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Visionen er at skabe en levende og magisk Ungdommens 
Ø, som rummer stedets historiske lag, og sætter fokus på 
øens rå natur som et oplevelsesrigt landskab. Intentionen 
er at transformere det udtjente militæranlæg til et inspi-
rerende, involverende og foranderligt sted for unge.  Den 
historiske arv skal gå hånd i hånd med lysten til at forme 
en ny aktiv fremtid på Middelgrunden.
Øens nye samlingspunkt “Teltet” rejses på voldens ene 
skulder som et nyt markant vartegn, der symboliserer de 
unges ankomst til Middelgrundsfortet 
Øen skal invitere til udfordringer og opdagelser hvor alle 
børn og unge kan være med – både fysisk og mentalt, indi-
viduelt og i fællesskab. Her skal de unge lære om  naturen, 
selvbyg og selvforsyning,  demokrati og handlingsbaseret 
værdiskabelse .

Forslaget er bygget op om fire strategier som skaber et 
stærkt grundlag for at øen kan indtages og udvikles af de 
involverede parter: En bevaringsstrategi, en strategi for 
nye funktioner, nye forbindelser og en grøn strategi.

Et af de bærende greb består i, at den udfyldte fæst-
ningsgrav får en langt mere fremtrædende rolle for 
aktiviteterne på øen som “Den Grønne Ring”. Fæstnings-
graven er ikke er omfattet af samme strikse frednings-
bestemmelser som andre dele af fortet. Der er derfor et 
stort potentiale i at skabe en ring af liv omkring øen, hvor 
skaberlyst, lejrliv og naturforståelse kan få plads til at 
udfolde sig. Nye gangforbindelser fra fæstningsgraven 
til kasematterne og voldanlægget, styrker “Den Grønne 
Ring” og  skaber en helt ny helhed og sammenhængskraft 
på øen.
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Fredstidsfortet

Den Grønne Ring
- fæstningsgraven
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Niveau 2

Voldanlæg

Kasematterne
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Voldanlæg

Dækvold

Den Grønne Ring

Hangarer og 
platforme

Teltet

Grotten

Den Grønne Ring

Kasematerne

Fredstidsfortet

Krigstidsfortet

Dækmole

Fæstningsgrav

Voldanlæg

Eksisterende
forbindelser

Vertikale forbindelser

Ammunitionsgang

Nye forbindelser

Udgange til voldanlæg

BEVARINGSSTRATEGI

Voldanlæg:
Genskabes udvalgte steder til historisk 
formidling af det oprindelige udseende, 
men står ellers uberørt hen.

Krigstidsfortet:
Gennemgår grundig renovering  med fokus
på bedre indeklima og belysning. 

Fredstidsfortet:
Gennemgår grundig renovering og indrettes
til sovesale og hotelværelser. Administra-
tion,
bolig og café findes også her.

Fæstningsgrav:
Jorden kultiveres og klargøres til ny 
beplantning
og græsplæne.

Dækmole:
Restaureres med henblik på at danne en 
ubrudt
linje hele vejen rundt om øen.

STRATEGI FOR NYE FUNKTIONER

Den Grønne Ring:
En grøn ring af liv omkring øen, hvor 
spejderåndens skaberlyst, lejrliv og natur-
forståelse kommer særligt til udtryk. Her vil 
de unge være med til at skabe Urtehaven, 
Plantagen, Teltpladsen og Byggepladsen.

Hangarer og platforme:
Disse spredte spor fra militæranlægget 
bliver omdrejningspunkt for mange af øens 
aktiviteter. Her findes bl.a. Auditoriet, 
Værkstedet og Klatretårnet

Teltet:
Øens nye samlingspunkt og vartegn i kanon-
stillingen under den store teltdug. I bedste 
spejderånd er Teltet ikke klimatiseret, men 
følger årstidernes gang.

Grotten:
Et nyt særligt underjordisk rum der med 
sine smukke lysindtag fra voldsiden 
bliver et nyt stemningsfuldt opholdssted i 
kasematerne.       

STRATEGI FOR NYE FORBINDELSER

Vertikale forbindelser:
En række af de eksisterende trappeop-
gange og ammunitionselevatorer restau-
reres, så forbindelsen til voldanlægget 
styrkes. 

Ammunitionsgang:
Restaureres og bevares som åbent 
sammenbindende element på voldanlæg-
get.

4 nye tunneler:
For at forbedre bevægelsesmønstret på 
øen etableres nye tunneler fra de eksister-
ende kasemater, der fører ud til Den Grønne 
Ring.

GRØN STRATEGI

Voldanlæg og dækvold:
Beplantningens vildtgroede udtryk bevares. 
Ændringer sker med henblik på at undgå 
arter der på sigt kan ødelægge bygningen 
under terræn.   

Den Grønne Ring:
Fæstningsgraven ændres til et mere grønt 
udtryk og får karaktér som øens fælled. Her 
etableres urtehave, frugtplantage, plæne til 
større lejrplads og byggeplads.


