
I gamle dage boede der mange soldater her på fortet. De skulle  
passe på, at Danmark ikke kom med i den store verdenskrig.  
Én af de soldater, der var her, hed Jens.  

I dag skal du gå i Jens’ fodspor og finde ud af, hvordan hans  
hverdag var her på fortet.

     OFFICERERNES RUM 
Da Jens kommer ud fra lægen, kan han pludselig høre nogen spille musik.  

Hvorfor tror du, at soldaterne spiller musik?

VIDSTE DU AT: Soldaterne spiller musik for at fordrive den lange ventetid. De skal  
nemlig stå klar på fortet i flere år i tilfælde af, at krigen kommer til Danmark. 

 
      BADERUMMET 
Jens er blevet godt beskidt i løbet af dagen,  
så nu skal det gøre godt med et bad.  
Prøv at stil dig under bruseren, så kan du høre  
soldaterne snakke sammen.  

Er du forresten høj nok til at blive soldat?

 
      KØKKENET 
Efter badet er Jens blevet sulten.  
Kan du finde ud af, hvad Jens skal have at spise?

 
      BELÆGNINGSSTUEN 

Gab! Efter en lang dag skal Jens endelig til køjs.  
Prøv at lægge dig i Jens’ hængekøje. Hvordan lugter her mon,  
efter at 40 soldater har ligget her og boblet natten lang?

 
      DEN MØRKE ARREST 
Hvis du tør, så prøv at gå ind i den mørke arrest.  
Herinde sad Jens’ soldaterkammerat Hans i mange dage.  

Hvor længe og hvorfor han sad her, kan du se, hvis du kigger på døren. 

 
Jens skal i hvert fald ikke nyde noget af en tur i den mørke arrest.  
Han drømmer videre i sin køje, indtil en ny dag på Mosede Fort begynder.
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 Fortids- 

I soldatens fodspor  
 

JAGTEN
– på Mosede Forts grønne områder  
og i museets udstilling  

Jens 

    Har du været her før? 
Hvem tror du, der har boet her?  
   Bagere, postbude eller soldater?

 Ca.
3-6 år 

Velkommen! Er du  
 klar?



 I FORTGÅRDEN 
Hver morgen skal Jens øve sig i at stå ret og modtage dagens ordrer. 

Kan du også stå ret? 

VIDSTE DU AT: Giv agt betyder, at nu skal man høre efter.  
Bagefter kommer ordren; ‘Alle ret!’ Det betyder, at man skal  
trække højre fod mod venstre fod med et smæld så kraftigt,  
at muldvarpene kommer op af jorden!

 
 
 PÅ FORTTOPPEN 
Jens har fået ordre om, at han skal stå her på forttoppen og holde vagt.  

Hvad tror I, at han skal holde øje med?

VIDSTE DU AT: Soldaterne skal holde øje med, at der ikke  
kommer fjendtlige skibe eller luftskibe her ved Køge Bugt. 

  
 
 VED TØRGRAVEN/BETONHULEN 
Jens skal vise, at han er i god form og klar til kamp. Han skal lave 3 armbøjninger  
og bagefter løbe ned til betonhulen for enden af tørgraven, så hurtigt han kan. 

Kan du gøre det samme?

VIDSTE DU AT: Krigen i skyttegravene gør det vigtigt at træne hurtighed og styrke.

 

 PÅ DET NORDVESTLIGE OG DET SYDVESTLIGE FORTTERRÆN 
Åh nej! Sergenten siger, at Jens skal fragte projektiler op til de to nye kanoner, som fortet 
netop har fået. Men Jens kan ikke finde dem. 

Kan du hjælpe ham?

VIDSTE DU AT: Kanonerne er beregnet  
til at skyde fly ned med. Mosede Fort er  
det første sted i Danmark, hvor de bliver  
opstillet under 1. verdenskrig. 
 
 

      EUROPAKORTET 
På kortet kan Jens se en hel masse lande. De gule lande er i krig med de grønne lande.  

Kan du finde Danmark? 

VIDSTE DU AT: Danmark er neutral under 1. verdenskrig. Vi holder altså  
ikke med nogen af parterne, og vi vil helst holde os ude af krigen. 

Prøv at træde på de røde cirkler, så der kommer billeder fra krigen op på væggen.
 

 
 
      LÆGENS RUM 
Av, Jens har fået ondt i ryggen af at fragte projektiler op til kanonerne,  
så han må hellere få lægen til at kigge på ham.  

Kig dig omkring. Hvordan kan du se, at dette er lægens rum?  
Prøv at lægge dig op på operationsbordet. Hvordan føles det?
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