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En halv  times  sejlads  uden  for  København  ligger  Middelgrundsfortet ,  der  blev
 anlagt  som  søfort  i  årene  mellem  1890-1894.  Sammen  med  Trekroner  Fort
 

og
 Flakfortet  har  de  kunstige  øer  udfyldt  en  vigtig  rolle  i Københavns 

militærhistorie.

I 2019 åbnede fortet efter at have gennemgået en forvandling fra søfort til 
ungdomsø. Øen drives  og  udvikles  kreativt  af  unge  over  hele  landet.  På  øen  er

 der  blevet  etableret  mere  end  500  sovepladser  samt en række moderne 
faciliteter  og  fællesrum .  Transformationen  af  øen  er  gjort  således,  at  man  har

 bibeholdt  øens  militære  historie  og  den  spænding  og  fantasi,  der  ligger  deri.
 

I
 gangene  under  jorden  går  man  rundt  med  en  følelse  af  at  være  med  i  Enid

 Blytons  “De  Fem”-bøgerne  på  opdagelse  efter  en  hemmelig  skat.

Tanken  bag Ungdomsøen  er  at  skabe  et  sted,  hvor  unge  på  tværs  af  alder  
og ungdomskultur  kan  mødes  og  danne  venskaber ,  og  derved  skabe  en  
stærk generation af unge, der tager ansvar for hinanden og samfundet. Alle

 unge  er  velkomne  på  øen  og  står  selv  for  at  udvikle  og  udføre  de  aktiviteter,
 der  finder  sted.

Ungdomsøens partnerkreds er repræsenteret af 670.000 medlemmer, og 
et væld af frivillige, skoler og ungdomsorganisationer over hele landet.



Man er ikke i tvivl om at man ankommer til en ø, 
der tilhører de unge, hvor voksne er gæster.

Båden til Ungdomsøen afgår flere gange dagligt 
fra Nyhavn, og er en flot sejltur ud ad byen.



'Ung for ung' er et af de fem dogmer øen arbejder med. Ung for ung henviser til ideen 
om en ø for, med og af unge, at vi skal tro på unges evner og give dem reel indflydelse.

Øen giver mulighed for at unge kan få deres første job på 
CV’et. Som frivillig kan man få indflydelse på øens udvikling.



Det er nemt at fare vild i de mere end 2,5 
kilometer gange, der gemmer sig under fortet.

Generatoren fra B&W leverede strøm til hele øen, indtil den blev udskiftet af et mere moderne 
elanlæg. Rummet er bevaret og er, udover at være flot, med til at skabe atmosfæren i gangene.



Dybt inde i gangene under jorden kan man støde på en 
gammel fængselscelle eller militært grej.

Under 2. verdenskrig blev fortet anvendt som 
fængsel af tyskerne.



Under affyringsplatformene, hvor missilerne sta-
dig peger mod himlen, er der lavet sheltere.



Den gamle kanon, der efter sigende kunne ryste hele øen, når den blev 
affyret, er blevet til et udendørs forsamlingssted med bålplads.



Øen ligger ikke mere end et stenkast fra 
Nordhavnen og der er flot udsigt til byen.



TAK FOR I DAG




