
Vestvolden og Avedørelejren
Vestvolden blev opført i 1888-1892 som en del 
af Københavns befæstning og er et ca. 14,5 km 
langt voldanlæg, der ligger ca. 10 km vest for 
København udenfor datidens kanoners række-
vidde.

Avedørelejren er tæt forbundet med Vestvolden.
Den nye og eksisterende Avedørelejr opførtes 
1911-1913, som erstatning for teltlejren Para-
dislejren, hvis officielle navn også var Avedøre-
lejren. Lejren blev bygget som kaserne for de 
indkaldte soldater, der bemandede Vestvolden. 
Under 1. Verdenskrig var de en del af sikrings-
styrken.

Den artilleristiske og teknologiske udvikling før 
1. Verdenskrig bevirkede, at Vestvolden mistede 
sin militære betydning, og blev derfor nedlagt i 
1920 som følge af Forsvarsforliget i 1909. Efter 
nedlæggelsen blev volden overdraget fra Krigs-
ministeriet til Finansminsteriet, dog blev enkelte 
områder benyttet af forsvaret til depot og andet 
frem til 2002.

Avedørelejren, Vestvolden og den mellemlig-
gende slette var dog stadig en del af Forsvaret. 
Sletten og volden fungerede som øvelsesterræn. 
På Avedøresletten fandtes tre skydevolde, også 
kaldet skanser, der først blev opført en gang i 
1950’erne eller 1960’erne, ligesom der er udgra-
vet to søer på den ellers flade slette.

Man kan undre sig over, at Avedøresletten først 
fik sine skanser efter 2. Verdenskrig, da krigen var 
overstået. Årsagen til dette skal findes i hvad man 
kan betegne som den voksende frygt for truslen 
fra øst.

gamle vestlige allierede med til at stifte NATO og 
var derfor forpligtede til at forsvare andre medlems-
lande under angreb.

Vestvolden, der før var blevet brugt til beskyttelse 
mod tyskerne, blev nu benyttet til øvelsesterræn, 
således at man ville være i stand til at forsvare sig 
mod angreb fra en ny fjende.

Den kolde krig
I 1950’erne frygtede man konstant, at den Kolde 
Krig skulle blive varm. Beredskabet var skærpet, og 
da kaptajnløjtnant Stig Kullmann i 1954 blev chef 
for et 90 mm batteri i Avedørelejren, var det kun 
halvdelen af mandskabet, der måtte få nattegn. 
Selve batteriet var gravet ned bag selve lejren, hvor 
mandskabet ligeledes var indkvarteret i telte. Til at 
skjule batteriet for nysgerrige øjne besluttede man 
sig for at camouflere det som en bondegård.

Den 12. maj 1952 havde Sjællandske Luftværns-
regiment (SLVR) fået fast station i Avedørelejren, 
hvilket betød på en ekstra belægning på 400 
mænd. Efter Sovjetunions invasion af Ungarn i 

Tiden efter 2. Verdenskrig
Den 29. august 1943 var både den danske hær og 
flåde blevet opløst af den tyske værnemagt, og ho-
vedparten af hærens materiel var blevet beslaglagt. 
De første år efter besættelsen stod den danske hær 
overfor en stor opgave. Hæren skulle i realiteten 
genopbygges, og meget udstyr skulle anskaffes.

2. Verdenskrig havde ændret Danmarks politiske 
situation drastisk. Den ældgamle fjende mod syd 
var forsvundet, men i horisonten begyndte en ny 
trussel fra øst at kunne skimtes. Det kommunisti-
ske Sovjets magt begyndte i årene efter krigens 
ophør at blive udvidet i det østlige Europa. Denne 
udvikling fulgtes med frygt i et Danmark, hvis stræ-
der blokerede ind- og udgang fra Østersøen.

I første omgang forsøgte den danske regering at 
videreføre den hidtidige neutralitetspolitik, men 
denne strategi var uholdbar. Verden var ved at blive 
opdelt i geopolitiske zoner, der byggede på ideologi 
– og magt. I dette politiske landskab måtte man 
vælge side. I 1949 var Danmark sammen med de 
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november 1956 lå Avedørelejren i såkaldt halvt 
beredskab, dvs. kun halvdelen af mandskabet 
måtte forlade kasernen og al orlov og nattegn var 
inddraget. En oberst kaldte soldaterne sammen på 
alarmpladsen og forklarede, at de kunne forvente 
3. Verdenskrig. 

Luftværnsartilleriet i Avedørelejren blev efterføl-
gende mobiliseret, og fire luftværnsbatterier blev 
opstillet rundt om København. Der var et på Aved-
øre Holme, et på Kløvermarken på Amager, et på 
kasernen i Hellerup samt et på voldene ved Husum. 
Hvert batteri bestod af 4 x 90 mm luftværnskano-
ner samt to radarer.

Avedøre i fredstid
Indtil 1969 var hele 1. Luftværnsafdeling samlet 
i Avedørelejren. Den 1. november 1970 blev hele 
Sjællandske Luftværnsregiment tilbageført til 
Kronens Artilleriregiment på Sjælsmark Kaserne og 
Avedørelejrens tid som kaserne for kampberedte 
soldater var hermed forbi.

I 1999 købte Zentropa en 1/5 af Avedørelejren, 

mens Hvidovre Kommune købte resten. Herefter 
er lejren vokset støt og roligt og rummer i dag bl.a. 
omkring 350 andels- og ejerboliger, en daginsti-
tution, et vandrehjem, et cirkusmuseum, adskillige 
filmselskaber, en restauration. I bygningen med 
navnet Historiens Hus holder Forstadsmuseet til.

I dag tjener Vestvolden mest som rekreativt områ-
de. Der er anlagt en cykelrute langs hele voldanlæg-
get, der giver mulighed for at opdage og begive sig 
på historisk eventyr ind i en anden tid.

Avedøresletten ligger mellem Vestvolden og Aved-
ørelejren og binder det hele sammen. Terrænet, der 
blev brugt som øvelsesterræn henligger nu i idyl 
med fritgående får og naturruter.

Vestvolden strækker sig fra Køge Bugt i syd til 
Utterslev Mose i nord.
Avedørelejren, Hovedporten. 2650 Hvidovre.
Avedøresletten ligger mellem volden og lejren.

Læs mere om Historien i Gaden på 
www.forstadsmuseet.dk


