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BYGGERI VED FÆSTNINGSKANALEN I 6 ETAGER AFVIST
Fæstningskanalens Venner deltog i oktober i høringen omkring opførelse af
boliger på Teknisk Skoles grund på Mortonsvej. Foreningen fandt, at en
bebyggelse på 6 etager kun 9 meter fra Fæstningskanalen ville være en klar
forringelse i forhold til i dag både set fra Fæstningskanalen og fra den
offentlige sti ved Bådfartens ophalingsplads. Da byggeriet kræver dispensation
fra fortidsmindebeskyttelseslinien har Kulturarvsstyrelsen efter høringen
meddelt Lyngby-Taarbæk Kommune, at den kun kan anbefale et byggeri i 3
etager ved Fæstningskanalen. Denne anbefaling har kommunen nu taget til
efterretning ved at reducere bebyggelsesprocenten fra 80 til 70.
FOLDERKASSER OPSAT VED DEN TØRRE DEL AF FÆSTNINGSKANALEN
Lyngby-Taarbæk Kommune har i efteråret opsat 2 kasser til vores folder
”Fæstningskanalen i Kongens Lyngby - en del af Københavns Befæstning” ved
orienteringstavlerne ved ”Brohus” og Toftebæksvej.
Da oplaget af folderen ”Fæstningskanalen” fra 2000 er ved at være ”udsolgt”,
har bestyrelsen ansøgt lokale virksomheder om 10.000 kr. til et genoptryk.
VISIONSPLAN FOR KØBENHAVNS BEFÆSTNING
Jægersborg Statsskovdistrikt fik i august udarbejdet en 42 siders rapport med
titlen ”Vision for Københavns Nyere Befæstning” af Tegnestue Peter Juhl Aps.
Målet med visionen er at udarbejde en plan for Københavns Nyere Befæstning,
som kan danne grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger samt
tilførsel af ressourcer. Rapporten indeholder en del fejl og misforståelser, men
er ellers et godt grundlag for at få sat fokus på en af de største
hovedstadsbefæstninger på sin tid og den i dag bedst bevarede ifølge kulturog militærhistorikere.
RENOVERING AF FORTUN FORT
Renoveringen af Fortun Fort gik desværre i stå i år, idet rampen op til fortets
top ikke blev fjernet som planlagt, og der blev heller ikke udført en
terrænregulering foran kasematbygningen med det formål at forhindre, at
regnvand fra fortets tag siver ind i fortet. Tætningen af fortets tag i 2004 har
været en succes, da Fortet nu er blevet meget mere tørt.
SIKRING AF 18 PLANCHER OM KØBENHAVNS BEFÆSTNING
Fæstningskanalens Venner har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune
besluttet at ansøge om penge til scanning, trykning, laminering og opsætning
af de 18 store plancher om Københavns Befæstning, som orlogskaptajn Peter
Thorning Christensen og arkivar Jeppe Tønsberg udarbejdede for en årrække
siden. Plancherne er under forfald og tåler ikke det fugtige miljø på forterne.
Det er aftalt, at plancherne skal opsættes på Lyngby Fort som en permanent
udstilling om Københavns Befæstning.

