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BEFÆSTNINGSDAGEN 2010
- blev som sædvanligt afholdt den sidste søndag i september måned. Og som
vanligt ar Fæstningskanalens Venner arrangør af åbent hus på Lyngbyfortet
med plancheudstilling, omvisninger, foredrag, rapelling, orienteringsløb med
GPS med hjælp fra KFUM-spejderne. Hjemmeværnet præsenterede en våbenudstilling og der blev affyret salutkanon.
Søren P. Petersen var guide på en spændende cykeltur langs Københavns
Befæstnings nordfront - oversvømmelsesanlæggene fra Lyngby til Øresund.
DÆMNING 1 OG VESTRE ORDRUPKRAT BATTERI
Ved vandværket på Soløsevej i Gentofte har der i mange år gemt sig en stor
betonkonstruktion. Konstruktionen er et såkaldt styrt og en integreret del af
”Dæmning 1” der adskilte de to første oversvømmelsesbassiner i nordfrontens
oversvømmelsesanlæg fra 1890-erne. Dets funktion er at lede vandet fra
bassin 1 til bassin 2 uden at underminere dæmningen. Styrtet er nu frilagt og
restaureret med midler fra Realdaniaprojektet Københavns Befæstning.
Foreningen havde en aftentur derud i juni. Det kan varmt anbefales at lægge
vejen forbi – det er et imponerende anlæg! Vestre Ordrup Krat Batteri ved den
nærliggende ”Dæmning 2” er samtidig blevet frilagt.
PROJEKT NYE BOGSTAVER PÅ FORTERNE
Bestyrelsen har udarbejdet en projektbeskrivelse for
retablering af bogstaver på forterne i LyngbyTaarbæk og Gladsaxe Kommuner. På grundlag af
projektbeskrivelsen har vi bedt Nationalmuseets
Bevaringsafdeling i Brede om at give tilbud på rekonstruktion af bogstavtypen. Efter en klatretur på
Lyngbyfortets facade for at besigtige bogstaverne,
har Nationalmuseets ekspert i restaurering af zink
udarbejdet to tilbud til foreningen. Et tilbud for
rekonstruktion og prøvestøbning af enkelte bogstaver og et med fremstilling af alle bogstaver til
Lyngbyfortet. Lyngby-Taarbæk Kommune har lovet
at betale for selve rekonstruktionen, og det er
tanken at foreningen skal forsøge at finde en sponsor til selve bogstaverne. Vi forventer at vi inden
længe kan bede Nationalmuseet om at gennemføre
en rekonstruktion af bogstavtypen.
TILSTANDSRAPPORT FOR LYNGBYFORTET OG FORTUNFORTET
Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder fortsat på at få udarbejdet tilstandsrapporter for kommunens to forter. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har
udarbejdet oplæg, og Fæstningskanalens Venner har sammen med repræsentanter for Fortunfortets Venner deltaget i et møde med kommunen og rådgiveren. Opgaven er kompleks, så der er flere forskellige måder opgaven kan
gribes an på. Der arbejdes fortsat på rapporterne. Når de er færdige skal de
forelægges Kulturarvstyrelsen.

