
 

1 
 

 
              ”Fortunfortets Venner” 

    Hjortekær, den 4. juni 2021 
 
Formandens beretning for foreningens virke i perioden maj 2020 til juni 2021 

Da Bestyrelsen som følge af Corona pandemien har vurderet, at det lige som i 2020 
ikke vil være hensigtsmæssigt at afholde foreningens generalforsamling i 2021, vil jeg 

her fortælle lidt om foreningens virke i det forløbne år. Der har i det forløbne år 
naturligt nok været færre aktiviteter på fortet end i de tidligere år. 
 

Jeg vil starte med at give en gennemgang af og status for renoveringsprojektet på 
Fortunfortet, og dernæst fortælle lidt om arrangementer og begivenheder der har 

været på fortet i perioden maj 2020 til maj 2021.  
 

Det reviderede regnskab for året 2020 udviser et overskud på 4.931,88 kr., således at 

foreningens formue ved regnskabsårets afslutning udgør 34.482,07 kr. Vi havde ved 

udgangen af 2020 i alt 84 medlemmer, heraf 79 private medlemmer og 5 

erhvervsmedlemmer. 

 

Renoveringsprojektet for Fortunfortet. 
I 2016 udarbejdede vi sammen med Lyngby-Taarbæk kommune en projektbeskrivelse 

for en række påtrængte grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet, med 
et samlet budget på 11,6 mio. kr. hvorefter vi gik i gang med at søge en række pri-
vate fonde om økonomisk støtte til renoveringsarbejderne. 

 
Allerede i sommeren 2017 fik vi et støttetilsagn for en treårig periode fra Aage og Jo-

hanne Louis-Hansens Fond på 3 mio. kr., under forudsætning af, at projektet blev 
fuldfinansieret. Efter at have sendt ansøgninger til mere end 20 fonde, måtte vi i vin-

teren 2020 opgive at skaffe restfinansieringen af arbejderne i projektet indenfor den 
treårige periode. 
 

Sammen med kommunen kontaktede vi derfor i foråret 2020 Aage og Johanne Louis-
Hansens Fond og forelagde fonden tre scenarier for gennemførelse af de vigtigste ar-

bejder på fortet. På et møde på fortet den 9. september med deltagelse af fondens le-
delse og Borgmester Sofia Osmani præsenterede vi projektet og de tre scenarier. 
Godt 14 dage efter mødet blev vi glædeligt overrasket, da fonden ikke kun bekræf-

tede deres støttetilsagn på 3 mio. kr., men lagde 1,7 mio. kr. oven i. Fonden stillede 
som betingelse, at kommunen foretog renovering af ventilationskanalerne på fortet 

samt at der skulle udføres kalkning af minimum 100 m2 rum inde i fortet. Kommunal-
bestyrelsen bevilgede i december 2020 1,25 mio. kr. som bidrag til renoveringsarbej-
derne på fortet.  

 
Via bevillingerne fra henholdsvis Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Lyngby-

Taarbæk kommune er det derfor blevet muligt at udføre en meget vigtig del af reno-
veringsarbejderne på Fortunfortet. 
 

De arbejder der nu kan udføres på fortet omfatter bla. støbning af et nyt vandtæt be-
tontagdæk, opsætning af hegn med tjørnehæk langs hele betontagdækket og det 

bagvedliggende jordlegeme, renovering af samtlige ventilationskanaler og -åbninger 
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samt kalkning af minimum 100 m2 rum inde i fortet, med en samlet budget på 
5.950.000 kr. incl. moms. 
 

For at skaffe et samlet overblik over disse renoveringsarbejder, har "Fortunfortets 
Venner" udarbejdet en overordnet projektbeskrivelse for renoveringsprojektet i årene 

2021-2022. Projektbeskrivelsen er et katalog over de arbejder på fortet, som skal ud-
føres i henhold til forudsætningerne for bevillingen fra Aage og Johanne Louis-Han-
sens Fond samt andre arbejder som – hvis økonomien tillader det - kan udføres inden 

for rammerne af bevillingen. 
 

Første fase i renoveringsprojektet er at gennemføre et udbud af rådgivningsydelsen 
med henblik på at indgå en aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed som skal fo-
restå gennemførelsen af projektet, herunder projektering af arbejderne, indhentning 

af myndighedsgodkendelse, udbud af entreprenørarbejderne samt tilsynet med disse. 
 

Udbuddet af rådgivningsydelsen er gennemført i foråret 2021 og COWI er blevet ud-
valgt til at skal være totalrådgiver på renoveringsprojektet. 
 

Entreprenørarbejderne forventes at blive udført i perioden april – august 2022, såle-
des at arbejderne er afsluttet inden Befæstningsdagen 2022. 

 
Renoveringsarbejder på Lyngbyfortet. 

Kommunalbestyrelsen bevilgede samtidig 2 mio. kr. til renoveringsarbejder på taget 
af Lyngbyfortet. 
 

Det er glædeligt at det også ”drypper” på Lyngbyfortet. 
 

Arrangementer og begivenheder  
Befæstningsdagen, søndag den 27. september 2020 

I bestyrelsen havde vi glædet os til at afholde Befæstningsdagen på Fortunfortet den 

27. september 2020, men som følge af restriktionerne i forbindelse med Corona-

pandemien var vi desværre nødt til at aflyse årets Befæstningsdag på Fortunfortet. 

Det var ikke kun på Fortunfortet at årets Befæstningsdag blev aflyst. De fleste andre 

Befæstningsanlæg i Københavns nyere Befæstning valgte også at aflyse årets 

Befæstningsdag. 

I 2020 ville vi have afholdt Befæstningsdag på Fortunfortet for 20. år i træk, så det 

var rigtig trist at vi måtte aflyse arrangementet. 

Vi havde sat små informationsplakater om aflysningen af Befæstningsdagen op ved 

indgangene til fortet fra Fortunfortvej, Dyrehavegaardsvej og Mandehovedvej i 

Dyrehaven. Vi besluttede dog at holde "åbent hus" på Fortunfortet mellem kl. 12.00 

og 15.00 d. Der var håndsprit til de besøgende og Dannebrog var naturligvis hejst på 

fortets flagstang. Der var godt 25 forbipasserende på vej til eller fra Dyrehaven, som 

benyttede lejligheden til en "fort-snak" og en tur ind i Fortunfortet. Så det var ikke så 

ringe endda. Det var nogle rigtig hyggelige timer på fortet denne søndag eftermiddag. 

Halloween d. 31. oktober 2020 
Den 31. oktober 2019 afholdt foreningen sit første og meget vellykkede Halloween-

arrangement på Fortunfortet med op mod 200 deltagere, der kom forbi fortet da de 
alligevel var på deres "slik eller ballade" tur rundt i kvarteret. Derfor havde vi set frem 
til at gentage succesen den 31. oktober 2020, men også her kom Sundhedsmyndighe-

dernes skærpede Covid19-retningslinjer i vejen for vores planer, så også dette arran-
gement på fortet måtte aflyses. 

 



 

3 
 

Vi håber at det bliver muligt at holde halloween på Fortunfortet d. 31. oktober 2021. 
 
Andre Arrangementer 

Rygestop på fortet 
Samarbejdet med kommunens Sundhedsområde fortsatte og fortet var igen flere 

gange besøgspunkt i forbindelse med kommunens rygestopkurser i naturen. 
Forhåbentlig kan samarbejdet med kommunens sundhedsområde fortsætte i de 
kommende år. 

 
Gyserfilmen ”Knud Rising” 

I 2019 var fortet ramme for filmoptagelserne til en dansk gyserfilm med titlen Knud 
Rising, der er en dansk fiktionskortfilm skrevet og instrueret af Christian Voldborg An-
dersen og produceret af Maximilian Mayrshofer. Da det er et fritidsprojekt for Chri-

stian og Maximilian og deres filmhold, er filmen endnu ikke helt færdigredigeret, men 
det forventes at filmen er klar inden for et års tid. Til den tid er det planen at filmhol-

det og ”Fortunfortets Venner” arrangerer en fremvisning af filmen på Fortunfortet. 
 
Optagelse af kortfilmen ”HAN” 

Fra den 26. juni – 29. juni 2020 var fortet udlånt til optagelse af en kortfilm. Det var 

et kortfilm-projekt med Maximilian Mayrshofer som producer. Fortet danner i 

kortfilmen ramme for et fremtidsunivers, hvor vores karakter skjuler sig ”under 

jorden”. Kortfilmen kan ses på vores hjemmeside. 

Optagelse af kortfilmen ”SLEDGEHAMMERS AND DYNAMITE” 
Den 4. oktober 2020 var fortet igen udlånt til optagelser af en kortfilm. Denne gang til 

filmen ”SLEDGEHAMMERS AND DYNAMITE”, der er en engelsksproget kortfilm som 
handler om en kvindelige version af Indiana Jones, hvor fortet var omdannet til et 

psykiatrisk hospital fra 1800-tallet. Når kortfilmen er færdig, kan filmen naturligvis 
ses på vores hjemmeside. 
 

Optagelser til en DR Drama familieserie 
Vi er blevet kontaktet af DR Drama med henblik på at anvende Fortunfortet til opta-

gelser til en ny DR Familieserie. DR Drama har et par gange været ude og se det ind-
vendige af fortet og har fundet fortet interessant i forhold til deres behov, men har 
også kigget på Garderhøjfortet og Lyngbyfortet. Men intet er afgjort endnu. Vi håber 

selvfølgelig at det bliver vores fort der får ”rollen”. 
 

Rundvisninger i fortet 
Selv om restriktionerne i forbindelse med Corona-pandemien har lagt hindringer i ve-
jen, har der alligevel være en række rundvisninger og mindre arrangementer på for-

tet: 
• 9. juni 2020 havde fortet besøg af 9 medarbejdere fra NovoZymes som led i et 

personalearrangement. Efter vores ”PowerPoint foredrag” og rundvisning i for-
tet skulle de videre på cykel ud i Dyrehaven og sætte drager op.  

• 26. juni 2020 var fortet om eftermiddagen udlånt til et af foreningens medlem-

mer, der selv sørgede for rundvisning mv. i fortet for nogle kolleger.  
• 23. august 2020 var der rundvisning i fortet 

• 19. september 2020 var fortet ramme for en børnefødselsdag. 
• 3. december 2020 var der rundvisning i fortet. 
• 25. april 2021 var der rundvisning i fortet for en lille flok cyklister på deres tur 

rundt på Nordfronten af Københavns nyere Befæstning. 
• 17. maj 2021 var der rundvisning i fortet for en gruppe fra Hemmingway Club, 

der er et socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+. 

 

Mange hilsner 
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Nete Munk Nielsen 


