Vision for Fortunfortet
Fortunfortet som et nationalt kulturhistorisk oplevelses- og læringscenter!

Fortunfortet, som var færdigbygget i 1893, ligger i udkanten af Dyrehaven i et lille parkområde. Fortet blev
fortidsmindefredet i 1992 og fremstår i dag meget forfaldent og nedslidt. Indvendigt er fortet især præget
af fugt og de ødelæggende følger heraf, hvorfor fortet i dag er uegnet til at opholde sig i. - Men fortet har
et kæmpe potentiale. Det kræver dog en grundsikring og renovering af fortet. Et istandsat og tørt fort vil
som nationalt kulturhistorisk oplevelses- og læringscenter kunne bidrage med utrolig mange spændende
tilbud, aktiviteter og oplevelser indenfor såvel det historiske, kulturelle, som det sociale område.
Fortet er bygget i 1½ etage, består af mange mindre rum forbundet af en buet gang og har derfor et stort
potentiale som udstillingssted for et bredt udvalg af kunstarter. De meget fugtige forhold i fortet begrænser dog hvilke kunstarter, der kan udstilles. Et tørt fort vil give mulighed for udstilling af et bredt udvalg af
kunstarter og kunstværker.
Da intentionerne ikke er at fortet efter renoveringen skal fremstå som et nyopført fort, vil renoveringsarbejderne derfor blive udført med respekt for fortets lange historie. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke kun
givet en forhåndsgodkendelse til de foreslåede renoveringsarbejder, men har også givet sin fulde anbefaling. Lyngby-Taarbæk kommune, som ejer fortet, støtter fuldt op om renoveringen og netop med henblik
på at skaffe økonomiske midler fra private fonde til projektet har ”Fortunfortets Venner” og LyngbyTaarbæk kommune indgået et partnerskab.
Med ønske om at udvikle og positionere Fortunfortet, er udarbejdet nedenstående vision og mission for
Fortunfortet.

Vision for Fortunfortet
Et renoveret fort skal indgå som en vigtig kilde til formidling af historie, kunst og kultur på såvel
nationalt som lokalt plan. Fortet skal danne ramme om spændende arrangementer af såvel historisk
som ikke-historisk karakter med et socialt og almennyttigt sigte.
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Mission for Fortunfortet
En grundig renovering af Fortunfortet er absolut nødvendigt hvis fortet skal bevares for eftertiden og skal
kunne opfylde sit potentiale som ramme om:
 Historisk oplevelses- og læringscenter i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutter.
Lyngby er en kendt Videns- og Universitetsby. I begyndelsen af 2021 vil Novo Nordisk Fondens
LIFE Læringscenter få adresse ganske tæt på fortet. Naturvidenskab kan dog ikke stå alene,
fortællingen og forståelsen af vores lands historie er absolut nødvendig, hvis vi skal kunne
forstå hvem vi er og hvorfor vores samfund ser ud som det gør i dag. Fortunfortet skal derfor i
samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutter danne ramme om historieformidlingen
til skoleelever og universitetsstuderende m.m. ikke kun i Lyngby, men også på nationalt plan.
 Historiske arrangementer og festivaler.
Fortunfortet skal fortsat danne ramme om den årlige Befæstningsdag og markering af årsdagen
for slaget på Isted Hede (25. juli 1850) med deltagelse af kanonerer og musikere, samt
mulighed for flere spændende historiske arrangementer.
 Kunstudstillinger og kulturelle arrangementer.
Fortet skal give kunstnere mulighed for at udstille deres kunst i nogle meget spændende og
rustikke lokaler. Dette er en hel unik måde at kombinerede kunstoplevelse med historisk
læring.
 Spejderaktiviteter.
Samarbejdet med den lokale Spejdergruppe ”Fortunen Gruppe” skal udbygges. Ligeledes skal
fortets potentiale som ramme for spændende for aktiviteter synliggøres for andre
spejdergrupper og motionsforeninger m.v.
 Sundhedsfremmende aktiviteter.
Fortet skal indgå som besøgspunkt i forbindelse med Lyngby-Taarbæk kommunes
sundhedsindsats program: ”Sundhed i naturen”, herunder aktiviteter så som rygestop-kurser,
forebyggelse af stress og tilbud til kronisk syge. Derudover skal besøg på fortet også indgå i
kommunens fremtidige ældreuge/senioruge.
 Familieudflugter og firmaarrangementer.
Fortet skal fortsat være et spændende udflugtsmål i forbindelse med familie- og firmaarrangementer.
 Film, foto og musikoptagelser.
Rigtig mange fotografer, professionelle såvel som amatører, er dybt fascineret af de rustikke
rammer fortet kan give til en filmoptagelse. Fortet skal fortsat være kulisse for optagelse af
fotos, musikvideoer, kortfilm m.m.
 Besøgspunkt på oplevelsesruter i Dyrehaven/Parforcejagtlandskabet.
Eremitageslottet som er centrum for parforcejagtlandskabet i Dyrehaven, er for få år siden
blevet istandsat og parforcejagtlandskabet i Nordsjælland (herunder Dyrehaven) er kommet på
UNESCOs verdensarvsliste. Fortunfortet skal indgå som et naturligt besøgspunkt for oplevelser i
Dyrehaven.
 Turistattraktion.
Da Lyngby-Taarbæk kommune er en universitetsby med DTU som centrum vil der være flere og
flere internationale studerende i byen samt mange erhvervsansatte af udenlandsk oprindelse.
Derudover er der rigtig mange turister, der ikke kun ønsker at opleve København men også
Københavns omegn. Fortunfortet kan fortælle en helt fantastisk historie og derved tiltrække
mange nationale og internationale turister.
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Fakta om Fortunfortet
Fortunfortet blev opført i årene 1891-1893 som en del af Københavns nyere Befæstning. Anlægssummen
udgjorde ca. 550.000 kr. hvilket i dag svarer over 19 mio. kr. Fortet adskiller sig fra de andre landforter ved
at være mindre og anlagt i kun 1½ plan, hvilket gør brugsarealet langt mere overskueligt og anvendeligt end
de andre 2 etages landforter.
Fortet var under 1. verdenskrig bemandet med 110 mand af sikringsstyrken. Efter nedlæggelsen som
forsvarsværk i 1920, blev fortet solgt og har siden haft en række forskelligere ejere. Lyngby-Taarbæk
Kommune har de sidste godt 60 år ejet fortet.
I 1992 blev Fortunfortet fortidsmindefredet. Fortet er i dag i en ringe vedligeholdelsesstand og er meget
fugtigt, hvorfor anvendelsesmulighederne er begrænsede. Derfor vil en renovering og grundsikring af fortet
betyde at dette historiske bygningsværk kan blive en utrolig spændende kulisse for mange forskelligartede
aktiviteter.

Tegning af Fortunfortet som nyopført i 1892, Rigsarkivet.

Fakta om foreningen ”Fortunfortets Venner”
Arbejdet for bevaring af Fortunfortet blev igangsat i 1997, idet Grundejerforeningen for Fortunen og
Omegn nedsatte en arbejdsgruppe ”Fortunfortgruppen” med deltagelse af lokale befæstningsinteresserede
grundejere.
Stiftelse af foreningen ”Fortunfortets Venner” skete 10 år senere i 2007. ”Fortunfortets Venner” har pt.
godt 90 medlemmer, heraf 5 erhvervsmedlemmer. Foreningens arbejde er helt og holdent baseret på
frivillig arbejdskraft. Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer og kan kontaktes på tlf.
25133575,40405010 eller pr. mail til:fortunfortetsvenner@outlook.dk.
”Fortunfortets Venner” arbejder for:
 i samarbejde med ejeren, Lyngby-Taarbæk kommune, at renovere og vedligeholde fort og
voldanlæg, herunder at ansøge om midler fra fonde.
 bevaring af Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.
 formidling af information om forsvarsværker i Lyngby Taarbæk kommune.
 planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende arrangementer.

Læs mere på www.fortunfortet.dk
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