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Gennemførelse af renoveringsarbejder på Fortunfortet.  
 
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. 
 
Der har i de senere år været en øget interesse for de gamle befæstningsanlæg 
omkring København, og dermed også for Fortunfortet. Blandt andet på denne 
baggrund har Københavns Amt i 2002 i samarbejde med kommunen, udarbejdet en 
renoverings- og plejeplan for Fortunfortet. 
 
Renoverings- og plejeplanen indebærer bl.a., at der skal foretages en rydning og 
beskæring af beplantningen på fortlegemet, en terrænregulering af plateauet foran 
kasematbygningen, en afgravning af jordrampen ved kasematbygningens 
sydvestlige ende, samt rydning af beplantning i strubegraven rundt om fortlegemet, 
således at anlægget herefter vil fremtræde som et delvist billede af det oprindelige 
anlæg.  
 
I henhold til renoverings- og plejeplanen har Københavns Amt i efteråret 2002 
udført en rydning og beskæring af beplantningen på fortlegemet. Kommunen vil 
fremover forestå plejen af beplantningen på fortanlægget. 
 
Fugtproblemerne i kasematbygningen har i de seneste år været stigende, blandt 
andet som følge af vandindtrængen gennem taget. Igennem årene har stykker af 
bentontagrenden løsnet sig og er derfor af sikkerhedsmæssige årsager blevet 
hugget ned. Regnvand har derfor ikke kunnet ledes væk gennem tagrende og 
tagnedløb, men har i stedet drevet ned af kasematbygningens mure. 
 
Kommunen har derfor ansøgt Kulturarvstyrelsen om tilladelse til at foretage 
følgende arbejder: 
 

 retablering af kasematbygningens betontagrender og tagnedløb 
 afrensning og overfladebehandling med asfalt på kasematbygningens tag 
 montering af 6 udluftningshætter på kasematbygningens tag 
 gennemførelse af en terrænregulering foran kasematbygningen samt 

etablering af faskine 
 afgravning af jordrampen ved kasematbygningens sydvestlige ende. 

 



Ansøgningen til Kulturarvstyrelsen har forinden været drøftet med Arbejdsgruppen 
vedr. Fortunfortet, Fæstningskanalens Venner og Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalkomite. 
 
Kulturarvstyrelsen har givet tilladelse til at gennemføre de nævnte arbejder. 
 
Kommunalbestyrelsen har efterfølgende i foråret 2004 besluttet, at der skal 
foretages en renovering af taget på kasematbygningen. 
 
Kommunen har indledningsvis i maj måned 2004 foretaget en retablering af 
betontagrenden, således at der på et senere tidspunkt vil kunne støbes en ny 
kronekant, svarende til den oprindelige. Der er tillige foretaget en afhugning af løst 
pudslag på kasematbygningens tag, en bekæmpelse af planterødder og ukrudt ved 
en damprensning af sprækker i betontaget og afslutningsvis en flammerensning af 
tagoverfladen.  
 
Etape 1 er iværksat i juli måned 2004 og omfatter arbejdet med afhugning af 
gammelt pudslag, udlægning af et 5 cm armeret betonlag samt overfladebehandling 
med asfalt af kasematbygningens tag. Arbejdet forventes afsluttet i oktober måned 
2004. 
 
I forbindelse med tagarbejdet monteres der 6 udluftningshætter på 
kasematbygningens tag, således at der fremover sikres en god udluftning og 
luftcirkulation i kasematbygningen. 
 
Etape 2 påregnes gennemført i efteråret 2004/foråret 2005 og vil omfatte en 
terrænregulering og etablering af faskine på plateuet foran kasematbygningen. 
Terrænreguleringen har primært til formål at forbedre afvandingen af regnvandet 
fra tagoverfladen på kasematbygningen via de 2 istandsatte tagnedløb, men giver 
samtidig mulighed for tilnærmelsesvis at genskabe de oprindelige forhold på 
plateauet foran kasematbygningen. 
 
Overskudsjorden vil blive fordelt på fortlegemet og der etableres en skråning langs 
tagets kant, således at en del af regnvandet fra taget også kan afledes denne vej og 
fordeles ud over fortlegemet. 
 
Etape 3 omfatter afgravning af jordrampen ved kasematbygningens sydvestlige 
ende, hvorved escarpemuren og strubegraven (3 meter bæltet) hele vejen rundt om 
fortet derved bliver tilgængelig for kommunens inspektion, renovering og pleje. 
Afgravningen af jordrampen udføres med støtte fra naturgenopretningsmidler fra 
Københavns Amt. 
 
 
 



 

Etablering af en venneforening.  
 
Som led i renoveringen 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 fortets bygninger og voldanlæg 
 synliggøre Fortunfortet som et attraktivt forsvarsmindesmærke 
 formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune i 

samarbejde med andre lokale foreninger 
 deltage i  planlægning og afvikling af befæstningsdage og arrangementer i 

forbindelse hermed. 
 
 
Nærmere oplysninger om ”Fortunfortets Venner” kan fås hos Milton Munk 
Nielsen, Dyrehavegårdsvej 56, telefon 45 87 85 47 eller Ole Bruun Nielsen, 
Lyngby-Taarbæk kommune, telefon 45 97 31 79, e-mail obn@ltk.dk. Interesserede 
kan udfylde og sende nedenstående talon. 

 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– klip her –––––––––––––-––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
Undertegnede ønsker at blive medlem af  ”Fortunfortets Venner” og vil gerne 
kontaktes i forbindelse med etablering af foreningen. 
 
 
Navn_________________________________________________ 
 
Adresse_______________________________________________ 
 
Postnr/by______________________________________________ 
 
Telefon________________________________________________ 
 
E-mail_________________@______________________________ 
 
 
Talon’en sendes til Milton Munk Nielsen, Dyrehavegårdsvej 56, 2800 Kgs. 
Lyngby. 


