og 1. Verdenskrig er lige brudt 
ud. På Vestvolden venter soldaterne i spænding på, om 
krigen kommer. En gruppe forrædere vil overgive Danmark 
til fjenden, og det er jeres opgave, at forhindre det sker. 
Undervejs vil I møde soldaterne og komme igennem en 
række spændende, sjove og udfordrende prøver, før I 
måske kan afsløre forrædernes komplot.  
Der er rullende starter i løbet af dagen, så mød blot op. 
Løbet varer ca. 1. time. Sidste start er kl. 14.00 og man vil 
være færdig kl. 15.00. Der kan købes let forplejning ved 
den røde barak. 
 
11.00 – 13.00 
Rundvisning på cykel langs Vestvolden. Tag med 
museumsinspektør Lisbeth Hollensen på en spændende tur 
langs Vestvolden fra Brøndby til Avedøre.  
Turen starter på voldstien lige syd for Roskildevej i 
Brøndbyøster. Herfra vil turen bl.a. gå rundt til 
bygningerne omkring Horsedammen, Vibeholm Batteri, 
Glostrup Militærstation og det store røde artillerimagasin, 
som til daglig ligger utilgængeligt for offentligheden. 
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. Turen er ca. 5 km og slutter ved den røde 
barak i Avedøre, hvor der kan købes let forplejning.  

  
Arrangør: Avedøre Bibliotek, Buqetten, Forstadsmuseet, 
Fritidsbutikken, Kulturpaletten, Hvidovre Produktionsskole 
og Quark Centret. 

BRØNDBY/HVIDOVRE 
 



GREVE 

Mosedefortet 
 
Mosede Strandvej 89, 2670  Greve 
 
11.00 – 15.00 
Oplev udstillingen ”På kanten af krig”  
En gang i timen vil der være omvisninger (inkluderet i 
entrébilletten), hvor du vil blive guidet gennem 
kasemattens mange rum og høre om den danske 
neutralitet under 1. Verdenskrig (1914-1918). 
 
I den nyrestaurerede kasematbygning på Mosede Fort kan 
du blive klogere på Danmark under 1. Verdenskrig (1914-
1918). I den nye udstilling ”På kanten af krig” kan du gå på 
opdagelse i den glemte historie om, hvordan det var at 
være et neutralt land i krigens skygge. Her kan se, hvordan 
Sjælland blev skåret over af en skyttegravslinje, farvandene 
fyldt op med miner, og husmødrene måtte stå i lange køer 
for at skaffe mad til familien. På fortet skal du ikke have 
læsebrillerne på. I stedet skal du bruge dine ører, øjne og 
hænder til at blive klogere på en periode i 
Danmarkshistorien, som ændrede danskernes liv for altid.  
 
Obs: Entre til udstillingen 90 kr. (børn op til 18 år gratis). 
Det anbefales at købe billet til udstillingen på forhånd på 
www.danmark1914-18.dk 
 
11.00 – 15.00 
Befæstningens dag markeres på Mosede Fort, når Aktive 
Kanonérer afgiver kanonsalutter hver time.  
På fortets udearealer kan du møde de uniformsklædte 
soldater, der fortæller om dagliglivet under 1. Verdenskrig. 
Du får udleveret en soldaterbog, og med den i hånden kan 
du gå på opdagelse og opleve soldaterne på deres poster. 

 

 



DRAGØR 

Dragørfortet 
 
Prins Knuds Dæmning 2, Dragør  
 
11.00 – 15.00  
Dragørfort fejrer sit 100 års jubilæum.  
 
Søværnets Tamburkorps og 8. Regiments Musikkorps 
optræder. Fortets tidligere chef,  Arveprins Knud,  
repræsenteres ved sine børnebørn, der ankommer i et 
royalt veterankøretøj. 
 
Der præsenteres to nye bøger: Amager i krig og fred 
samt Dragør Fort 1914-2014, og der vises ældre film og 
fotos samt flere nye film bl.a. om Dragør Fort i 100 år  
Skattejagt med præmier på fortet for børn og voksne  
Rundvisning, også i hidtil ”ukendte” lokaler . 
 
Der sælges smørrebrød, burgere, pølser, is, øl, vand og 
vin.  

 
Arrangører: Kystartilleriforeningen, 
Marinehjemmeværnet, Amager Marineforening, 
Dragør Lokalarkiv og Dragør Lokalhistoriske Forening i 
samarbejde med lokale foreninger m.m. 
www.1153.dk/100 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.1153.dk/100


Oplev befæstningen  
på egen hånd 

De gamle befæstningsanlæg har i mange år ligget glemt og 
gemt i Københavns forstæder, men i de senere år er en del af 
dem blev restaureret og åbnet for offentligheden. Her er nogle 
tips til udflugter på Københavns Befæstning på egen hånd: 
 

 
Trekroner kan besøges i sommerhalvåret  i perioden 4. maj til 
9. september. I kasematbygningerne kan du gå på opdagelse i 
udstillingen, eller gå ned i den kolde kælder og udforske dybet. 
Udstillingen er gratis - og du går på opdagelse helt på egen 
hånd. Turen til Trekroner sker med Canaltours vandbusser.  
Få mere at vide på www.trekronerfort.dk 
 
 

 
Charlottenlundfort er ét af de få steder, hvor man rigtigt får en 
fornemmelse af befæstningsanlæggenes kæmpemæssige 
kanoner. Fortet ligger midt i en udflugtsområde med strand, 
campingplads og restaurant, og fra toppen er der en fantastisk 
udsigt over Øresund. Fortet er åbent for publikum hele året. Få 
mere at vide på 
http://www.befaestningen.dk/besog/charlottenlundfort 

 
 
Oplevelsescenter Vestvolden i Rødovre omfatter 
Ejbybunkeren og Artillerimagasinet. I Ejbybunkeren er der 
interaktiv formidling af historien om Københavns Befæstning 
og Ejbybunkeren under den kolde krig Artillerimagasinet er der 
cafe og udstilling om Vestvolden. Oplevelsescenter Vestvolden 
udbyder rundvisninger i Ejbybunkeren og på Den Historiske 
Vold ved Artillerimagasinet. Få mere at vide på 
www.vestvolden.dk og  
www.facebook.com/Vestvolden  
 
 
 

 

http://www.trekronerfort.dk/
http://www.trekronerfort.dk/
http://www.befaestningen.dk/besog/charlottenlundfort
http://www.befaestningen.dk/besog/charlottenlundfort
http://www.vestvolden.dk/
http://www.facebook.com/Vestvolden


 
 
Garderhøjfort er det største fort 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 
hver dag med og rundvisninger det meste af året. Du kan 
komme op i det imponerende pansertårn, hvor de store 
kanoner er blevet restaureret og monteret igen.  
Få mere at vide her www.garderhoejfort.dk 
 
 

 
 
Mosede Fort bliver fra 6. august en ny afdeling af Greve 
Museum, hvor der bliver sat fokus på historien om Danmark 
under 1. Verdenskrig. Hele området omkring fortet og en del 
af Tunestillingen bliver til et museumsmiljø. På fortområdet 
vil der være i løbet af de kommende år være formidling og 
levendegørelser. Planen er, at nogle af de oprindelige 
bygninger fra fortet vil blive genopført, bl.a. fredskasernen 
med et køkken, så de besøgende kan smage typisk mad fra 
tiden.  
Få mere at vide her: www.danmark1914-1918.dk 
 

 
 
Kongelundsfortet på det sydvestlige Amager spillede en rolle 
i hele tre krige: 1. og 2. Verdenskrig og 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: 
http://www.befaestningen.dk/besog/kongelundsfort 
 
 

 

Foto: Michael Schlosser 

http://www.garderhoejfort.dk/
http://www.befaestningen.dk/besog/kongelundsfort


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 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/

