
I 1893 erhvervede staten arealerne Vognmandsmarken og Ryvangen til øvelsesterræn for ingeniørregi-

mentet. Der blev opført barakker i området og Svanemøllen kaserne blev bygget. 

Frem til 1973 har ingeniør- og telegraftropperne haft til huse i området.  Den 29. august 1943, blev kaser-

nen overfaldet af det tyske militær og anvendt som indkvartering til tropperne, og øvelsesterrænnet blev 

brugt som henrettelses- og begravelsesplads for danske modstandsfolk. Først efter anden verdenskrig gik 

det op for offentligheden, hvad der var foregået på stedet, og en del af området blev indrettet til minde 

over faldne modstandsfolk. 

Den 29. august 1945, på toårsdagen for overfaldet på kasernen, blev kisterne med 106 dræbte mod-

standsfolk samlet på ridebanen bag Christiansborg slot og kørt gennem København og ud til Ryvangen. 

Alle flag i byen var på halv og alle kirkeklokker ringede. Mindelunden blev indviet som begravelsesplads af 

Københavns biskop, og selve begravelsen blev overværet af pårørende, kongehuset, regeringen og repræ-

sentanter fra modstandsbevægelsen. Det var Samlingsregeringen, der trådte til umiddelbart efter befriel-

sen, der gennem sin kirkeminister, modstandsmanden og medlem af Danmarks Frihedsråd, Arne Søren-

sen, tog initiativ til anlæg af Mindelunden. Arkitekten, professor Gottlob fik overdraget det kunstneriske 

ansvar, og Gentofte kommunes daværende stadsgartner Axel Andersen anlagde parken. Fem år efter kri-

gens afslutning den 5. maj 1950 var Mindelunden færdiganlagt. 

Glostrup Lærerforening. 

Fraktion 4. 

Kære medlemmer. 

Aprilturen går til              

Mindelunden. 



Da samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland brød sammen d. 29. august 1943, blev kasernen 

stormet af det tyske militær. Det var umuligt for de danske soldater på kasernen at gøre nævneværdig 

modstand. Kasernen blev herefter benyttet af tyskerne – og skydebanerne  blev brugt til henrettelser. 

Efter krigen fandt man ligene af 202 personer på området, som blev gravet op og identificeret. 197 af dis-

se var døde frihedskæmpere, andre danskere samt en enkelt polak, som også var frihedskæmper. Fem var 

tyskere, som blev begravet andre steder. Den 29. august 1945 samledes 106 kister med de dræbte på Ri-

debanen bag Christiansborg Slot og kørt gennem København til Mindelunden, hvor de blev begravet. 

Familierne til de 91 ud af de 197 
frihedskæmpere valgte at lade dem 
genbegrave i deres respektive sog-
ne. Disse personer er mindet på 
Mindepladerne  foran Det store 
Monument. 

Højtideligheden, med kister-
ne ved gravene, den 29. 
august 1945. 

Tid og sted:  Torsdag den 25. april kl. 10.50. vi mødes ved hovedindgangen på Tu-

borgvej. Rundvisningen tager 1—1,5 time. 

Tilmelding:  Til kredskontoret senest den 23. april kl. 11. Tlf. 43444818 eller 

010@dlf.org. 

Pris:  Kr. 150.00.  

Frokost: I Esthers spisehus, der ligger på hjørnet af Esthersvej og Hellerupvej, lige 

bag Hellerup Station. Her kan I vælge enten 1. Rødspættefileter med rejer eller 2. 

Pariserbøf. Husk at melde det ved Jeres tilmelding til kontoret. 

Evt. framelding: Til Jens 40481899. 

Næste tur er: 20. maj. 

Sommerturen går til Jægerspris Slot og Willumsens museum onsdag den 19. juni. 

Venligst 

Britta, Søren, Jan og Jens. 

På billedet ses de tre bronzeafstøb-
ninger i Mindelunden. Der lægges 
hvert år kranse ved pælene i forbin-
delse med den 9. april og den 5. maj. 

På Henrettelsespladsen var opstillet tre fyrretræspæle, som de døds-

dømte blev bundet fast til og skudt. De tre pæle, der stod her den 5. 

maj 1945, blev flyttet til Frihedsmuseet. Heldigvis blev de tre pæle red-

det, da museet brændte i 2013.  I slutningen af 1950’erne blev der 

fremstillet tre nøjagtige bronzeafstøbninger af pælene, som blev sat op 

på Henrettelsespladsen. 


