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Sindetskrivelse vedr. renoveringsprojekt for det fredede fortidsminde 

Fortunfortet 

 

 

Kære Hjørdis Grindsted 

 

 

På vegne af Fortunfortets ejer, Lyngby-Taarbæk Kommune, samt interesseforeningen 

”Fortunfortets Venner” har du tilsendt Slots-og Kulturstyrelsen et projektudkast for 

renovering af det fredede fortidsminde Fortunfortet. I følgebrevet beder du om en 

udtalelse med styrelsens holdning til projektet. 

 

Fortunfortet har gennem en længere årrække gennemgået et væsentligt forfald, hvor 

især utætheder i fortets ydre skal har medført vandindtrængning og fugtskader til stor 

skade for konstruktionen. 

  

Det fremlagte projekt beskriver med udgangspunkt i det historiske materiale en række 

arbejder, der skal søge at standse det eksisterende forfald og atter bringe fortet i en 

sund og brugbar stand – herunder gennemføre tilbageføringsarbejder.  

 

I det fremlagte projektmateriale indgår således: 

1. Grundsikring  

2. Renoveringsarbejder 

3. Ombygnings og tilbageføringsarbejder 

 

Det er Slots- og Kulturstyrelsens indtryk at der er tale om et projekt, der vil være til 

meget stor fordel for den fortsatte bevarelse af fortet og i høj grad være med til sikre det 

fredede fortidsmindes fremtid. En gennemførelse af projektet vil endvidere kunne 

bidrage til at danne baggrund for en revitalisering af anlægget og gøre det til et 

attraktivt besøgssted. 



 

Side 2 

 

I forbindelse med en fremtidig, konkret ansøgning og efterfølgende gennemførelse af 

projektet vil det sandsynligvis være nødvendigt at foretage enkelte, mindre justeringer 

af nogle af projektets delelementer vedr. f.eks. visse metode- og materialevalg og 

spørgsmål vedr. hegning og beplantning. Disse forbehold er dog af absolut mindre 

karakter, og det er Slots- og Kulturstyrelsens klare holdning, at der er tale om et 

ambitiøst projekt, der i udstrakt grad tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende på det historiske sted. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen kan på denne baggrund tilslutte sig projektudkastets rammer 

og intentioner, og anbefaler til fulde projektet som støtteværdigt.  
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