
Der var fem hovedammunitionsmagasiner delt op i fire frontmagasingrupper benævnt gruppe I, II, III og IV, 
samt et strubemagasin benævnt gruppe V. (Rigsarkivet)
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Ammunitionsmagasinerne var i sagens natur nogle 
af de bedst beskyttede rum på fortet. En fjendtlig 
træffer i et af magasinerne kunne ødelægge en stor 
del af fortet - måske endda sætte det helt ud af spil.

Fortet blev bygget med omfattende ammunitions-
magasiner, da antallet af kanoner var stort. Ammuni-
tionshåndteringen krævede mange soldater, da der 
var meget og tungt håndarbejde. Da fortets armering 
ændredes væsentligt efter Anden Verdenskrig, betød 
det også en væsentlig reduktion af bemandingen. 
De oprindeligt installerede kanoner blev fjernet, da 
de for længst var forældede. De blev erstattet med 
luftværnskanoner, fordi man byggede fortet om til et 
luftværnsbatteri.
I beskrivelsen nedenfor er tyngden lagt på tiden under 
Første Verdenskrig, da denne periode kan betegnes 
som fortets storhedstid. I de fire år fra 1914-1918 
som krigen varede, var fortet fuldt krigsbemandet, 
og havde de oprindelige kanoner. Magasintjenesten 
ændrede sig i princippet ikke meget i tiden fra 
Første Verdenskrigs slutning i 1918 ind til den tyske 
besættelse af Danmark den 9. april 1940.
   

Magasintyper og antal
Der fandtes i alt 15 ammunitionsmagasiner med 43 
rum. Der var fem hovedmagasiner (32 rum), seks 
dæksmagasiner (seks rum) og fire traversmagasiner 
(fem rum). 

Hovedmagasiner
Hovedmagasinerne bestod af fem grupper, der var 
benævnt I, II, III, IV og V, og de var alle beliggende 
i fortets kasematetage, hvor de var bedst beskyttede. 

Frontmagasinerne - Gruppe I-IV 
Magasinerne var ligesom resten af fortets under-
jordiske anlæg bygget af beton, og betonens funktion 
var, at den skulle bære trykket fra den over- og for-
anliggende sand- og jordmaske. Det var sandet, også
betegnet som dækningstykkelsen, der gav den egent-
lige beskyttelse mod fjendtlig beskydning. Den var 
på ca. 25 m sand i vandret retning og ca. 10 m i lodret 
retning.
Frontmagasinerne var alle placeret langs ammuni-
tionsgangen i en halvcirkel omkring fortets center. 
De kunne alle nås fra den ca. 238 m lange ammuni-
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