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Besøg garderhøjfortet  med skolen
Garderhøjfortet tilbyder, i samarbejde med Skoletje-
nesten Københavns Befæstning, skoleforløb til alle trin 
i grundskolen. Skoleforløbene fokuserer på oplevelse 
før oplysning og har fysisk bevægelse og nysgerrighed 
som drivkraft. Skoletjenesten Københavns Befæstning 
konkretiserer fortiden, når eleverne går på opdagelse 
med lommelygter, løser hemmelige missioner og fin-
der historiske spor. Find vej ved Garderhøjfortet anno 
1915 kan bruges som enkeltstående aktivitet eller som 
supplement til et undervisningsforløb på Garderhøj-
fortet.

Se mere på www.Garderhøjfortet.dk

Find vej ved Garderhøjfortet anno 1915

- er et tilbud til dig om en anderledes tur i det fri. Med 
kortet kan du gå på opdagelse og finde posterne, som er 
markeret med cirkler på kortet. Du kan finde posterne 
alene eller sammen med andre, lige når det passer dig. 
Du behøver ikke løbe; en rask spadseretur kan være 
en god måde at motionere på. Du kan registrere dine 
fundne poster på www.findveji.dk og komme med i Hall 
of Fame. 

Find Vej ved Garderhøjfortet anno 1915 er blevet til 
i samarbejde mellem Dansk Orienterings-Forbund, 
Garderhøjfortet og Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte kom-
mune.

Find vej ved Garderhøjfortet er støttet med midler fra 
Nordea-fonden.

 

Velkommen til Garderhøjfortet
Ikke langt fra Jægersborg station i Gentofte finder du 
Garderhøjfortet, der er det største fort i Københavns 
Landbefæstning. Men ikke kun den imponerende 
størrelse adskiller Garderhøjfortet fra resten af be-
fæstningen. Fortet har en ganske usædvanlig historie, 
fordi politikerne ikke kunne enes om finansiering af 
fortet og af Københavns Befæstning og derfor tog en 
gruppe borgere selv affære. Almindelige danske bor-
gere indsamlede den svimlende sum af 1,5 millioner 
kroner til fædrelandets forsvar - i en tid, hvor en øl 
kostede 5 øre – og fortet blev en realitet.

Fortet åbnede i september 2013 som formidlings-
center og indeholder en del, der er indrettet som det 
autentiske fort og en del, der er indrettet med en 
interaktiv udstilling – begge dele er dejligt varme og 
tørre!

Hvis man følger stien mod nord fra Garderhøjfor-
tet kommer man til Ermelunden. Det var planen, 
at forsvaret, som en del af Københavns Befæstning, 
kunne igangsætte en oversvømmelse af et område 
fra Furesøen til Øresund samt fra Ermelunden ned til 
Vestvoldens begyndelse. Vandet skulle styres gen-
nem en række dæmninger og stemmeværker. Det 
ene stemmeværk er blevet restaureret og kan nu ses i 
Ermelunden nær Soløsevej.    

Vi håber I vil nyde at finde vej i området omkring 
Garderhøjfortet og langs det imponerende oversvøm-
melsessystem i Ermelunden.

Find vej i hele landet på
www.findveji.dk 
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Kode

Tag på en tidsrejse tilbage til        
Garderhøjfortet anno 1915 
Find vej i Garderhøjfortet anno 1915 er en tur gennem 
historien om Garderhøjfortet og den planlagte overs-
vømmelse af Ermelunden. Der er sat 9 poster og ruten 
kan tages såvel med start ved Garderhøjfortet (A) som 
med start ved Ermelunden (B). Posterne er markeret 
på kortet. 

Hver post byder på en fortælling, der bringer dig Med 
tilbage til 1915. Mød bl.a. kommandanten, kortteg-
neren, soldaten og den bekymrede nabokone. Scan 
QR-koden herunder og hent appen TravelTales, vælg 
listen 'Find vej i DK' og start turen Garderhøjfortet 
anno 1915 (A eller B). Find lydposterne, som er mark-
eret på kortet i app’en, samt i folderen her. Fortællingen 
starter automatisk, når du finder posten. Turen er ca. 2 
km lang. 

Rigtig god fornøjelse!

Android iPhone

Quiz med mobilen - sådan gør du:
Har du din smartphone med, kan du prøve en mo-
bilquiz undervejs på turen, som kan hentes via QR 
koden her eller via www.findveji.dk.

Ved hver post på quizruten får du 
et spørgsmål, når du har indtastet       
postens kode.
Opgiver du at finde posten, kan du 
alligevel få spørgsmålet og fortsætte 
quizzen ved at bruge koden PAS.


