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Orienterings-
Forbund Find vej på    

Kongelundsfortet

Find vej i hele landet på
www.findveji.dk 

  

Foto-orientering
Find foto-posterne - sådan gør du:
Se kortet og billederne på modsatte side. De steder du 
skal finde er markeret på kortet med en lilla cirkel. Hvert 
sted er der taget et billede. Hvilket billede passer til 
hvilken post? 

Finder du løsningen kan du notere postens bogstavkode 
i skemaet - anfør det korrekte billedes bogstav ud for den 
post det hører til. På www.findveji.dk kan du registrere 
posternes koder og komme i Find vejs "Hall of Fame"

 

Quiz med mobilen - sådan gør du:
Er du rigtig klog? du kan teste din viden om Kongelunds-
fortet med mobil-quizzen. Scan QR koden her, eller søg 
under Kongelundsfortet på www.findveji.dk.

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

 

Hør lydposterne - sådan gør du:
Scan QR-koden herunder og installer appen TravelTales.

Hent turen ved at vælge den fra listen ’Find vej i DK’ inde 
i app’en. Turen hedder "Kongelundsfortet". 
Posterne er markeret på kortet her i folderen og på det 
lille kort inde i app'en. Lyden begynder automatisk når 
du finder posten. Husk at slå GPS til og skru op for lyden.

Android iPhone

Dansk 
Orienterings-
Forbund

Dragør Kommune

Find vej på Kongelundsfortet
.... er en tur gennem historien om Kongelundsfortet i 
form af et orienteringsløb - med kortet kan du gå på 
opdagelse, og du behøver ikke løbe!

Hent app’en TravelTales i Appstore eller Google Play 
og start turen 'Kongelundsfortet'. Find lydposterne, 
som er markeret på kortet her i folderen samt i app’en. 
Historien starter automatisk når du finder posten. 

Til hver post hører et foto. Hvilket foto hører til hvilken 
post? Finder du svaret kan du registrere foto-posternes 
bogstavkoder på www.findveji.dk og komme i ”Hall of 
Fame”. 

Du kan også løse en quiz om Kongelundsfortet, på din 
mobiltelefon.

Dette 3-i-1 tilbud er sat sammen af Amager Oriente-
ringsklub og Dragør Lokalarkiv.

www.amagerok.dk
www.dragoer.dk/lokalarkivet

 

Velkommen til Kongelundsfortet
- Et fort i tre krige

Kongelundsfortet var en del af den fornyelse af Kø-
benhavns Befæstning, som blev iværksat i 1909. Hidtil 
havde hovedstadens forsvar mest været rettet mod et 
fjendtligt angreb over land, men især den tyske opbyg-
ning af en flåde betød, at Danmark måtte indrette sig 
på også at skulle forsvare sig mod angreb fra søsiden. 
Sammen med Dragørfortet kom Kongelundsfortet til at 
udgøre én af hjørnestenene i denne nye plan.

Kongelundsfortet var færdigt i begyndelsen af 1916 og 
blev med det samme bemandet, fordi verdenskrigen 
rasede ude i Europa.

•	 I 1930’erne omlagde man endnu engang det danske 
forsvar, og Kongelundsfortet fik nye kanoner. Under 
den tyske besættelse af Danmark beslaglagde den 
tyske værnemagt fortet fra 1943 til 1945.

•	 Efter 2. Verdenskrig ændredes trusselsbilledet og 
Kongelundsfortet kom til at spille en ny rolle. Det 
blev ét af de steder, hvorfra man i tilfælde af angreb 
på København fra Warzawapagten, kunne forsvare 
hovedstaden.

•	 Koldkrigsforsvaret bestod af raketbatterier, der var 
opstillet udenfor fortets område, men styret fra 
dets kommandocentral. De store platforme, der i 
dag dominerer fortet, stammer fra denne tid, og var 
beregnet til at opstille radaranlæg på.

I 1982 forlod militæret Kongelundsfortet og fortet ejes 
nu af Dragør Kommune og bruges til friluftsaktiviteter 
af bl.a. Dragør Ungdomsskole.

Offentlig adgang

Der er offentlig adgang til fortet og du er velkommen 
til at gå rundt på egen hånd. Tag din madpakke med 
og nyd den ved de opstillede borde og bænke eller 
tænd op i grillen i bålhuset. Der er borde, bænke, grill, 
skraldespande, toiletter, samt nu tag over hovedet, så 
du altid kan tænde op i grillen. Du kan benytte bålhuset 
frit året rundt.
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Foto-orientering og lydposter 
Find de 20 poster som er markeret på kortet. Hvilket foto 
hører til hvilken post? Noter det korrekte fotos bogstav ud for 
tilhørende post i skemaet på kortet. På modsatte side kan du 
læse hvordan du henter app'en og hører lydposterne. 
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