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KASEMATBYGNING Kasematbygningen i tre
etager blev opført i 1860’erne i et helt nyt
materiale: Beton. Det var efter Danmarks
nederlag til Preussen i 1864, at fortet således
blev forstærket. Øverst på bygningens åbne
dæk stod én række kanoner, mens en anden
række stod på øverste etage inde i bygningen. Herfra skød
kanonerne ud gennem skydeskår i muren.
UDSTILLING Med en blanding af film,
historiske billeder og personlige fortællinger
genopliver otte udstillingssystemer Trekroners
spændende historie. Udstillingen er skabt som
et led i projektet Københavns Befæstning, som
blev gennemført i et samarbejde mellem
Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen.
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TO KANONER I det nordvestlige indelukkede
batteri findes stadig to bagladekanoner fra
1885. Kanonerne af denne type var tidligere
placeret i kasematbygningens mellemetage i
skytskasematterne ud mod havet.
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KAPONIERE (CAPONIERE) En kaponiere er
en lille, snæver, beskyttet stilling, der er
beregnet til flankeforsvar. Her kunne soldater
stå og skyde på fjenden. Caponiere er fransk
militær slang for ”kapunbur”, det vil sige et
trangt bur til hanekyllinger.

FYRTÅRN Fyrtårnet af stål fra 1858 er
Danmarks ældste fungerende fyrtårn. Det
blev bygget før kasematbygningen. I starten
stod det på en forhøjning.
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KIKKERTSTATION Her kan man opleve en
genskabelse af fortets gamle kikkertstation,
som fandtes frem til 1930’erne. Efter Første
Verdenskrig havde Trekroner i lighed med
resten af Københavns befæstning mistet sin
militære betydning. Fortet blev derefter kun
brugt til øvelser, og i 1932 opgav militæret det helt.
KIKKERT En moderne kikkert er opstillet på
kasematbygningens sydlige ende, hvorfra der
er god udsigt over Københavns Red.
Trekroner Søfort spillede en vigtig rolle i
Slaget på Reden i 1801. Takket være Trekroners indsats lykkedes det ikke for den
engelske flåde at sejle helt ind til København, men englænderne sejrede alligevel
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SØMÆRKER De gamle rød-hvide sømærker
blev brugt til at navigere efter før i tiden.
Søfolkene kunne altid finde sejlrenden, fordi
de vidste, at det høje sømærke stod mod
nord og det lave sømærke mod syd.

KANONBATTERIER Ligesom kasematbygningen og søminestationen er kanonbatterierne langs fortets fløje opført i beton efter
nederlaget til Preussen i 1864. Kanonerne
stod hele vejen rundt, og under dem lå
ammunitionslagrene med krudt og kugler.
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SØMINESTATION Fra fortets søminestation
kunne dele af de udlagte minefelter omkring
København armeres eller desarmeres.
Minegrupper kunne også detoneres fra
fortet, hvis fjendtlige skibe passerede de
udlagte minefelter.
KOMMANDANTBOLIG De røde kasernebygninger blev opført i 1838-39, og de blev
restaureret efter at staten købte fortet i
1984. Samme år blev fortet Trekroner fredet.
Kommandantboligen mod syd blev i fredstid
beboet af kommandanten og fortets
officerer. Den ene halvdel anvendes i dag som café, som har
åbent i sommer perioden.
MANDSKABSBOLIG Kasernebygningen mod
nord blev beboet af de menige soldater i
fredstid. Hvor der ved kommandantens bolig
er en have med græsplæne, er der lagt grus
ved mandskabsboligen. Her skulle de menige
soldater marchere. Hele bygningen anvendes
i dag som festlokaler til udlejning, som forpagtes af
Trekroner Fort.

SØFORTET TREKRONER
FORTETS HISTORIE
Navnet ”Trekroner” stammer helt tilbage fra den første
søbefæstning i indsejlingen til København, som blev anlagt ved
at sænke et antal udtjente orlogsskibe. Et af skibene hed
Trekroner, og her fra fik fortet sit navn. Det første Trekroner
Søfort fra 1713 blev anlagt i hast efter at København for første
gang var blevet angrebet fra søsiden i år 1700. Dette anlæg blev
dog opgivet i 1732, og i 1787 begyndte anlæggelsen af det
nuværende Trekroner et par hundrede meter længere mod syd.
Fortet spillede en vigtig rolle i Slaget på Reden i 1801, selv om
det endnu ikke var bygget færdigt.
Omkring 1870 havde fortet stort set fået sin nuværende form,
og det kom til at indgå i den befæstningsring, som blev lagt
omkring København fra 1886 til 1918.
Under Første Verdenskrig var Trekroner bemandet med 750
soldater, men efter krigen havde det i lighed med resten af
Københavns befæstning mistet sin militære betydning. I en kort
årrække fra 1934-1939 fungerede Trekroner som populært
udflugtsmål og forlystelsessted for københavnerne, men med
udbruddet af Anden Verdenskrig rykkede tyske soldater ind på
øen i 1940.
Efter Anden Verdenskrig lå Trekroner ubenyttet hen i næsten 40
år med et voldsomt forfald til følge. I 1984 købte staten søfortet
af Københavns havnevæsen for et symbolsk beløb: tre kroner!
I DAG
Trekroner fungerer i dag igen som et dejligt udflugtsmål og
rekreativt område i bekvem sejlafstand fra København og lige ud
for Langelinie. Det gamle søfort er blevet grundigt restaureret
og indgår som et af de centrale formidlingssteder i projektet
Københavns Befæstning.
BESØG TREKRONER
Adgang med egen båd hele året i dagtimerne og med havnerundfarten fra maj til september. Se sejltider på
www.havnerundfart.dk eller www.stromma.dk
HOLD DIT ARRANGEMENT PÅ TREKRONER
Fester, events, møder, konferencer og særlige aktiviteter – se
dine muligheder og bestil på www.trekronerfort.dk
TREKRONER PÅ NETTET
www.befæstningen.dk og www.slke.dk
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