Fortunfortet.
Videreførelse af renoveringen

Gennemførte renoveringsarbejder på Fortunfortet.
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 renoveringsarbejder:
 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.
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.
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I 2006 har Lyngby-Taarbæk kommune med støtte fra Københavns Amt,
gennemført følgende større renoveringsarbejder på Fortunfortet,
 afgravningen af jordrampen i fortets sydvestlige ende
 retableringen af strubegraven foran kasematbygningen

Etablering af plancheudstilling om Københavns nyere befæstning.
I 2006 har Fæstningskanalens venner, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk
kommune med støtte fra flere fonde, fået fremstillet og ophængt en plancheudstilling på Fortunfortet. Udstillingen er en nyredigeret version af den oprindelige plancheudstilling som orlogskaptajn Peter Thorning Christensen og
stadsarkivar Jeppe Tønsberg har udarbejdet i forbindelse med en udstilling om
Københavns nyere Befæstning på Lyngby Stadsbibliotek for en række år siden.
Udstillingen består af 16 plancher med tegninger og fotos fra Land- og Søbefæstningens forter og batterier.
Plancheudstillingen vil i 2007 blive suppleret med uddybende tekstplancher.
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Hvilke planer er der for den videre renovering af Fortunfortet ?
De mest akutte renoveringsarbejder er i dag gennemført og fortet er grundlæggende sikret mod yderligere forfald. Der er imidlertid stadig mange renoveringsarbejder at tage fat på.
Der kan bl.a. peges på følgende projekter: (i
vilkårlig rækkefølge)
1) Opmuring og retablering af murkrone og
støbte tagrender.
2) Retablering af udluftningssystem.
3) Frilægning af skydeskår-/luger.
4) Afrensning og maling af stålkonstruktioner (vinduesskodder, -gitre, -luger og
udvendige døre).
5) Renovering af støttemuren rundt om fortet,
6) Etablering af støbejernsgitter på støttemuren.
7) Fremstilling og opsætning af våbenskjold,
bogstaver (FORTUNFORTET) og årstal
over hovedporten.
8) Retablering af reliefpuds på facaden.
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Via et samarbejde mellem RealDania fonden, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen om Revitalisering af Københavns Befæstning, er der opstået
nye muligheder for at få gennemført nogle af de tilbageværende renoveringsarbejder på Fortunfortet. Derudover vil der også være mulighed for at søge
midler fra andre fonde.
I 2007 vil kommunen desuden opsætte 2 trapper på forsiden af kasematbygningen, således at der igen bliver mulighed for at gå op på forttoppen, samt
opsætte et hegn på forttoppen der markerer, at det ikke er tilladt at gå ud på
taget af kasematbygningen.

”Fortunfortets Venner”.
Den nystartede forening ”Fortunfortets Venner” har til formål, i samarbejde
med Lyngby-Taarbæk kommune, som er ejer af Fortunfortet, og eventuelt andre lokale foreninger, at






Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra fonde.
Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.
Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune.
Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende almennyttige arrangementer.
Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk

Nærmere oplysninger om venneforeningen kan fås ved henvendelse til Nete
Munk Nielsen, telefon 45 87 85 47, email grethe.steenstrup@mail.dk eller Ole
Bruun Nielsen, telefon 45 93 88 21, email olebruun@tdcadsl.dk

4

