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I krig for Danmark  
 Stormen på København 

 
Hvad har det krævet at være soldat i de krige, der gennem tiden har formet Dan-
marks grænser og styreform? 
DR K lader unge mænd prøve kræfter med våben og fysiske udfordringer i en 
række danske krige gennem historien. 
I 1659 var Danmarks eksistens på spil, da svenskerne havde taget hele landet på 
nær København. Borgerne måtte sammen med soldaterne redde hovedstaden fra 
svenskernes stormløb. En ny metode skulle gøre borgere og bønder til soldater på 
kort tid. 
Men kan 1600-tals eksercits skabe effektive soldater? 
Og kan datidens geværer - musketterne - ramme når det gælder? 
 
Følg dette link, og se om Stormen på København, samt evt. m.m.: 
 
https://www.dr.dk/tv/se/i-krig-for-danmark/i-krig-for-danmark-2/i-krig-for-
danmark-3-6-stormen-pa-koebenhavn#!/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kongens opfordring til studenterne i København  
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Indvielse af broen i Lundby 
 
I forbindelse med udbygningen af Ringsted-Femern Banen er vi nu kommet så langt med det 
omfattende bro- og vejarbejde i Lundby, at vi gerne vil afholde indvielse af den nye bro. 
 
Byfest 
Derfor inviterer vi alle borgere i byen til indvielse af broen lørdag den 29. september kl. 
13. 
Borgmester Mikael Smed kommer og holder en tale, borgerforeningen i Lundby griller pøl-
ser og serverer kager, og den lokale løbeklub arrangerer et broløb for de aktive. 
 
Broløb og program 
Vi arbejder fortsat med detaljerne omkring indvielsen og broløbet og udsender nærmere 
information og program, når dagen nærmer sig. 
 
Vi arbejder fortsat ved broen 
Vores entreprenør arbejder fortsat ved broen i den kommende tid, hvor der blandt andet skal 
etableres fugtmembran på brodækket og laves asfaltbelægning. Der skal også opsættes auto-
værn og males vejstriber, rettes af med muldjord og sås græs. Til sidst laves restarbejdere og 
byggepladsen ryddes. 
 
Yderligere information og kontakt 
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på: 
 Mail: femern@bane.dk 
 Vagttelefon: 9139 9866 
 
Du kan læse mere om Ringsted-Femern Banen på vores hjemmeside www.banedanmark.dk. 
Her kan du også tegne abonnement på nyheder om projektet. 
Følg os på Facebook: Ringsted-Femern Banen. 
Vi glæder os til at se dig! 
 

Med venlig hilsen, 
Banedanmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den stort set færdige bro i Lundby. 

Billedet er fra internettet. 



Som rigtig mange nok ved, ligger denne folder 
inde på vor hjemmeside til download og til ud-
printning. Men har kan I også se en del af indhol-
det. 
Den indeholder forslag til egne køreture i vort lo-
kale område. 
 
Alle ture er naturligvis inspireret af Svends fod-
spor. 
 
Når I åbner QR koderne, åbner I en pdf fil. Den 
kan meget vel være lidt stor. Så vær tålmodig! 



 
FSG ønsker dig naturligvis rigtig god fornøjel-
se med nogle dejlige ture. 
 
 

 
Og det nu ud til at broen til Lundby bliver intakt og farbar. 


