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Citater fra Partnerskabet
Kulturarvsstyrelsen
”Københavns Befæstning er en kulturskat, som gemmer på et stykke enestående danmarkshistorie. Vestvolden er en unik perle i den store befæstningsring, og der venter de besøgende en stor oplevelse,” udtaler direktør i Kulturarvsstyrelsen, Anne Mette Rahbek.
Realdania
”Projekt Københavns Befæstning udvikler og skaber nyt liv i de historiske og
rekreative områder, der har ligget gemt og glemt i mange år. Befæstningens
forter og anlæg er grønne lommer, som borgere i alle aldersgrupper skal have
glæde af,” udtaler direktør i Realdania, Flemming Borreskov.
Naturstyrelsen
”Københavns Befæstning er en perlerække af grønne åndehuller rundt om byen, som bliver lettere tilgængelige for alle. Projektet skaber nyt liv i de gamle
forsvarsanlæg" siger direktør i Naturstyrelsen, Niels Christensen.

Om revitaliseringen
Initiativet til revitaliseringen af Københavns Befæstning er taget af Realdania,
Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen, der via et partnerskab realiserer projektet.
Partnerne har afsat 175 millioner kroner til projektet og tanken er, at de involverede kommuner med flere vil bidrage med yderligere investeringer, engagement og aktiviteter både lokalt og regionalt.
Det storstilede projekt giver Befæstningen tilbage til offentligheden, og de tilhørende bygningsværker og naturarealer skal derfor sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden.
Om Københavns nyere Befæstning
Københavns Befæstning er et af Danmarkshistoriens største anlægsarbejder.
Befæstningen blev anlagt i 1800-tallets sidste halvdel og var en hjørnesten i
dansk forsvar i en menneskealder. Befæstningen består af søforter, landforter,
et oversvømmelsesanlæg og den 14 kilometer lange Vestvold.
Igennem otte år var gennemsnitlig ca. 2.000 arbejdere fast beskæftiget med at
bygge befæstningen. Især Vestvolden var en enorm arbejdsplads. Voldens forsvarssystem vakte international opsigt for sin konstruktion og blev kendt i udlandet som "den danske front". Selve befæstningsanlæggene i den nye befæstning blev bygget af beton, og formentlig udgjorde befæstningen indtil da ét
af de største betonbyggerier i verden.
Da 1. Verdenskrig brød ud, blev Københavns Befæstning gjort kampklar. Mere
end 50.000 mand blev indkaldt. Men Københavns befæstning kom aldrig i
kamp, da det lykkedes Danmark at holde sig neutral under krigen. I 1920 blev
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landbefæstningen nedlagt, og i 1922 nedlagde man også de ældste dele af
søbefæstningen.
Indtil 1960’erne var der ikke offentlig adgang til mange af anlæggene, der langsomt groede til. Med tiden blev opmærksomheden på fæstningen som naturressource og grønt område større og større, og der kom også fokus på stedet
som et kulturhistorisk monument.
Om Vestvolden
Vestvolden er et 14 kilometer langt militært voldanlæg/befæstningsanlæg, der
løber mellem Avedøre og Utterslev Mose, 9 km. fra Københavns centrum.
Vestvolden er det tredje større voldanlæg som anlagdes omkring København
med det formål at forsvare hovedstaden mod fjendtlig indtrængen fra vest og
syd samt at holde fjendtligt artilleri på så stor afstand, at København ikke kunne
beskydes.
Vestvolden blev bygget mellem 1888-1892 og er et af Danmarkshistoriens
største anlægsarbejder og blev i samtiden berømmet i den udenlandske fagpresse som et af de mest moderne fæstningsanlæg i Europa. Volden er bygget
med håndkraft og dampmaskiner af omkring 2.000 mand, der knoklede gennem fire år med at bygge Vestvolden, heraf mange "fremmedarbejdere" fra
Sverige.
Under 1. Verdenskrig var Vestvolden bemandet med 65.000 soldater, som aldrig kom i krig. Vestvolden blev aldrig brugt til det formål, den blev bygget: At
forsvare København. I stedet er volden blevet et dejligt, 14 kilometer
langt rekreativt område, som i dag er fredet.
Befæstningens fremtid
Vestvolden er det andet af 3 planlagte fyrtårne, der skal være med til at give
Befæstningen et nyt aktivt liv og sikre offentligheden viden, bevægelse og oplevelser. Sidste år blev søfortet Trekroner genåbnet. Nu er det så Vestvoldens
første 600 meter, der står for tur. Projektet efterfølges i oktober 2011 af asfaltering og belysning af voldgaden på Vestvolden. I 2012 følger Ejbybunkerens
oplevelsescenter om Vestvoldens historie og den kolde krig, samt Garderhøjfortets oplevelsescenter om livet som soldat.
Flere oplysninger
Presseansvarlig June-Catherina Starling, jcs@bysted.dk, +45 26 23 32 44.
www.befaestningen.dk
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