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KØBENHAVNS BEFÆSTNING – en attraktion i verdensklasse
Realdania, Skov- & Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen har bevilget 175 mio. kr til
at Københavns Befæstning ”skal fremstå som en sammenhængende attraktion i
verdensklasse.” Det er store ord, og i Fæstningskanalens Venner spidsede vi da også
øren, for mon ikke der kunne ledes et par millioner ned i ”vores” kanal? Partnerskabet
besluttede sig i august 2007 for at støtte 16 store, meget store og fyrtårnsprojekter,
bl.a. Dyrehavestillingen og Retablering af Fæstningskanalen. Dyrehavestillingen
omfatter bl.a. Fortunfort og Fæstningskanalen er – som foreningens navn siger –
vores kerneområde. Desværre vil partnerskabet kun bevilge ca. 25 % af budgettet til
projekterne, mens Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at finde de resterende ca. 75
%. Foreningens bestyrelse havde i december 2007 et møde med borgmesteren om
projekterne, og det undersøges nu, om vand i Fæstningskanalen kan medvirke til at
forhindre oversvømmede kældre ved kraftig nedbør, så det delvis kan finansieres over
vandafledningsafgiften. Det aftaltes at kommunen udarbejder et katalog over
projekter, som der kan søges fondsmidler til.

UDBYGNING af PLANCHEUDSTILLINGER
De 2 plancheudstillinger om Københavns Befæstning, som foreningen har etableret på
Lyngby Fort og Fortunfort skal udbygges med flere tekstplancher. Til den opgave har
vi modtaget 20.000 kr fra BG Bank i Lyngbys Fond og 10.000 kr fra Nordea.

SYNLIGGØRELSE af FÆSTNINGSKANALEN
På den sidste del af fæstningskanalens
forløb mellem Tordals Mose og Ermelunden har Jægersborg Skovdistrikt for
nylig fældet træer og buske. Som det
ses på billedet betyder det, at kanalens
tracé nu fremtræder meget mere
tydeligt. På dette sted blev kanalen i
1880-erne gravet dybt ned i landskabet
gennem Ermelundsbakken og senere i
1960-erne og 70-erne fyldt op igen,
idet den blev brugt som losseplads.
Ermelundsstien forløber i dag højt over
den tidligere kanal.

BEFÆSTNINGSDAGEN i september
Foreningen havde arrangementer på Lyngby Fort og Fortunfort, og en guidet tur langs
oversvømmelsesanlæggene mellem Lyngby og Øresund. Der var nogenlunde det
samme antal deltagere som sidste år til rundvisninger, foredrag, kaffe og vand m.m.

HVORDAN SÅ SOLDATERNE UD?
Hvordan så de soldater ud, der bemandede Lyngby Fort og Fortunfort? Foreningen har
fået fremstillet 2 mandshøje papfigurer af en løjtnant i uniform fra 1898 - hvilket
fremgår af stjernen i skulderstroppen - og en menig i uniform fra 1910. Begge
uniformer bære et II-tal, der viser at de tilhører II. Bataljon, der bemandede
landforterne. I. bataljon bemandede søforterne og III. Bataljon Vestvolden.
Papfigurerne skal anvendes ved arrangementer på forterne for også at belyse den
menneskelige dimension i fortidsminderne.

