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Hvilke vedligeholdelsesforpligtelser har kommunen ? 
 
Fortunfortet et er fredet fortidsminde som ejes af Lyngby-Taarbæk kommune. 
Kommunens vedligeholdelsesforpligtelse i henhold til naturbeskyttelsesloven er 
primært en bevaringsmæssig foranstaltning, som skal forhindre at fortet går i 
forfald. Dette betyder, at kommunen som minimum skal holde tagnedløb og 
tagrender i funktion og, at løse bygningsdele, der truer med at falde ned, 
sikres i samråd med Kulturarvstyrelsen. 
 
 
Renovering af Fortunfortet. 
 
Grundejerforeningen for Fortunen og omegn har i 1998 ladet udarbejde en 
tilstandsregistering af Fortunfortet. Efterfølgende har Københavns Amt i 
samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune i 2002 udarbejdet en 
renoverings- og plejeplan for Fortunfortet, der efterfølgende er blevet ajourført 
i 2005 
 
Nedenstående billeder viser de daværende forhold ved fortets sydvestlige 
hjørne samt ved hovedporten til kasematbygningen: 
 

 
 
 

 
 
 
Gennemførte renoveringsarbejder på Fortunfortet. 
 
Fugtproblemerne i kasematbygningen har igennem årene været stigende, 
blandt andet som følge af indtrængen af vand gennem taget. Stykker af 
betontagrenden har gennem årene løsnet sig og er derfor af 
sikkerhedsmæssige årsager blevet hugget ned. Regnvand har derfor ikke 
kunnet ledes væk via betontagrenden og de 2 tagnedløb, men har i stedet 
drevet ned af kasematbygningens mure. 
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Siden 2002 har Lyngby-Taarbæk kommune og Københavns Amt efter tilladelse 
fra Kulturarvstyrelsen gennemført følgende renoveringsarbejder på 
Fortunfortet: 
 

I 2002 har Københavns Amt gennemført en rydning og beskæring af 
beplantningen på fortlegemet.  

 
I 2004 har Lyngby-Taarbæk kommune gennemført følgende arbejder: 

 
 udbedring af kasematbygningens betontagrender og tagnedløb 
 afrensning af overfladen og udlægning af nyt armeret betonlag på 

kasematbygningens tag 
 montering af 6 udluftningshætter på kasematbygningens tag.  

 
Det har desværre vist sig, at entreprenørens udførelse af det armerede 
betonlag på kasematbygningens tag ikke har haft den fornødne kvalitet. 
Entreprenøren gennemfører derfor for tiden en omfattende reparation af 
betonlaget på kasematbygningens tag. 

 
I 2005 har Lyngby-Taarbæk kommune med støtte fra Københavns Amt, 
gennemført en arkæologisk undersøgelse og frilægning af de to 
diamantgrave på hver side af hovedporten til kasematbygningen. 

 
 
De igangværende renoveringsarbejder på Fortunfortet. 
I 2006 gennemfører Lyngby-Taarbæk kommune med støtte fra Københavns 
Amt en række arbejder på Fortunfortets voldanlæg. 
 
Arbejderne udføres efter tilladelse fra Kulturarvstyrelsen og med løbende tilsyn 
af styrelsens arkæologer.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Billedet viser arbejdet med at 
frilægge escarpemuren i 
Fortunfortets sydvestlige ende (ved 
indgangen fra Dyrehavegårdsvej). 
 
Jorden fra den tidligere jordrampe 
er lagt op i stensprængkappen bag 
kasematbygningen. 
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Billedet viser taget på Forunfortets 
kasematbygning, hvor 
stensprængkappen er fyldt op med 
jord, der løbende er komprimeret. 
Afvandingen fra kasematbygningens 
tag vil herefter fordele sig mellem 
tagrenderne på tagets forkant og 
jordskråningen på tagets bagkant og 
ned over det bagvedliggende 
fortlegeme. Fra tagrenderne løber 
vandet ned gennem de 2 tagnedløb i 
kasematbygningens facade til 
terræn. 
 
 
Billedet viser starten på 
afgravningen af det øverste jordlag i 
strubegraven samt på plateuet foran 
kasematbygningen. Plateuet har vist 
sig at bygget op af tilpassede 
kampesten. Efter befæstningsdagen 
vil udgravningen af strubegraven og  
resten af plateuet fortsætte og den 
overskydende jord vil blive bortkørt. 
 

Hvilke planer er der for den videre renovering af Fortunfortet ?  
 
De mest akutte renoveringsarbejder er nu blevet gennemført. Men arbejdet 
med at foretage en renovering af kasematbygningens facade og vinduespartier 
vil blive fortsat, når de økonomiske midler hertil er tilvejebragt. 
 
Etablering af venneforening. 
 
Som led i renoveringen og synliggørelsen af Fortunfortet som et lokalt 
forsvarsmindesmærke, arbejdes der med etablering af en venneforening. 
Venneforeningen påtænkes, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, at 
skulle: 
 

 Arbejde for og støtte renoveringen af Fortunfortets bygninger og 
voldanlæg 

 Synliggøre Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsmindesmærke 
 Formidle information om forsvarværker i Lyngby-Taarbæk kommune i 

samarbejde med andre lokale foreninger 
 Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og 

arrangementer i forbindelse hermed. 
 
Nærmere oplysninger om venneforeningen kan fås ved henvendelse til Nete 
Munk Nielsen, telefon 45 87 85 47 eller Ole Bruun Nielsen, Lyngby-Taarbæk 
kommune, telefon 45 97 31 79, email obn@ltk.dk  
. 


