
 

 

 

Aftenvandring i Veddelev 2017 
Ny forårsoplevelse af naturen i Veddelev venter os igen i år. Veddelev Grundejerforening indbyder vore 
medlemmer, samt Veddelev Strands Bådelaug og Veddelev Landsbylaug til en spændende 
naturvandring med fortællinger om naturen og de mange historiske steder her i Veddelev: 

Tunestillingens nordligste forpost og den gamle 
skydebane i Veddelev 

Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 19.00 – ca. 21.30 
 
Mødested: Veddelev Bygade udfor nr. 2-4. 
 
Tunestillingen blev oprettet som en fremskudt forsvarslinie til København under Første Verdenskrig i 
1914 - 1918. Tunestillingen forløb fra Mosede ved Køgebugt i syd til Veddelev i Nord. I Veddelev findes 
der stadig rester af stillingen, som vi skal ud og se om vi kan finde. Stillingen blev opgivet i 1920, efter at 
Første Verdenskrig var afsluttet i 1918. De fleste af anlæggene blev sløjfet og siden fjernet. Enkelte dele 
står imidlertid tilbage.  

Vi vil med Tomas Breddam og formanden for Foreningen "Tunestillingens Venner" Per Breddam høre 
mere om Veddelev stillingens anlæg og se, hvad der er tilbage heraf i 2017.  

Vi starter i Veddelev Bygade og går herfra ned til det gamle skydebane område, som udgør den 
nordligste del af Tunestillingen.  

Vi slutter i det gamle Røde hus ved badebroen. Huset var oprindeligt en del af Roskilde Garnisons 
skydebane i Veddelev. Det røde hus blev ved Garnisonens nedlæggelse i 1969 overtaget af FDF 
spejdergruppen i Veddelev. FDF spejdergruppens aktiviteter i Veddelev ophørte. i 2014. Siden har 
Elleoresamfundet lejet huset af staten. Ved kontraktfornyelsen i 2016 har Veddelev Grundejerforening 
overtaget en del af lejemålet, omfattende den nordlige del med to toiletter, klublokale og et køkken. 
Vores del af huset er nu næsten istandsat til brug for Grundejerforeningens medlemmer. 

Grundejerforeningen vil i det røde hus være vært ved en kop aftenkaffe eller the med hjemmebagt kage. 

Alle medlemmer er velkomne og vi håber at alle får et par fornøjelige timer sammen. 

Med venlig hilsen - Veddelev Grundejerforening 

Se yderligere oplysninger på www.veddelev.dk 

 
 


