
CAMPING MELLEM KANONER 

OG KASEMATTER - en oase i storbyen  
Tekst & foto: Sven Petersen

114

Campingferie nr15_5  09/02/07  13:47  Side 114

O
kay, natur er måske så meget sagt, da denne

skønne campingplads ligger på gammelt, militært

område, det nedlagte Charlottenlund Fort, som er

bygget 1886-87 og fungerede som fort indtil 1932. Egentlig er

der ikke tale om et fort, men et batteri, da der i sin tid kun

kunne skydes i én retning. Anlægget var en del af det, man kal-

der Københavns nyere Befæstning, som dels var en sø-, dels

en landbefæstning. Det gamle, nedlagte militæranlæg er fre-

det og tilhører i dag Skov- og Naturstyrelsen, men

passes og plejes af Gentofte Kommune, som også

driver den charmerende, lille campingplads.

Omringet af voldgrav på alle sider er der på det

grønne område på det tidligere fort i alt 98 pladser,

hvoraf de 50–60 er til campingvogne og autocam-

pere. Resten er til telte.

Selv om campingpladsen ligger et stenkast fra Strand-

vejen, betyder beliggenheden inden for voldene, at

det er en meget rolig plads. Her kan trafiklarmen

ikke spolere nattesøvnen.

Receptionen ligger i en bygning uden for selve for-

tet; her er også en butik, som bl.a. også har dejligt,

friskbagt morgenbrød. På pladsen er der simpelthen

alt det, en moderne campist kan ønske sig, et godt

køkken, vaskeri, rene badefaciliteter og til autocam-

perne tømningsmuligheder. Alt sammen finder man

Kun 6 kilometer fra Københavns centrum, midt i Charlottenlund Strandpark, ligger en naturperle af 

en campingplads, Camping Charlottenlund Fort.

inde i de gamle, tøndeformede anlæg inde i voldene, under

jorden. Der er hverken udlejning af campingvogne, hytter

eller telte. Man må komme med sit eget grej.

Da der i sommerperioden er stort rykind på pladsen, anbe-

faler man da også fra pladsens side, at man reserverer plads

- enten telefonisk eller via pladsens hjemmeside. Sidst nævn-

te fungerer ganske udmærket; det var, hvad vi selv gjorde.
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Egen valuta

Pladsen har sit eget økonomiske system. Ved indcheckningen

køber man et antal ”betalingsenheder” på et magnetkort.

Med det betaler man for fx bad og brug af vaskemaskine.

Kortet kan ”tankes op”, når det er ved at være tømt; ufor-

brugte midler modregnes ved afrejse. Vi har kun oplevet et

lignende system én gang tidligere: På Camping Seven Hills 

i Rom.

Mange tilbud

Charlottenlund Strandpark er meget populær med alle former

for aktiviteter på og ved vandet. Der er bl.a. udlejning af

vandcykler, der er en hoppeborg til børnene, is- og pølse-

kiosk, restaurant osv. Ikke mindst er der en pragtfuld bade-

strand, en af Københavns største - og meget besøgte om som-

meren. Resten af året er den det ideelle sted til fx motionsløb

og cykelture. Lige uden for campingpladsen er der hver 20.

minut busforbindelse ind til centrum med alle kultur- og

shoppingtilbudene. Ikke langt fra campingpladsen ligger

Charlottenlund Skov og Slot. Derudover er der en række andre

tilbud i nærområdet: Danmarks Akvarium, som ligger skråt

over for pladsen, der er Dyrehaven med Bakken,

Experimentarium på Tuborg Havn, Østre Gasværk 

Teater, Ordrupgaard Kunstmuseum, Øregård 

Museum, Telefonmuseet osv.

Vores nye københavnerplads

Vi har i mange år vidst, at der på stedet lå en campingplads,

men har altid troet, at den var forbeholdt udenlandske turis-

ter/campister – en opfattelse, som vi vist er mange, der har 

- eller har haft. Den har derfor aldrig været ”inde på lystav-

len”, når vi i familien skulle ”gøre København” med vores

campingvogn. Det har som regel været DCU-pladsen Absalon,

vi har boet på.

Desværre er pladsen på fortet kun åben i sommerperioden 

- fra medio maj til medio september; ellers ville den fremover

være vores faste københavnerplads - helt sikkert!

Camping
Charlottenlund Fort

Strandvejen 144B
2920 Charlottenlund
Tlf. 3962 3688
www.copenhagencamping.dk
e-mail: camping@gentofte.dk
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