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EJBYLEJREN

UNDEROFFICERSBARAK

Cykelbanen er anlagt omkring to af de frilagte fundamenter i Ejbylejren. Ejbylejren var en
baraklejr, der blev bygget til indkvartering af
soldaterne på Vestvolden i 1891.
Da lejren var størst boede her 850 soldater.

I denne barak havde underofficererne fem
belægningsstuer, hvor de boede to og to. Underofficererne havde samlingsstue, hvor de
spiste og opholdte sig, når de havde fri, i en
separat barak, hvis fundament ikke er fritlagt.
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OFFICERSBARAK

Barak til indkvartering af de menige soldater.
Den bestod af to belægningsstuer (sovesale),
der hver havde plads til 42 mand. Imellem de
to belægningsstuer lå en samlingsstue, hvor
soldaterne spiste og et vaskerum.

I denne barak havde officererne fem belægningstuer. En officer havde sin egen belægningsstue. Officererne havde spisestue med
eget køkken i en separat barak, hvis fundament ikke er fritlagt.
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VAGTBARAK & ARREST
I denne barak var der kontor for vagtkommandøren, opholdstue for vagtmandskabet og tre
arrestrum. Soldaterne i Ejbylejren kunne bl.a.
komme i arresten for druk, ulovlig udeblivelse
eller “genstridig opførsel.”
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LATRIN

KIKKERTSTATION

Fundamentet her var til en latrinbygning, dvs.
et lokum. Det blev bygget under 1. verdenskrig, da det blev klart, at der var for få toiletter
til de mange indkaldte. Der var en enkeltkabine til officerer. De menige sad to og to.

Den lille runde betonstilling her er en kikkertstation. Da Vestvolden var i brug, var her frit
udsyn. Kikkerten stod på en betonsøjle i midten. Herfra kunne man holde øje med fjendens
bevægelser og lede kanonilden fra batteriet.
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Oprindeligt blev barakken brugt til indkvartering af det menige mandskab. Under 1. verdenskrig, hvor lejren blev udbygget, blev barakken brugt til udlevering af uniformer og
udrustning (mundering).
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MANDSKABSBARAK
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MUNDERINGSBARAK
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KAPONIERE
Den store bunker på voldens yderside er en
kaponiere. Den er bygget til flankering, dvs.
skydning på langs af voldgraven. Kaponieren
var bevæbnet med en hurtigskydende kanon
og maskingeværer.
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GEVÆRKAPONIERE

LEJR BATTERI

Den lille bunker kaldes en geværkaponiere.
Herfra kunne man beskyde det lille knæk på
voldgraven, som ikke kan rammes fra den
store kaponiere, med maskingeværer. Den er
bygget i 1912-13, lige inden 1. verdenskrig.

Stilling til de langtrækkende kanoner, der
skulle holde fjenden på afstand af volden. Der
er standpladser til otte kanoner. Pladserne er
adskilt af jordvolde, der skulle beskytte mandskabet, hvis nabokanonen eksploderede.

AMMUNITIONSRUM
De små betonrum, der ligger to og to på voldens inderside, var til ammunitionen til kanonerne på Lejr Batteriet. Ammunitionsrummene bruges i dag til opbevaring.

