
Befæstningsdag på
GLADSAXE FORT

 Dansk
 forsvar
i 100 år

Gladsaxe Fort,  
Batterivej 54 A+B, 2730 Herlev 
Bus 300S + Bus 161  
holder ved krydset Gladsaxe Ringvej/Batterivej. 
Der kan parkeres i industrikvarteret Dynamovej  
(lige over for Batterivej).
Kl. 11.00: Flaghejsning og appel
● Flaget hejses til honnørsignalet og dagen sættes i gang,  
med velkomst af indbudte gæster.
Hærhjemmeværnets Tambourkorps “Storstrømmen”  
spiller og viser eksercits. 
Oplev Gladsaxefortet indefra. 
Rundvisning, fra kl. 11.30 & kl. 13.00 & kl. 14.30.
Kl. 11.45 & kl.13.30: Hjemmeværnskompagniet viser 
feltmæssig angreb på Fortet, 
● Oplev det moderne Hjemmeværn.
Kl. 12.00-12.45: Musikkorps “Nordsjælland” spiller op. 
● Nyd kaffen til tonerne fra et af Hjemmeværnets 35-mands 
harmoniorkestre.
Kl. 13.45: Signaløvelse anno 1914.
● Brevduerne blive sendt af sted, horn- og lyssignaler bliver 
brugt, meddelelser bliver sendt med cykelordonans eller 
melderytter, felttelefonen bliver udlagt.
Kl. 11.00 til 15.00: Hele dagen
● Militærkøretøjsklubben viser gamle militære køretøjer  
og udstilling fra tiden omkring 2. verdenskrig.
● Besøg teltet med Hjemmeværnets historiske Samling: 
”Hjemmeværnet før og nu”.
● Kom og oplev mandskab fra fodfolket og fæstningsartilleriet 
- i uniform og udrustning 1886/1915.
● Se soldatens tornyster - som han altid bar på ryggen  
- med skiftetøj, barber- og pudsegrej samt nødproviant.
● Mød nutidens hjemmeværnsmand - se og prøv uniform  
og udrustning anno 2014.
● For børn og barnlige sjæle vil der være mulighed for at blive 
indskrevet som ”rekrut” for en dag, erhverve en soldaterbog, 
og med den i hånden bevæge sig rundt på pladsen og løse 
forskellige opgaver – og opleve soldaterlivet på tipoldefars tid.
● Kom til Kogepladsen i teltlejren, hvor du kan se hvordan 
kaptajn Vallentiners kogespand fungerer.
● Her kan købes kaffe/the/kage.
● Besøg Forbindingspladsen anno 1914, hvis du  
vil have sminket et ”sår” og måske også blive forbundet  
af ambulancefolk og sygeplejerske fra 11. Bataillon.
Kl. 15.00: Flaget nedhales og der blæses retræte.
Dagen afsluttes.

Søndag den 28. september 2014 kl. 11-15

Arrangør: Hjemmeværnskompagni Hjortespring og Dansk Militærhistorisk Selskab/1914-gruppen, Gladsaxefortet.


