
Hos fotografen kan du få taget dit soldater-

billede. Når du kommer hjem, kan du hente 

billedet og gemme det. 

 Scan koden eller gå ind på:

www.befaestningen.dk/

 ejbybunkeren

Ejbybunkeren blev bygget som komman-

docentral for Københavns Luftforsvar. Den 

blev taget i brug i 1954 under den kolde krig 

mellem Øst og Vest. I de næste 17 år var 

bunkeren bemandet døgnet rundt og klar 

til kamp, hvis den kolde krig blev varm. 

I 1971 blev kommandocentralen flyttet fra 

Rødovre til Vedbæk nord for København. 

Ejbybunkeren blev herefter brugt af 

forsvaret til forskellige andre formål. I 

en periode var den bl.a. fyldt med store 

computerne, der blev brugt til hemmelig 

militær kommunikation. Først i 2005 blev 

bunkeren endeligt forladt af forsvaret og 

overdraget til Naturstyrelsen.

I alle årene var bunkeren omgærdet af 

både hegn og hemmelighedskræmmeri. 

Der var bevæbnede vagter og adgang 

strengt forbudt for uvedkommende. Selv 

de nærmeste naboer vidste ikke, hvad 

foregik, og rygterne svirrede om hem-

melige underjordiske tunneller, skjulte 

atommissiler og en direkte telefonlinje til 

den amerikanske præsident! 

Åbningstider
Tirsdag-søndag: 11-16

Mandag: lukket

Lukket: 24., 25., 26., 31. december 

& 1. januar

Priser
Voksne: 50 kr.

Pensionister og studerende:  40 kr.

Børn (4-15 år):  30 kr.

Grupperabat  

(ved min. 10 pers.)  40 kr. 

 

Adresse: Jyllingevej 303,  

2610 Rødovre.

Parkering ved anlægget fra 

 Jyllingevej.

www.befaestningen.dk/
ejbybunkeren

Denhemmeligebunker Denhistoriske
VestVolD

Praktiskinfo

Velkommentilejbybunkeren

I Ejbybunkerens labyrintiske system 

af gange og rum kan du rejse tilbage 

i tiden og gå på opdagelse i historien 

på en ny og anderledes måde. Med 

vores digitale og interaktive instal-

lationer kan du opleve Ejbybunkeren, 

Vestvolden og Befæstningens historie 

med dig selv i hovedrollen.

Du kan gå på jagt efter koldkrigs-

spionen i vores mobilspil og forsøge 

at forhindre 3. Verdenskrig i Mission: 

Kold Krig. Du kan teste også din 

viden om Københavns Befæstning på 

Ingeniørens levende skrivebord, grave 

volden ud sammen med Voldbisserne 

eller afprøve dine evner som soldat på 

cykelpatrulje.

Du kan se på kortet på bagsiden, hvor 

du finder de forskellige oplevelser.

Rigtig god fornøjelse!

www.befaestningen.dk

Gå på opdagelse i fortiden med din klasse! 

Spil rollespil Mission Kold Krig (7.- 10. kl.) 

om spioner og atomkrig, 

kombinér læring og motion 

i Naturdetektiverne (4.-7. kl.) 

eller lad fantasien flyve i 

skriveforløbet Gys og gru 

(4.-7. kl.) 

Undervisning fra 0.-10. klasse 

overalt på Befæstningen.  

Se mere og bestil på 

www.befaestningen.dk/

skoletjenesten

Vil du have en guidet omvisning? Oplevel-

sescenter Vestvolden tilbyder omvisninger 

både inde i bunkeren og ude på volden. 

Henvend dig i billetslusen for at høre 

nærmere om de forskellige tilbud, priser 

og bestilling.

Vær med i et kapløb mod tiden, når du 

med din smartphone skal afsløre spionen 

i Ejbybunkeren. Hvis du ikke har en 

smartphone, kan du låne en i billetslusen. 

Efter dit besøg i Ejbybunkeren kan du gå 

opdagelse på den historiske vold, som lig-

ger lige ude foran bunkeren. Du kan også 

gå på opdagelse på resten af Befæstnings-

ringen.

Send en sms med teksten  

’KBHB’ til 1919 eller  
scan koden. 

solDaterbilleDer

skoletjenestenbookenomVisning PÅmobilen

Ejbybunkeren ligger midt i historien. Den 

er nemlig bygget ind i den imponerende 

Vestvold, der er en del af Københavns 

Befæstning, som blev bygget sidst i 

1800-tallet. Her i Rødovre kan du selv gå 

på opdagelse i det historiske miljø. Det 

begynder lige udenfor.

Du kan læse om Voldens bygninger på 

skiltene, eller lytte til historierne på din 

 telefon. Du finder telefonnumrene på 

pælene langs voldgaden.

1200 meter nede ad voldgaden finder du 

det røde Artillerimagasin, der er indrettet 

med udstillinger og biograf. Artillerimaga-

sinet fungerer som café og museumsbutik 

for Oplevelsescenter Vestvolden.  

artillerimagasinet

EJByBUNKEREN
OPLEVELSER
FOR HELE FAMILIEN
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