
Fortunfortets historie 

Fortunfortet er bygget i 1891 – 1892

• Trekantsfort, bygget af beton – dengang 
et forholdsvist nyt byggemateriale

• Anlagt på bagsiden af en naturlig bakke
• Byggeriet, herunder gravearbejde og 

blanding af beton blev udført ved 
håndkraft

• Pris 550.000 kr. (ca. 40 mio. kr. i dag)
Bevæbning:
• Fire 75 mm kanoner i 

panserforsvindingstårne
• Fire 75 mm kanoner i kaponiererne
• Tolv rekylgeværer i kaponierne

• To panserobservationstrårne
• Det mindste og nordligste af landforterne.

Fortunfortet, 1892 – 1920

• Kommandohejsning 18. december 1892
• I 1896 tilbygges et maskinrum med to 

generatorer til fremstilling af strøm
• Fortet havde til opgave at beherske 

Mølleåpassagerne ved Ørholm og Brede, 
Lundtoftesletten og den vestlige del af 
Eremitagesletten 

• Bemandet ved sommerøvelser og under 1. 
verdenskrig.

• Nedlagt 1920 - ikke tidssvarende længere.

Fortunfortet, efter 1920

• 1923 solgt til grosserer Chr. Hansen til en 
pris af 65.000 kr.

• 1927 købt af Harry Engel m.h.p. etablering 
af restaurant og pensionat. 

• 1929 overtaget af staten ved 
tvangsauktion til  en pris af 13.000 kr. 

• 1933-1958 forskellige ejere og udlejet til 
bla. fyrværkere.

• 5. maj 1945 fyrværkeriulykke med fire 
dræbte og tre sårede.

• 1958 købt af Lyngby-Taarbæk kommune.
• Indtil ca. 2005 udlejet af Lyngby-Taarbæk 

kommune til forskellige formål.

Fortunfortet. Støbningen af den nordøstlige del af 
betonkasematten, 28. februar 1892.

Fortunfortet set fra øst ved kommandohejsningen d. 20. 
december 1892. 

Fortunfortet under 1. verdenskrig

• Krigsbesætningen udgjorde ca. 110 
fæstningsartillerister.

• Etablering af Dyrehavestillingen mod øst 
og Baunehøjstillingen mod vest.

• I Fortunens Indelukke blev foretaget en 
rydning af skov, så fortet fik frit skudfelt 
over Eremitagesletten.

• Anlæg af kanonstillinger på 
Dyrehavegårdsvej, på Ved Fortunen og 
ved Hvidegården. Luftfoto fra 1926 der viser forhugget i Fortunens 

Indelukke i Dyrehaven. Yderst til højre ses Taarbækfortet.

Fortunfortet som hotel. 
Berlingske Tidende 3. april 1924.

Fyrværkeriulykken 
på Fortunfortet d. 
5. maj 1945


