FORTUNFORTET

Renovering af Fortunfortet er ikke gratis
Lyngby-Taarbæk Kommune har som ejer af fortet ansvaret

midler til vedligehold af fortids-minder, som ikke er i daglig

for det daglige vedligehold. I en tid med stram-me kommu-

funktion. Foreningen Fortunfortets Venner arbejder derfor

nale budgetter kan det imidlertid være vanskeligt at afsætte

på at lette den kommunale byrde og skaffe midler til reno-

Fra forfald til lokalt
kulturcenter

Fortunfortet blev opført i årene 1891-1892 som en del af Kø-

tet. I 1992 blev Fortunfortet fredet og beskyttet som fortids-
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benhavns befæstning og nedlagt som fort 1920.

minde.

Fakta om Fortunfortet
Selve fortet omfatter lidt over 500 m2 i alt. Der er tale om
Anlægssummen udgjorde ca. 550.000 kr. hvilket i dag svarer

flotte kasematter, der som følge af indtrængende vand,

til 19 millioner. Fortet var under 1. verdenskrig bemandet

manglende opvarmning og mangel på sanitære installatio-

med 110 mand af sikringsstyrken, men har i øvrigt – som

ner ikke egner sig til længerevarende ophold. Men fortet

Fortunfortet bør være et sted, hvor skolerne tager hen for at ’røre’ ved historien, et sted hvor loka-

resten af landbefæstningen – aldrig haft operative opgaver.

kunne igen blive en spændende kulisse for mange forskel-

le foreninger laver udstillinger, musik og teater og et sted, hvor det lokale erhvervsliv viser sig

Efter nedlæggelsen overgik fortet til privat eje. De sidste

ligartede aktiviteter.

frem på en spændende og anderledes måde.

godt 55 år har Lyngby-Tårbæk Kommune været ejer af for-

Foreningen Fortunfortets Venner

Der er mange muligheder, men i
øjeblikket er der desværre flere

Foreningen Fortunfortet Venner er initiativtager til nærvæ-

Fortunfortets Venner har godt 50 medlemmer og er stiftet i

rende projekt. Foreningen har til formål, i samarbejde med

2007. Foreningens arbejde er helt og holdent baseret på pri-

Lyngby-Taarbæk kommune, som ejer Fortunfortet, og even-

vat initiativ og frivillig arbejdskraft.

tuelt andre lokale foreninger, at:

begrænsninger. Fortunfortet
henligger forfaldent og fugtigt.
Det er en skam, for fortet kunne
med en beskeden – men mål-

 Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af

rettet – indsats få en fremtræden-

Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe
med at ansøge om midler fra fonde.

de plads som et af kommunens
lokale kulturelle tilbud.

 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

Foreningen Fortunfortets Venner har en vision om at bringe
Fortunfortet til live igen.

www.fortunfortet.dk

Læs meget mere på www.fortunfortet.dk
Fortunfortet Venner
v. Nete Munk Nielsen
Tlf.: 25 13 35 75
Mail: olebruun@tdcadsl.dk

Fortet ligger på:
Fortunfortvej 16
2800 Kgs. Lyngby

Vision: Fortunfortet skal inden 2020 – på hundredeåret for dets nedlæggelse som aktivt forsvarsværk – genopstå som et spændende bygningsværk og sam-lingspunkt for den lokale
kultur, for skolerne og uddannelsesinstitutionerne og for erhvervslivet i Lyngby-Taarbæk
Kommune.

Fortunfortet er kommet for at blive
Fortunfortet er – trods forfaldet – et flot minde om en vigtig

at få finansieret renovering af bygninger, som ikke anvendes

periode i danmarkshistorien, hvor en magtfuld elite med

i det daglige, og fortets overlevelse er helt afhængig af, at der

enevældige holdninger blev udfordret af et stærkt folkeligt

igen komme liv på fortet.

ønske om demokratiske reformer.
I grundsikret, renoveret og forbedret stand vil Fortunfortet til
Københavns nyere Befæstning og Fortunfortet er et af de

gengæld kunne anvendes som et spændende udflugtsmål for

synlige resultater af denne kamp, og fæstningen er derfor

skoler og uddannelsesinstitutioner. Derudover kan fortet

fredet som fortidsminde efter museumsloven.

benyttes som kulisse for kulturelle arrangementer, og som

Som fortidsminde må Fortunfortet ikke nedrives eller blot

tilbud til lokale foreninger og f erhvervsliv. Fortet kan være

forfalde, men skal fremstå grundsikret, dvs. sikret mod vand- en ny ramme om kendte aktiviteter. Selvfølgelig skal fortet
indtrængning og i velplejet tilstand. Det er imidlertid svært

også indgå i Lyngby-Taarbæk Vidensbys aktiviteter.

Et væld af muligheder på Fortunfortet
Allerede i dag anvendes Fortunfortet til en række formål af

Skole og uddannelsesperspektiv

både historisk og ikke historisk karakter, herunder kan nævnes:  Deltager i 'Åben skole' projektet. Fortet fortæller historie, og
 Den årlige befæstningsdag, den sidste søndag i september
måned.
 Isteddagen, d. 25. juli (hvor slaget på Isted Hede d. 25. juli
1850 markeres).
 Rundvisninger på fortet for skoler, virksom-heder, foreninger og andre interesserede.
 Kulisse for film- og fotooptagelser.
 Børnefødselsdage, bryllupper m.v.
 Øvelser for Lyngby-Taarbæk Brandvæsen.

matematiklæreren kan også få noget ud af den geometriske
konstruktion.
 Som lokal ”skoletjeneste” for skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunen, med fokus på kulturhistorie og fortællingen om demokratiets tilblivelse i Danmark.
 Udendørs teaterforestillinger, der ikke medfører lydgener for
naboerne.
 Gymnasier og uddannelsesinstitutioner kan 'røre' ved histo-

Det lokale perspektiv

I perspektivet som turistattraktion og udflugtsmål

 Samlingspunkt for de lokale grundejerforeninger i Fortunen  Udflugtsmål for lokale private og offentlige virksomheder.
og Hjortekærområdet. Det kan f.eks. være til møder med et  Udflugtsmål for befæstningsinteresserede turister. Fortet vil
mindre antal deltagere og arrangementer i forbindelse med
i renoveret stand fremstå som er interessant udflugtsmål for
fastelavn, Halloween og jul.
 Mødelokaler for lokale foreninger med et mindre antal deltagere.

turister.
 Udflugtsmål for turister i sammenhæng med et besøg på
det nyrenoverede Eremitageslot eller i Dyrehaven. Fortun-

 Mødelokale for lokale spejdere og naturskoler.

fortet havde bl.a. som opgave at beskytte Eremitageslottet

 Madpakkerum. Et rum, hvor børnehaver o.a. kan søge ly for

og Eremitagesletten mod en indtrængende fjende.

vejret og spise deres medbragte mad.

rien og ingeniørerne kan få indsigt i praktisk betonarbejde.
 Samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby med henblik på

For at opfylde visionen om mere dagligt liv på fortet skal der i

at skabe synergi mellem nutiden og fortiden.

samarbejde med de kommende brugere (lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervslivet) arbejdes på at gøre

Det historiske perspektiv

fortet attraktivt set fra flere forskellige perspektiver.

 Museum for Nordfronten som en del af Københavns nyere
Befæstning.
 Museum med fokus på overgangen fra enevælde til demo-

Udviklingsplan 2015-2020
Fortunfortets Venner kan ikke løfte renoveringen alene. Der skal andre og stærkere organisatoriske og finansielle kræfter til. Den

krati og indførelse af parlamentarisme i Danmark, herunder

endelige udviklingsplan kan først fastlægges, når den overordnede finansiering er klar. Men indtil videre arbejder Fortunfortets

Københavns nyere Befæst-nings betydning i denne sammen-

Venner efter nedenstående plan:

hæng.
 Museum for udviklingen af betonbyggeriets teknik m.v.

2015

2016-2020

(Fortunfortet er en af de første bygningsværker, der er opført

 Godkendelse af vision og plan.

 Bygningen grundsikres: Vandindtrængning stoppes, vand-

i beton).

 Gennemførsel af mindre vedligeholdelsestiltag med henblik
på at reducere forfaldet, inden den mere gennemgribende

Det kulturelle perspektiv
 Udstillinger af kunst og skulpturer mv. i samarbejde med
lokaler kunstnere og kunstforeninger.
 Musikarrangementer inde i fortet, idet der er en fin akustik
inde i fortet. Af hensyn til lydgener for naboerne til fortet,

renovering kan finde sted.
 Aftale med kommunen om rammer for finansiering af gennemgribende renovering.
 Foranalyse og indhentning af tilladelser m.v. samt udfærdigelse af udbudsmateriale.

bør der kun i mindre omfang afholdes udendørs musikar-

 Aftale med kommunen og fonde om finansiering.

rangementer, som f.eks. 32. bataljons Musikkorps militærhi-

 Igangsæt renoveringsarbejder.

storiske koncerter på Isteddagen og Befæstningsdagen.

afledning forbedres, tag og tagrender renoveres, effektiv
udluftning etableres.
 Bygningen renoveres og føres tilbage til sit oprindelige udseende: Facade renoveres, vinduer og skodder retableres,
indvendig vedligehold herunder kalkning, nye vinduer,
gulve rettes op.
 Bygningerne forbedres. Installation af ny sanitet og jordvarme.
 Befæstningsdagen 2020. Borgmesteren indvier det ’nye’
Fortunfort.

