
Nogle seværdigheder

Broen
Mange kommer i dag ind på Kastrup Fort via
denne bro. Da anlægget fungerede som fort, var
der imidlertid ingen forbindelse her. En bro
direkte ud mod kysten var mildt sagt uhensigts-
mæssig for forsvaret af området. Al trafik til og
fra fortet gik oprindelig via Svend Vonveds Vej og
broen der (ved pkt 9 på kortet). 

Broen fra Amager Strandvej blev først etable-
ret i begyndelsen af 1950’erne. 
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Rød hestekastanje
Den røde form af hestekastanje, som man træffer
ved restaurationen, er en krydsning. Den er en
blanding af almindelig hestekastanje, som vi ken-
der fra gade og vej, og amerikansk hestekastanje,
som har længere og smallere bladafsnit end den
hvide. Rød hestekastanje har sterile frø. Ønsker
man et nyt træ af den, skal man pode en kvist fra
et gammelt eksemplar på en stamme fra almin-
delig hestekastanje.
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Kanonstillinger
Fortet blev oprindeligt udstyret med 4 store ka-
noner, som pegede mod Øresund. Kanonernes
underlag er i dag skjult under den øverste ende
af de trapper, som fører fra fortets laveste niveau
op til niveauet med restauration.

Desuden havde fortet 8 mindre kanoner og to
dobbeltløbede maskingeværer.

Udsigten 
På dette sted kan man selv i dag se langt ud over
Øresund og i klart vejr til Sverige. Da fortet blev
anlagt, var udsynet endnu bedre, fordi der den-
gang ikke var plantet de store popler, som vi nu
ser i Amager Strandpark. 

Fra dette sted kan vi bl.a. se Malmø, Saltholm,
Flakfortet og Middelgrundsfortet. 

Ildlederstationer
Oven på kasematterne fandtes udsigtsposter, så-
kaldte ildlederstationer, med kikkerter og af-
standsmålere. Herfra blev skydningen (»ilden«)
ledet. Underlaget for disse installationer ses som
beton-ringe i grønsværen.   

Det minder os om, at dette sted, der i dag er
en smuk udsigtsplads, er bygget med helt andre
og mere krigeriske formål for øje.

Kasematterne
De to kasematter på hver side af scenen blev
opført som ammunitionsdepoter. Væggene om-
kring disse bombesikre rum består af et 11/2 m
tykt betonlag dækket af ca. 30 m jord.

Fra hver kasemat udgår 2 murede gange, som
i dag er delvist blokerede. Men oprindeligt førte
hver gang ud til en af de 4 store kanoner.        

Forgården og scenen
Vendt ind mod det venligtsindede bagland var
forgården indrettet med eksercerplads og plads
til telte, hvor soldaterne kunne bo. 

Da fortet skulle indrettes til folkepark, blev der
opført en scene og ud mod voldgraven i selve vol-
den tillige skabt et »teknikerrum«. Dette friluft-
steater blev flittigt brugt i perioden 1933-40 og
også efter genåbningen i 1947.
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3 Hvidtjørn 
Flere steder ses store gamle eksemplarer af hvid-
tjørn. Nogle af buskene er sandsynligvis selvsåede
– en fugl har efterladt en klat, der indeholdt et
frø. Men andre må formodes at være plantede
ligesom på de øvrige af vore gamle forsvarsanlæg.
Man plantede hvidtjørn som en slags »naturlig
pigtråd«. Buskene – og især deres torne – skulle
hindre fjenden i at trænge op ad voldgravens
skrænter.

Voldgraven  
Voldgraven er ca. 1,6 km lang. Da den blev udgra-
vet, var den 3 m dyb, men i dag kan der de fleste
steder kun måles 2 m. Grunden til denne forskel
er bl.a., at der gennem årene har lagt sig et lag af
blade på bunden af voldgraven.

Vandet i graven kommer via afstrømning fra
de omliggende arealer og som indsivning. Oprin-
delig var der en åben forbindelse til Øresund via
et rør under kystvejen. Dette rør er nu lukket.

I varme somre kan det være vanskeligt at
opretholde en tilfredsstillende vandkvalitet. Især
kan det knibe med at have ilt nok i vandet. Der-
for er der udlagt 2 »hjulpiskere« i kæmpeformat.
Apparaterne pisker ilt i vandet, når der er behov
for det.

I strenge vintre er der mulighed for skøjteløb i
voldgraven. Dog holdes en våge åben af hensyn
til fisk og fugle.

Kommandantboligen
Den smukke bygning med Christian IX navne-
træk over hoveddøren fungerede oprindelig som
bolig for stedets kommandant. I dag er bygnin-
gen indrettet til kontor for parkpersonalet. 

Over hvert af de to vinduer sidder en rund
keramikplatte, som er Kystartilleri-regimentets
mærke. Det blev sat på alle bygninger, der indgik
i søbefæstningen. Mærket forestiller en hånd-
bombe – forløberen for håndgranaten.
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Kastrup Fort, eller Kastrup Batteri som det
hed i begyndelsen, blev anlagt i 1886-87.

Batteriet skulle virke som et led i den
ring af forsvarsværker, der blev opført omkring
København i 1886-94. Hele dette system af volde,
batterier og forter skulle erstatte den gamle vold,
der indtil 1860’erne lå tæt om indre by. Den nye
ring bestod af bl.a. Vestvolden, søforter som Mid-
delgrundsfortet og landforter og batterier som
Bagsværd Fort og Charlottenlund Batteri.  

Navneskiftet fra »Batteri« til »Fort« skete ca.
1910. En vigtig årsag var nok, at anlægget ved Ka-
strup ikke skulle »stå tilbage« for det mindre
Charlottenlund Batteri, der i samme periode blev
ombygget og derfor ændrede navn til »Fort«. 

Fortet blev aldrig taget i brug i en krigssitua-
tion. Men det var i alarmberedskab under 1. Ver-
denskrig. I 1922 var det åbenlyst for alle, at vol-
danlæg som dette var nytteløse mod den nye tids
våben. Man vedtog derfor, at det skulle overgå 
til civile formål, og i 1925 overtog Københavns
Kommune arealet.

I 1933 indviede man Kastrup Fort som en stor
folkepark med udskænkningsteder og forlystel-
ser for alle. Det var også en attraktion, at fortet lå
ved den nyanlagte Amager Strand.

I perioden 1940-47 var fortet lukket for offent-
ligheden. Først af den tyske besættelsesmagt, og
siden blev det benyttet til tyske krigsflygtninge.

Op gennem 1950’erne blev der gjort forsøg
med at genetablere en forlystelsespark – men
med skiftende held. Kendte personer fra forlys-
telsesbranchen som Elga Olga, Palle Kjærulff-
Schmidt og Ove Sprogøe optrådte på scenen.
Der var også i en periode friluftsbiograf og båd-
udlejning.  

I dag er fortet meget besøgt som udflugtsmål.
Mange børnefamilier, institutioner og grupper af
dagplejemødre kommer for at lade børnene bol-
tre sig på den meget populære legeplads. 

I området kan man også nyde synet af skarv
eller fiskehejre på besøg. Fuglene kommer for at
fange de fisk, der lever i voldgravens vand.

I sommerhalvåret er restaurationen godt besøgt,
og fortet lægger også med mellemrum areal til
møder og viseaftener.

Fortets areal er ca. 4 ha med en 25-60 m bred og
op til 3 m dyb voldgrav.

Opført i 1886-87 under navnet Kastrup Batteri
som et led i Københavns søbefæstning.

Ophørte med at have forsvarsmæssig funktion i
1922 og overgik til Københavns Kommune til
civile formål i 1925. Åbnede som folkepark i 1933.

Lukket af den tyske besættelsesmagt i 1940, og
atter åbnet for publikum i 1947.

Fredet som park i 1969. Desuden omfattet af
Naturbeskyttelsesloven af 1992, §3 og §16 (vold-
graven og dens beskyttelseslinje) samt §12, §13
og §18 (fortidsminde og dens beskyttelseslinje).
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Adgangsforhold
Adgang til Kastrup Fort kan ske via en bro over
voldgraven fra Amager Strandvej samt fra broen
ved kommandantboligen. Denne bro kan nås via
Svend Vonveds Vej eller via alléen langs denne.

Åbningstider
Vinterperioden, oktober til april, kl. 7.00 -16.30.
Sommerperioden kl. 7.00 -18.30.

Transport
Oplysninger om offentlig transport til fortet kan
fås i HUR Kundecenter, tlf. 3613 1415.

Færdsel i parken

Hunde skal føres i snor på fortet.

Cykling er ikke tilladt.

Faciliteter
På Kastrup Fort udlånes arealer til større arran-
gementer. Henvendelse om lån skal ske til Vej &
Park, tlf. 3366 3500.
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