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Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 27. sep.   

Fra bar badestrand til moderne 

Marina 

Axel Bøggild 

 

Referat fra HC mandag møde den 20. september 

Efter at alle var kommet, tog vi på en vandretur hvor vores guide 

løbende fortalte os historien om Vestvolden. 

Vestvolden var en del af Københavns Landbefæstning. Den blev opført 

1888-92 som et 14,2km langt voldanlæg vest for København, 

strækkende sig fra Køge Bugt i syd til Utterslev Mose i nord. Den ligger 

derfor i flere kommuner: Københavns Kommune, Brøndby Kommune, 

Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune. I de fire år det tog at 

opføre voldanlægget arbejdede der ca. 2000 mand med arbejdet. Alt 

gravearbejdet blev udført med skovl og spade, så det var et 

kæmpeprojekt. Tilstedeværelsen af 2000 mand gav selvfølgelig 

problemer. Dels på grund af sprut og damer. Hvilket bevirkede at 

politiet opførte 2 politistationer i området til at tage sig af uromagere. 

Dels var der også i begyndelsen sanitære problemer med så mange 

mennesker samlet et sted uden nogen form for faciliteter. 

Vestvolden er konstrueret ud fra et revolutionerende system byggende 

på flankerende kasemat-beskydning. Dette system blev udviklet af den 

danske oberstløjtnant E.J. Sommerfeldt efter inspiration af en belgisk 

general. Systemet kendes også internationalt som den Sommerfeldtske 

eller den Danske front. Vestvolden var for sin tid et imponerende 

bygningsværk, med voldgrave, skanser, magasiner og underjordiske 

gange. Det var Danmarkshistoriens største anlægsarbejde indtil 

opførelsen af Storebæltsforbindelsen. 

Befæstningen blev under 1. verdenskrig udbygget med Tunestillingen 

mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord, da kanonerne havde fået længere 

rækkevidde og derfor kunne nå København uden for rækkevidden af 

Vestvoldens kanoner. Mosedefortet var en del af denne udbygning. 

Vestvolden var bemandet under hele 1. verdenskrig og blev nedlagt i 

1920. 

Efter vi har fået adgang til de tyske arkiver omhandlende 1. verdenskrig, 

fremgik det at Tyskerne ikke ønskede at angribe København, på grund 

af det formodede store tabstal de tyske armer ville få inden de havde 

erobret voldanlægget.  

HC2 lyttende. Vores Guide fortæller om historien 

HC2 møde 20/9 Ejby Bunkeren 

Der var 24 tilmeldte.  

Forsvarsstilling 

Fårene plejede naturen 
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Johannes Kirken 

Kjeld-Ole Munk 

(ref. Geert Lehmann 

 

Derefter besøgte vi selv Ejby bunkeren som er bygget ind i det gamle voldanlæg. Anlægget blev opført 

omkring 1954 som kommandocentral for Københavns Luftforsvar. Herfra styredes først kanon- og senere 

raketforsvaret omkring København. Da de første NIKE-raket-eskadriller blev dannet omkring 1960, kom 

raketkontrollen for både NIKE- og senere HAWK-eskadrillerne også til at ligge her. Bunkeren beholdt sin 

funktion i luftforsvaret helt frem til 1980. Herefter blev den brugt til forskellige, hemmeligstemplede formål 

af bl.a. Forsvarets Efterretningstjeneste, indtil den i 2005 blev overdraget Naturstyrelsen. 

Komplekset er indrettet med situationsrummet i midten og gange med tilhørende lokaler der omkranser hele 

bunkeren. Den er bygget i flere etager, og delvis bygget ind i den gamle Vestvold. En af voldens gamle 

kapunere i umiddelbar nærhed af bunkeren fungerede efter en ombygning som radiobunker. 

Kommandocentralen blev i 1971 flyttet til bunkeren ved Forsvarskommandoen i Vedbæk. 

I 1980’erne fik myten om en hemmelig gang fra Amalienborg til Ejbybunkeren en hel delegation fra 

Folketinget til at tage ud for at lede efter fysiker i 1901 Nobel prisen i fysik.  

Operationsrum og nu skolestue  

Ref: Geert Lehmann 


