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KØBENHAVNS BEFÆSTNING – EN ATTRAKTION I VERDENSKLASSE
Københavns Befæstning skal revitaliseres via et stort projekt, der løber over de
næste tre til fem år. Revitaliseringen er sat i værk af et partnerskab, der
består af Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen. Projektet
vil blive udviklet i samarbejde med kommuner og andre interessenter, som f.
eks. vor egen venneforening. Københavns Befæstning skal fremstå som en
sammenhængende attraktion i verdensklasse, og partnerskabet har afsat 175
millioner kroner til projekter, der kan fremme udviklingen af befæstningen og
de tilhørende områder. Du kan læse mere på www.befaestningen.dk.
Fæstningskanalens Venner deltog i december 2006 i et møde med LyngbyTaarbæk Kommune hvor forskellige forslag til projekter blev drøftet.
PLANCHEUDSTILLING OM KØBENHAVNS BEFÆSTNING
I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune har foreningen fået scannet, fremstillet og opsat en plancheudstilling på Lyngby
Fort og Fortun Fort. Udstillingen beskriver
opførelsen af Københavns Befæstning i billeder og tegninger, og den består af 16 store plancher, som i 1990’erne blev udført af
Byhistorisk Samling. Johannes Fogs Fond
har bevilget 25.000, Velux Fonden 20.000,
BRF-Kredit
10.000,
Centerforeningen
10.000 kr og Lyngby-Taarbæk Kommune
resten af pengene til de 2 udstillinger, der

blev indviet på befæstningsdagen i 2006.

Plancheudstillingen på Lyngby Fort

BEFÆSTNINGSDAGEN 2006
Den 24. september afholdtes der igen Befæstningsdag med en lang række af
arrangementer i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rødovre, Brøndby, Hvidovre,
Greve og Amager. Befæstningsdagen arrangeres af en række venneforeninger
og kommuner i et formaliseret samarbejde kaldet Københavns Befæstningsforening. Fæstningskanalens Venner forestod cykelturen ”Vandet der aldrig
kom” og rundvisning på Lyngby Fort. Du kan se hele programmet på
Befæstningsforeningens hjemmeside www.kbh-befaestning.dk.
RENOVERING AF FORTUNFORT FORTSÆTTER
I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdede Københavns Amt i
2002 en renoverings- og plejeplan for Fortunfort. I 2004 blev taget renoveret,
og der blev etableret udluftningshætter i taget.
I 2006 har kommunen med støtte fra amtet udført afgravning af jordrampen i
fortets sydvestlige ende og retableret strubegraven foran kasematbygningen.
I 2007 vil kommunen opsætte 2 trapper på forsiden af kasematbygningen,
således at der igen bliver mulighed for at gå op på forttoppen.
GENOPTRYK AF FORENINGENS FOLDER
Med støtte på 10.000 kr. fra Nordeas Fond har foreningen genoptrykt sin første
folder fra 2000 med beskrivelse af Fæstningskanalen og dens historie.

