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Forespørgsel vedrørende mindre renoveringsarbejder på Fortunfortet.
Foreningen Fortunfortets Venner har igennem mange år arbejdet på at renovere
Fortunfortet. Arbejdet med at nedtage og fjerne uoriginale installationer (jf. mail af
26. juni) er nu ved at være tilendebragt (se www.fortunfortet.dk opslaget
'Renovering'). Eneste udestående er, at foreningen ønsker kommunens hjælp til at
retablere fungerende ledningsføring, der som følge af nedrivningen af de gamle
installationer ikke længere er hæftet korrekt. Jeg fremsender samlet
fotodokumentation, når arbejdet er afsluttet.
Foreningen vil gerne videre med flere mindre arbejder mhbp at forbedre
vedligeholdelsessituationen på fortet. Det drejer sig først og fremmest om tiltag til
bortledning af vand og forbedring af ventilationen:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Afløb i alle kasematter i nederste etage åbnes (jf. bilag). f/k
Gulvene i rum nr. 3, 10 (indgangen) og 12 rettes op, således at de får fald
den rigtige vej (ud af fortet), hvorved mængden af stående vand kan
reduceres. Det er foreningens opfattelse, at opgaven kan løses ved at lægge
et nyt slidlag med korrekt fald i de berørte rum. k
Brostensbelægningen foran hovedindgangen lægges om, så den får den
rigtige hældning (væk fra fortet). k
De gamle skorstene åbnes for at sikre bedre ventilation gennem de nu
nedlagte ovne. Skorstenene dækkes med en passende udluftningshat i stil
med den, der er vist på billedet (jf. bilag). f
Skydeskårene åbnes, hvilket dels giver besøgende bedre mulighed for at få
overblik over fortets funktion, dels giver yderligere udluftning.
Skydehullerne lukkes på indersiden med passende varmgalvaniserede gitre,
for at forhindre indkastning af sten og affald. Foreningen kan forestå
arbejdet med montering af disse gitre, som vil blive opsat med fire kroge
hver, og som – hvis det på et senere tidspunkt skulle blive aktuelt - let kan
fjernes igen uden skade på bygningen (jf. bilag). f
Eksisterende gulvafløb renses og bringes i funktionsduelig stand (jf bilag). k
Skodderne for vinduerne åbnes og bringes i funktionsduelig stand – dvs. at
de fremover skal kunne åbnes og lukkes uden brug af eksplosiver e.l.. k
Skodderne renoveres og males. f
Udluftningskanalerne i rummene i nederste etage renses og gitrene
retableres.f
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10.
11.

Eksisterende udluftningskanaler over indgangsdørene mod vest og øst
genåbnes (jf. bilag). f
De to gamle trappeskeletter, der ikke anvendes og ikke kan repareres (de
er stort set rustet væk), fjernes (jf. bilag). f

Foreningen er af den opfattelse, at nogle af disse opgaver falder ind under
vedligehold, som kommunen bør eksekvere og afholde udgifterne til. Øvrige opgaver
vil foreningen gerne stå for. Opgaverne er markeret med hhv f (foreningsopgaver)
eller k (kommunale opgaver).
Foreningen ønsker med nærværende skrivelse at få ejers tilslutning til dels at
gennemføre de nævnte renoveringstiltag dels at få tilslutning til opgavefordelingen.
Det kan på det foreliggende grundlag være vanskeligt at danne sig et præcist overblik
over foreningens forslag, og hvis der er behov for et møde, hvor vi sammen kan
gennemgå forslagene, stiller vi meget gerne op. Undertegnede kan kontaktes på tlf.
40 21 22 94.
Med venlig hilsen
Steen Wenske Pedersen
på vegne af bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner”
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Bilag
Resterne af de to gamle trappeskeletter
fjernes.

Det tilmurede udluftningsgitter over døren
anes. Udluftningsgitrene over de tre døre (to
mod øst og en mod vest) ønskes åbnet
alternativt udskiftet med passende gitter.
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Skydeskårene ønskes åbnet. På
billedet øverst ses to åbne og to
lukkede skydeskår mod øst. Nederst
ses to skydeskår mod vest.
På indersiden ønskes skydeskårene
lukket med et gitter som tillader
ventilation men hindrer indkastning af
sten og affald. Et varmgalvaniseret
gitter i stil med billedet har et
passende råt look og ville kunne
monteres relativt let og – i fald det
blev nødvendigt – nedtages uden, at
der var gjort skade på bygningen.
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Billederne herover viser stående vand i rum nr 3 og 10. Der bør lægges nyt slidlag på
gulvene (evt. pletvist), således at de får det korrekte fald ned mod afløb i
kasematterne.
Billedet viser kasemat nr. 5, hvor afløbet
fungerer. Selve afløbet er ved pilens spids, og
det ses, at gulvet er tørt og kun lidt fugtigt
umiddelbart foran afløbet.
Meget fugtighed vil kunne elimineres, hvis
afløb i alle kasematter åbnes og gulvene får
nyt slidlag med korrekt fald. Det er især
presserende i rum nr. 3, 10 og 12.
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En del af de oprindelige skorstene er blokerede. Foreningen ønsker at åbne disse og
montere udluftningshætte i stil med den viste, som er monteret på én af skorstenene.
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