Københavns Befæstningsring

Hvad er Københavns Befæstning?
Et stort forsvarsværk
Danmark led et svidende nederlag i krigen
mod Tyskland i 1864. For at sikre nationens
overlevelse, i tilfælde af konflikt mellem
stormagterne, blev der i årene 1885-1894

Furesøen

anlagt en enorm befæstningsring om hoved
staden.
DÆMNING

Ringen bestod af et stort antal forter og
batterier, et oversvømmelsesanlæg og den
næsten 15 km lange Vestvold. Befæstning
en kom dog aldrig i krig, og i lang tid har de
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fleste anlæg ligget øde og ubemærket hen.
Men nu er Københavns Befæstning genoplivet, og publikum kan gå på opdagelse i de

ØM

M E L SEN

GARDERHØJFORTET

FRA UTTERSLEV MOSE
TIL AVEDØRE

V

fascinerende dele af Danmarks historie.
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Én vold, fire kommuner

Om projektet
Vestvolden går igennem fire kommuner:
Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune,

Et partnerskab bestående af Realdania,

Rødovre Kommune og Københavns Kom-

Naturstyrelsen og Kulturarvss tyrelsen

mune.

arbejder for at vække Københavns gamle
forsvarsværk til live.

På Vestvolden må du gerne cykle men kun
på stier med asfalt eller grusbelægning.

Befæstningsringen skal genoplives, så den
kan udnyttes rekreativt, og dens h istorie
blive fortalt. Partnerskabet lægger vægt

Du må gerne have din hund med, men den

KONGELUNDSFORT

på sammenhængende i nitiativer, der øger

skal være i snor og du må færdes på hele
volden, men husk, at det er på eget ansvar.

opmærksomheden på Befæstningens
helhed.
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Brug din smartphone som digital kikkert.
Scan koden eller send en besked

VELKOMMEN PÅ VESTVOLDEN

med teksten ”KBHB” til 1919.
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frodig natur, og de gamle bygværker.

på Sjælland og angreb hovedstaden

opleve forsvarsanlæggets voldgrav, en

hvis fjendtlige styrker blev sat i land

get af det imponerende anlæg. Du kan

volden skulle København forsvares,

stand og giver et godt indblik i omfan-

Københavns Befæstning. Fra Vest-

på Vestvolden er bevaret og står i god

opført fra 1888 til 1892 som en del af

forstæder. Langt de fleste bygværker

til Utterslev Mose i nord. Den blev

bræmme igennem Københavns

14 km hele vejen fra Avedøre i syd

længde og strækker sig som en grøn

forsvarsværk, der strækker sig godt

I dag er Vestvolden fredet i sin fulde

Vestvolden er et imponerende

Vestvolden i dag

Godt 14 km vold

område, med en lang række naturop-

fæstning var nemlig, at så længe man

Vestvolden er også et stort rekreativt

fra vest. Tanken bag Københavns Beforsvarede hovedstaden, forsvarede

levelser, der bare ligger og venter.

man nationen, også selv om andre
dele af landet var blevet besat.

Der er masser at lave på Vestvolden
for både børn og voksne. Med helt ny

De nærliggende
S-togsstationer
til Vestvolden er:

oplagt til rulleskøjter og cykelture.

Københavns Befæstning gjort klar

asfalt på Voldgaden, er Vestvolden

Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, blev
til kamp og bemandet med næsten

Utterslev
Mose

Avedøre Station
Brøndbyøster Station
Husum Station

50.000 soldater. Krigen kom heldigvis
aldrig til Danmark og i 1920 blev
Vestvolden nedlagt som forsvarsværk,
uden at have været anvendt i kamp.

www.befaestningen.dk

Vestvolden lever

Der er masser at lave på Vestvolden
og der er mere på vej! I 2012 kommer der til at ske endnu mere.
Det bliver bl.a. muligt at få pulsen
op på cykeludfordringsbaner, og
i Rødovre kan du, når Ejbybunkeren
åbner, opleve Vestvoldens historie

få pulsen op

Oplev historien

Ta’ cyklen

Rul en tur

Gå på opdagelse
med mobilen

kan få udfordret dine færdigheder.

cykelfærdigheder på fire nye cykeludfor-

nes historie på skiltene på bygningerne.

fortæller dig, hvor god form du er i.

også få overblik over hele Vestvolden og

Vestvolden i Hvidovre, hvor du for alvor

Fra foråret 2012 kan du udfordre dine

øjnene åbne. Du kan læse om bygninger-

2,3 km langt spor, med en kondimåler, der

kert. Ved hjælp af applikationen kan du

etableret en rulleskøjtebane for enden af

ville komme fra i tilfælde af krig, så hold

dig selv på sundhedssporet i Rødovre – et

Voldgaden er en god rulleskøjtesti, er der

voldens mange spændende bygninger.

vestlige bred, hvor et fjendeligt angreb

Er du til kortere distancer, kan du udfordre

hængende asfalteret stisystem? Udover at

kan du få gang i benmusklerne og opdage

dem er bygget, så de er usynlige fra den

hvor finder du ellers godt 14 km sammen-

cykeltur. På den nyasfalterede voldgade

historiske militærbygninger. Mange af

ideel løbebane.

Ta’ rulleskøjterne med på Vestvolden –

Vestvolden er den ideelle kulisse til en

Hele vejen langs Vestvolden finder du

Med 14 km asfalteret sti er Vestvolden en

Download Københavns Befæstnings mobil
app og gå på opdagelse i fortiden. Du kan
spille et spændende mobilspil i Hvidovre
og bruge din telefon som elektronisk kik-

befæstningsringen.

dringsbaner fordelt langs Vestvolden.

på en ny og spændende måde. Hold

Artillerimagasinet i Rødovre danner i dag

dig opdateret på Befæstningens
hjemmeside.

Send en sms med teksten ”KBHB” til 1919
gratis. Har du ikke en smartphone kan du

alle cykelruterne på Vestvolden.

Projekt Vestvolden laver, ved at holde hu-

og modtag et link til applikationen. Det er

Med befæstningens mobilapp kan du se

ramme om en café og den formidling som
set åbent og fortælle historien om volden.

www.befaestningen.dk/vestvolden

tage et skattekort og gå på opdagelse. Du
finder det i Hvidovre.

