
18.12.2020 Stor milliondonation til bevarelse af Fortunfortet  | Lyngby-Taarbæk Kommune

https://www.ltk.dk/om-kommunen/til-pressen/pressemeddelelser/stor-milliondonation-til-bevarelse-af-fortunfortet 1/2

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du

skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

GÅ TIL VORES SIDE OM CORONAVIRUS/COVID-19
(HTTPS://WWW.LTK.DK/BORGER/SUNDHED/CORONAVIRUSCOVID-19)

PRESSEMEDDELELSE

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har givet en stor milliondonation til vedligeholdelse af Fortunfortet.
Kommunen afsætter derudover midler til Lyngby Fort.

   

Stor milliondonation til bevarelse af Fortunfortet 

Sidst opdateret 18. december 2020

https://www.ltk.dk/borger/sundhed/coronaviruscovid-19


18.12.2020 Stor milliondonation til bevarelse af Fortunfortet  | Lyngby-Taarbæk Kommune

https://www.ltk.dk/om-kommunen/til-pressen/pressemeddelelser/stor-milliondonation-til-bevarelse-af-fortunfortet 2/2

 
Fortunfortets Venner og Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde ansøgt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om

midler til vedligeholdelse af Fortunfortet.

Borgmester Soa Osmani siger: " Kulturarven i Lyngby-Taarbæk Kommune spiller en central rolle for vores by og
borgere. På kommunalbestyrelsens vegne er jeg derfor meget taknemmelig for den otte og generøse støtte fra Aage og
Johanne Louis-Hansens Fond. En støtte som giver os mulighed for at igangsætte nødvendig pleje og vedligeholdelse af
Fortunfortet. Jeg er også glad for, at vi har så engagerede ildsjæle blandt Fortunfortets Venner. Uden deres ihærdige indsats,
ville vi ikke være nået hertil. Det har været, og er fortsat, en fornøjelse at samarbejde med så entusiastiske folk, for at bevare
dette værdifulde sted i kommunen".

Fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond udtaler: "Fortunfortet er et sted, som vidner
om en svunden tid, hvor landet med fæstningsanlæg rustede sig mod en krig, som heldigvis aldrig nåede Danmark. Fonden
har støttet fortets genopretning, så anlægget kan stå som et aktivt minde for nutiden og eftertiden, og det glæder os, at
Fortunfortets Venner vil skabe nye aktiviteter i det gamle fort."

"Vi er utrolig taknemmelige for den otte bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond som vil være med til at sikre og
bevare det historiske Fortunfort for eftertiden. Derudover takker "Fortunfortets Venner" Lyngby-Taarbæk kommune for den
meget positive opbakning. Foreningen vil fortsætte arbejdet med at søge fonde med henblik på at opnå støtte til de
resterende renoveringsarbejder på fortet og glæder sig til at Fortunfortet i renoveret stand kan slå jernportene op for nye
spændende historiske og kulturelle arrangementer til glæde for kommunens borgere og andre der skulle have lyst til at
besøge den gamle fort" siger Ole Bruun Nielsen og Nete Munk Nielsen fra foreningens bestyrelse.

Kommunen har derudover afsat midler til vedligeholdelse af Lyngby Fort.

Læs mere om Fortunfortet her: https://fortunfortet.dk/ (https://fortunfortet.dk/)

Læs sagen fra kommunalbestyrelsesmødet her den 17.12 2020 - sag nr. 6:

https://dagsordener.ltk.dk/vis/#56c0979c-ecf5-4417-ad59-b6135d794771 (https://dagsordener.ltk.dk/vis/#56c0979c-ecf5-4417-

ad59-b6135d794771)

  Kontaktinformation
Borgmester@ltk.dk (mailto:Borgmester@ltk.dk)

   (https://www.facebook.com/lyngbytaarbaek/)   (https://www.instagram.com/lyngbytaarbaekkommune/) 

(https://www.linkedin.com/company/lyngby-taarbek-kommune)
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