
 

 

  

 

 

Velkommen til Avedørelejren!  

I skal nu være historie-soldater i Forstadsmuseets 1. 
befæstningskompagni af 2021. 

Avedørelejren blev bygget i perioden 1911-1913 og er altså 
mere end 100 år gammel. 

Siden dengang er der sket meget her i Avedørelejren og der 
er også kommet flere bygninger til.  

Det er i dag jeres opgave, som historie-soldater, at prøve 
nogle af de ting, som soldaterne i Avedørelejren lavede 

dengang. I skal også se nogle gamle billeder, og se om I kan 
tage de præcis samme billeder i dag, for at se hvor meget der 

har ændret sig på 100 år.  

 

 

Alle, der er under 21 år, får nu tildelt titlen menig og alle 
over 21 år bliver kaptajner, som skal hjælpe de menige 
soldater med at blive de bedste mulige historie-soldater. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samarbejde og disciplin 

I står nu ved Hovedporten til Avedørelejren.  

Som soldat er det vigtigt at kunne samarbejde med de soldater man 
er i kompagni med. Det skal I øve nu!  
Sammen skal I finde ud af, hvor næste post på kortet er.  

Så skal I marcherer i takt til næste post, ligesom nogle af de første 
soldater i Avedørelejren gør på billedet her. Når man marchere, så 
går man i takt – Højre ben først, venstre, højre, venstre!  

I skal gå langs fortovet i venstre side af Hovedporten, for I så går i 
lige forbi den bygning hvor portvagten sad i gamle dage. Det var 
ham, der holdte øje med hvem der kom ind i lejren – I dag leger vi 
bare, at der sidder en og holder øje. 

Fremad, MARCH!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forstadsmuseets 1. befæstningskompagni af 2021 

Jeres kompagni! 

Som soldat skal man være vaks og vågen. Man skal kunne lægge 
mærke til ændringer i landskabet. Det skal I prøve nu! 

Fra billedet her til i dag, hvilke ændringer kan I så se? * 

 
Her er nogle af lejrens første soldater, foran 
kommandantbygningen, i dag er det Cirkusmuseet der holder til i 
bygningen.  

Jeres kompagni skal nu også stille op til fotografering foran 
bygningen, men i skal samtidig gøre honnør. Højre hånd strækkes 
ud og føres op til hovedet. Jeres kaptajn tager nu et billede.      
Marcher derefter til næste post!  

*Trappen er lavet om. 

 



 

 

 

 

 

Militær træning og præcision 

Det er yderst vigtigt, at soldater kan høre efter. Det skal I også nu. 

I står nu på Alarmpladsen, som også har været brugt til øvelser. 
Jeres kaptajn sætter jer nu i gang med nogle øvelser, som I skal 

forsøge at udføre i takt. Hvis jeres kaptajn ikke synes, at I gør det 
tilfredstillende, så kan jeres kaptajn forlange, at I gør det igen.  

Ti englehop  - Gør honnør efter sidste englehop 

Ti sprællemænd - Gør honnør efter sidste sprællemand 

Marcher fra den ene ende af pladsen til den anden.  

Marcher nu tilbage igen – BAGLÆNS.  

Efterfølgende stiller I jer op på en lige linje og råber  ”JAVEL 
KAPTAJN”, inden I sammen går videre til næste post. 

 
 

 



 

  

 

 

                             

Historisk dokumentation 

Her ser I, hvordan der så ud, da bygningerne foran jer var ved at 
blive bygget. 

 
Billedet her er taget fra den modsatte side af bygningen af, hvor I 

står i dag. I bygningen i midten var der fælles bad for alle 
soldaterne. I bygningen til højre var der hestestald for alle 

soldaternes heste.  

De menige soldater skal nu tage et billede, med kaptajnens 
kamera(eller telefon) af bygningerne, for at bevare til eftertiden, 
som historisk dokumentation for, hvordan her ser ud i 2021.  

Hvis soldaterne trænger til en pause her, er det nu tid til, at 
soldaterne kan få lidt fritid, og kigge sig lidt omkring, inden I går 

videre til næste post. 

 

 



 

 

 

Bajonettræning og dokumentation 

På billedet her, kan I se soldaterne i deres hvide gymnastiktøj, de 
laver bajonettræning.  

En bajonet er et stikvåben, en slags kniv, man kunne sætte for 
enden af sit gevær. Så blev det næsten til et sværd  

 
I skal nu stille op til fotografering, mens I står som soldaterne på 
billedet. I skal tage billedet fra samme vinkel, så bygningerne i 
baggrunden også kommer med.  

Er der flere menige historie-soldater, skal de skiftes til at tage enkelt-
billeder af hinanden.  

Derefter skal de menige synge sangen ”Hoved, skulder, knæ og tå”, 
mens de laver fagterne til, og bukker sig ned i knæ, når de skal nå 
tæerne. At komme op og ned var en populær gymnastikøvelse dengang.    

 

 



 

 

 

                Officerspavillonen og historiefortælling 

Billedet her er taget foran officerspavillonen, som var en pavillon hvor officererne i 
kompagniet kunne sidde og slappe af.  
I skal nu stille jer op til fotografering foran pavillonen, ligesom soldaterne på billedet 
her. 

Kan I se noget anderledes på bygningerne i baggrunden i dag?  
Det er rigtigt, det ligner ikke, at pavillonen står det samme sted i dag. Det gør den 
heller ikke! Pavillonen blev opført i Paradislejren, som var den første Avedørelejr. Det 
var en midlertidig militærlejr der blev opført helt nede ved Vestvolden i 1896, altså før 
Avedørelejren som vi kender den i dag. Den blev senere rykket hertil og sat i stand. 

Kig ind igennem pavillonens vinduer og se malerierne på loftet og væggen – De blev 
malet dengang pavillonen blev bygget, og alle er historier fra den græsk mytologi og 
antikke fortællinger.  

På væggen er titanen Atlas malet. I skal nu hver især digte en historie med en 
forklaring på hvorfor han står på jorden og hvad han holder på ryggen. I skal skiftes til 
at fortælle jeres historie.  

 



  

 

 

Passe på Avedørelejren 

I udkanten af Avedørelejren lå der skydebane hvor soldaterne kunne  
skydetræne. På billedet her er soldaterne blevet fotograferet med en 

kanon, som kunne passe på lejren.  

 

I dag er her fredeligt i Avedørelejren og der er ingen våben til at passe 
på lejren, men til gengæld er der én som vogter over lejren. 
Vedkommende skal I nu finde og lade jer fotografere ved, nøjagtig som 
soldaterne her på billedet.  

For at finde vej, må I følge instruktionen nøje;  
Følg pilen på kortet. Når I kommer frem til udkanten af kortet, så skal I 
følge vejen lige frem, gå ad grusstien til I kommer til et sort hus. Bag det 
sorte hus ligger et bjerg. Gå rundt om bjerget til I møder vogteren af 
Avedørelejren i 2021, som I nu skal tage et billede med.  

Tillykke, I er nu udlærte historie-soldater! 


