LYNGBYFORTET

FORTUNFORTET

Lyngbyfortet er opført i 1886-92 som en del af Nordfronten. Fortet
er trekantet og gravet ned i en bakketop, så det ikke kunne ses af
fjenden. Det skulle beskyde terrænet mellem Bagsværdfortet og
Garderhøjfortet og bl.a. beskytte Frederiksdal stemmeværk, der
skulle levere vand til de tre oversvømmelsesområder.

Fortunfortet er opført i 189193 som en del af Nordfronten.
Fortet er trekantet og blev
gravet ned i en bakketop, så
det ikke kunne ses af fjenden.
Fortunfortet er det mindste af
landforterne og skulle beskyde
terrænet fra Garderhøjfortet
til Øresund, fordi der ikke som
oprindelig planlagt blev bygget
noget fort på Eremitagesletten.
Først i 1916 blev Taarbækfortet
opført for at lukke det såkaldte
”hul i Nordfronten”.

Fortets kerne består af en betonstøbt bygning i to etager. Nederst var
der bl.a. mandskabsrum og ammunitionslager, mens kanonerne var
placeret i den øverste etage. Fortet var beskyttet af en tør grav og af
en betonmur med et højt jerngitter, som en fjende skulle forcere for
at komme op på fortets dæk. Bemandingen var på 197 mand ved
mobilisering. Det kostede i alt 1.166.500 kr. at anlægge fortet.
Lyngbyfortet var landbefæstningens stærkest bevæbnede fort
med fire lange og tre korte 15 cm kanoner beregnet på hhv. fjerne
og mindre fjerne mål. Disse kanoner, hvis projektiler altså målte 15
cm i diameter, var de største, som fortet kunne forvente at skulle
forsvare sig imod. Til nærforsvar var der i fortets spidser mod øst
og vest to 75 mm hurtigskydende kanoner i forsvindingstårne,
der kun blev hejst op over fortdækket, når de skulle skyde. I den
nordlige spids var der et 8 mm 10-løbet maskingevær til forsvar
mod angribende soldater ved et stormløb mod fortet. De tørre
voldgrave kunne beskydes dels fra kaponieren i fortets spids og
dels fra skydeskår på begge sider af fortets indgang med fire 47
mm kanoner og seks 8 mm 2-løbede maskingeværer.
Fortet blev nedlagt i 1920 og solgt. Køberne fjernede alt af værdi. I
1979 blev fortet overtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune og udlagt
til kvarterpark. Fortet har i mange år lidt af store fugtproblemer,
men kommunen fik i 2013 besked fra Kulturstyrelsen om at stoppe
vandindtrængningen. Lyngbyfortet ligger omgivet af villavejen
Glaciset med adressen Glaciset 2 for enden af Fort Allé.
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Facegrav
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Fortets kerne består af en
betonstøbt bygning i 1½ etage,
og på toppen er der fire 75 mm
hurtigskydende kanoner i hver
sit forsvindingstårn. De tørre voldgrave på fortets tre sider kunne
beskydes dels fra kaponieren i fortets spids og dels fra skydeskår
på begge sider af fortets indgang. Nederste etage indeholdt bl.a.
mandskabsrum og ammunitionslager, mens kanonerne var
placeret i den øverste etage. Fortet var beskyttet af en tør grav og
af en betonmur med et højt jerngitter, som en fjende skulle forcere
for at komme op på fortets dæk.
Fortet var ligesom de øvrige forter kun bemandet i forbindelse
med sommerøvelser samt under 1. Verdenskrig. Bemandingen på
Fortunfortet var på 75 mand ved mobilisering.
Det kostede i alt ca. 550.000 kr. at anlægge fortet. Siden
nedlæggelsen i 1920 har det haft en omtumlet tilværelse med
forskellige ejere og anvendelser bl.a. som fyrværkerilager.
Fortet blev overtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune i midten
af 1950’erne og er nu kvarterpark. Fortet har i mange år lidt af
store fugtproblemer på grund af indtrængende regnvand, men
kommunen fik i 2013 besked fra Kulturstyrelsen om at stoppe
vandindtrængningen. Fortunfortet ligger på Fortunfortvej 16
mellem Hjortekærsvej og Dyrehaven.

FAKTA OM KØBENHAVNS BEFÆSTNING

Københavns Befæstning 1914-1918.
Øverst ses Dyrehavestillingen.

Københavns nyere Befæstning blev opført i perioden mellem
1858 og 1918 og omfatter både en sø- og en landbefæstning.
Søbefæstningen bestod af 10 forter og 8 batterier.
Landbefæstningen bestod af Nordfronten med 5 forter og 9
bagvedliggende batterier, af Vestvolden med 23 batterier og af
3 oversvømmelsesområder.

DYREHAVESTILLINGEN
Dyrehavestillingen er betegnelsen for
forsvarsstillingen mellem Fortunfortet
og Øresund. Ved forliget mellem Højre
og Venstre i 1894 blev det vedtaget,
at landbefæstningen ikke måtte
udbygges. Den var dog ikke færdig og
forliget havde efterladt flere huller bl.a.
”hullet i Nordfronten”. Hæren havde i
1893-95 under øvelser forsøgt at lukke
hullet ved at bygge tre jordbefæstede
stillinger: Præstesletteskanse,
Indelukkebatteri og Grusgravbatteri.
I 1914 blev Dyrehavestillingen udbygget med fem dobbeltkaponierer og otte mandskabsbunkere i beton, fem kanonbatterier,
pigtrådsspærringer, skyttegrave samt en del flankeringsstillinger for
håndvåben med tilhørende kommandostillinger.
Alle mandskabsbunkerne og dobbeltkaponiererne findes i dag,
men de er tildækket med jord og kan nemt forveksles med
gravhøje.
Taarbækfortet blev opført 1913-1916 og var en del af Københavns
søbefæstning, men det blev opført et stykke inde i Dyrehaven for
også at kunne indgå i Dyrehavestillingen som landfort. Fortets
placering ca. 350 m fra kysten gjorde det vanskeligt at observere op
langs kysten, så der blev opført et 33 meter højt observationstårn
på fortets dæk. Bemandingen bestod af 250 soldater fra
kystartilleriregimentet. Fortets opgave var at dække kysten nord for
Taarbæk med fire 29 cm haubitser og to 12 cm haubitser.
Fortet blev i 1969 overdraget til Jægersborg Statsskovdistrikt, der
lod det overdække med jord, så det i dag er gemt under en kunstig
bakke indrammet af levende hegn.

Stemmeværket ved Brohus ved Lyngby Hovedgade.

K Ø B E N H AV N S
B E FÆ S T N I N G
I LY N G B Y - TA A R B Æ K

Københavns Befæstning er Danmarks største fortidsminde
og Europas bedst bevarede hovedstadsbefæstning. Hele
befæstningen er i dag fredet og rummer store rekreative og
kulturhistoriske værdier.

HISTORIEN BAG BEFÆSTNINGEN
Baggrunden for opførelsen af befæstningen var Danmarks tabte
krige i 1807 og 1864. I 1807 nægtede Danmark at udlevere den
danske flåde til England, indtil krigen med Napoleon var overstået.
Så gik den engelske hær i land i Vedbæk, og fordi den danske hær
var i Slesvig, kunne englænderne uhindret marchere til København
og bombardere byen, indtil flåden blev udleveret. I 1864 led
Danmark et sviende nederlag til tyskerne i slaget ved Dybbøl Banke.
Konklusionen var, at Danmark kun kunne forsvare en lille del af
landet, hvis det igen kom i krig. Danmark valgte derfor at satse på
et effektivt forsvar af København, så byen kunne forsvares, indtil
andre lande kom os til hjælp.
Befæstningen af København var et hovedstridspunkt i dansk
indenrigspolitik i 1880’erne og frem til 1894. Perioden kaldes
provisorietiden, fordi Højreregeringen med J.B.S. Estrup i spidsen,
der havde flertal i Landstinget, gennemtvang opførelsen af
landbefæstningen med provisoriske (foreløbige) finanslove på
trods af modstand fra Venstre, der havde flertal i Folketinget.
Landbefæstningen blev anlagt ca. 10 km fra København, så en
fjendes kanoner ikke kunne nå byen, og den bestod af Vestvolden
fra Avedøre Holme til Utterslev Mose og af Nordfronten fra
Utterslev Mose til Øresund. Nordfronten bestod i 1894 af 5 forter,
9 bagvedliggende batterier og Fæstningskanalen med tilhørende
Nordre og Søndre Oversvømmelse samt Kagsåbassinet.
I 1894 blev der indgået et forsvarsforlig, hvor Venstre accepterede
den nu færdigbyggede landbefæstning mod et løfte om, at den
ikke blev udbygget yderligere.

Soldater på vagt på broen over stemmeværket i Frederiksdal under
1. Verdenskrig. I baggrunden ses kroens rejsestald.
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FÆSTNINGSKANALEN

NORDRE OVERSVØMMELSE

Fæstningskanalen går fra Furesøen til Ermelunden og blev anlagt i
1886-87 for at lede vand fra Furesøen til tre planlagte oversvømmelsesområder, der skulle forstærke forsvaret af København. Nordre
Oversvømmelse fra Ermelunden til Øresund, Søndre Oversvømmelse
fra Ermelunden til Utterslev Mose og Kagsåbassinet vest for Utterslev
Mose jf. nedenfor.

Nordre Oversvømmelse strakte sig fra Ermelundsvej til Øresund ved
Klampenborg i en dal, der er en gammel fjordarm fra stenalderhavet.
Dalen blev ved anlæg af dæmninger inddelt i 7 bassiner på grund af
det store terrænfald ud til Øresund. Dæmningerne var forsynet med
små lukbare underløb til Enghaverenden, der løber i dalbunden, og
de blev desuden forsynet med regulerbare overfald eller omløb, så
det var muligt at styre de 3,5 millioner m3 vand, som det krævede at
fylde Nordre Oversvømmelse.

Fæstningskanalen er bevaret fra Furesø til Lyngby Sø og fra Lyngby Sø
til Lyngby Hovedgade, mens den er tørlagt fra Lyngby Hovedgade til
Toftebæksvej og fyldt op fra Toftebæksvej til Ermelunden.
Indtil 1920 fortsatte Fæstningskanalen under Lyngby Hovedgade
til et stemmeværk, hvor kanalstien begynder syd for Lyngby Kirke.
Fra dette stemmeværk fortsatte kanalen med et lavere vandspejl
under Toftebæksvej og Nærumbanen til Ermelunden. Her sluttede
den ved et stemmeværk under den bro, der førte Ermelundsvej over
gennemgravningen af Ermelundsbakken. Der var vand i
kanalen frem til dette stemmeværk. I tilfælde af krig ville
stemmeværkerne ved Frederiksdal, Lyngby Hovedgade
og Ermelundsvej blive åbnet og stemmeværket ved
Lyngby Søs afløb til Mølleåen blive lukket. Der ville så
løbe ca. 11 mio. m3 vand gennem Fæstningskanalen og
først fylde Nordre Oversvømmelse og derefter de to øvrige
oversvømmelsesområder.

TAARBÆKFORTET

Dæmning I er bevaret med underløb og omløb og ligger mellem
Ermelunden og Soløsevej. Betonkonstruktionerne ved styrtesengen
ved dæmningens omløb har i mange år været jorddækket, men blev
frilagt igen i 2012.

DYREHAVESTILLINGEN

FORTUNFORTET

Ordrup Krat Batterierne blev opført i 1887 som flankeringsforsvar
for dæmningerne I-IV. Vestre Ordrupkrat Batteri ligger ved dæmning
II/Klampenborgvej og består af en dobbeltkaponiere, der skulle
forhindre en fjende i at passere oversvømmelsen mellem dæmning
I og III. Dæmning II blev forsvaret af to mobile 53 mm kanoner, og
man kan stadig se de 2 U-formede brystværn af beton til de mobile
pansertårne nord for batteriet.

FÆSTNINGSKANALEN
ORDRUP KRAT BATTERIERNE
FÆSTNINGSKANALEN

Østre Ordrupkrat Batteri blev opført ved dæmning III, der blev nedlagt
i 1910 ved anlæggelsen af Galopbanen, men batteriet er bevaret og er
synligt på Galopbanens grund.

Der blev imidlertid ikke krig i Danmark, og
oversvømmelsen blev aldrig afprøvet.

NORDRE OVERSVØMMELSE

FÆSTNINGSKANALEN SOM
KLIMATILPASNINGSPROJEKT
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har i samarbejde med LyngbyTaarbæk Kommune undersøgt mulighederne for at genskabe
Fæstningskanalen fra Lyngby Hovedgade og næsten ud til
Helsingørmotorvejen som led i klimatilpasningen i Lyngby.
Undersøgelsen viser, at der kan spares 250 mio. kr. på udbygning
af kloakker og regnvandsbassiner, hvis regnvand fra det centrale
Lyngby og en betydelig del af Fortunbyen og Ulrikkenborgkvarteret
i stedet kan ledes langs kantstene eller i en rende til en genskabt
Fæstningskanal. Der vil i den genskabte kanal blive plads til ca.
17.000 m3 regnvand, som derefter gradvis vil blive afledt til Mølleåen.

LYNGBYFORTET

Den vil samtidig tilføre Lyngby store rekreative, landskabelige og
kulturhistoriske kvaliteter.
Projektet er blevet muligt, fordi Danmarks Naturfredningsforening
i 1996 rejste fredningssag for den grønne landskabskile mellem
Ermelunden og Lyngby Sø for at bevare muligheden for at genskabe
Fæstningskanalen som en vandfyldt kanal. Det forhindrede nemlig,
at kommunen kunne vedtage et lokalplanforslag, der gav Lyngby
Storcenter tilladelse til at udvide hen over Fæstningskanalen mellem
Toftebæksvej og Klampenborgvej.
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Københavns Befæstning 1914-1918.
Øverst ses Dyrehavestillingen.

Københavns nyere Befæstning blev opført i perioden mellem
1858 og 1918 og omfatter både en sø- og en landbefæstning.
Søbefæstningen bestod af 10 forter og 8 batterier.
Landbefæstningen bestod af Nordfronten med 5 forter og 9
bagvedliggende batterier, af Vestvolden med 23 batterier og af
3 oversvømmelsesområder.

DYREHAVESTILLINGEN
Dyrehavestillingen er betegnelsen for
forsvarsstillingen mellem Fortunfortet
og Øresund. Ved forliget mellem Højre
og Venstre i 1894 blev det vedtaget,
at landbefæstningen ikke måtte
udbygges. Den var dog ikke færdig og
forliget havde efterladt flere huller bl.a.
”hullet i Nordfronten”. Hæren havde i
1893-95 under øvelser forsøgt at lukke
hullet ved at bygge tre jordbefæstede
stillinger: Præstesletteskanse,
Indelukkebatteri og Grusgravbatteri.
I 1914 blev Dyrehavestillingen udbygget med fem dobbeltkaponierer og otte mandskabsbunkere i beton, fem kanonbatterier,
pigtrådsspærringer, skyttegrave samt en del flankeringsstillinger for
håndvåben med tilhørende kommandostillinger.
Alle mandskabsbunkerne og dobbeltkaponiererne findes i dag,
men de er tildækket med jord og kan nemt forveksles med
gravhøje.
Taarbækfortet blev opført 1913-1916 og var en del af Københavns
søbefæstning, men det blev opført et stykke inde i Dyrehaven for
også at kunne indgå i Dyrehavestillingen som landfort. Fortets
placering ca. 350 m fra kysten gjorde det vanskeligt at observere op
langs kysten, så der blev opført et 33 meter højt observationstårn
på fortets dæk. Bemandingen bestod af 250 soldater fra
kystartilleriregimentet. Fortets opgave var at dække kysten nord for
Taarbæk med fire 29 cm haubitser og to 12 cm haubitser.
Fortet blev i 1969 overdraget til Jægersborg Statsskovdistrikt, der
lod det overdække med jord, så det i dag er gemt under en kunstig
bakke indrammet af levende hegn.

Stemmeværket ved Brohus ved Lyngby Hovedgade.

K Ø B E N H AV N S
B E FÆ S T N I N G
I LY N G B Y - TA A R B Æ K

Københavns Befæstning er Danmarks største fortidsminde
og Europas bedst bevarede hovedstadsbefæstning. Hele
befæstningen er i dag fredet og rummer store rekreative og
kulturhistoriske værdier.

HISTORIEN BAG BEFÆSTNINGEN
Baggrunden for opførelsen af befæstningen var Danmarks tabte
krige i 1807 og 1864. I 1807 nægtede Danmark at udlevere den
danske flåde til England, indtil krigen med Napoleon var overstået.
Så gik den engelske hær i land i Vedbæk, og fordi den danske hær
var i Slesvig, kunne englænderne uhindret marchere til København
og bombardere byen, indtil flåden blev udleveret. I 1864 led
Danmark et sviende nederlag til tyskerne i slaget ved Dybbøl Banke.
Konklusionen var, at Danmark kun kunne forsvare en lille del af
landet, hvis det igen kom i krig. Danmark valgte derfor at satse på
et effektivt forsvar af København, så byen kunne forsvares, indtil
andre lande kom os til hjælp.
Befæstningen af København var et hovedstridspunkt i dansk
indenrigspolitik i 1880’erne og frem til 1894. Perioden kaldes
provisorietiden, fordi Højreregeringen med J.B.S. Estrup i spidsen,
der havde flertal i Landstinget, gennemtvang opførelsen af
landbefæstningen med provisoriske (foreløbige) finanslove på
trods af modstand fra Venstre, der havde flertal i Folketinget.
Landbefæstningen blev anlagt ca. 10 km fra København, så en
fjendes kanoner ikke kunne nå byen, og den bestod af Vestvolden
fra Avedøre Holme til Utterslev Mose og af Nordfronten fra
Utterslev Mose til Øresund. Nordfronten bestod i 1894 af 5 forter,
9 bagvedliggende batterier og Fæstningskanalen med tilhørende
Nordre og Søndre Oversvømmelse samt Kagsåbassinet.
I 1894 blev der indgået et forsvarsforlig, hvor Venstre accepterede
den nu færdigbyggede landbefæstning mod et løfte om, at den
ikke blev udbygget yderligere.

Soldater på vagt på broen over stemmeværket i Frederiksdal under
1. Verdenskrig. I baggrunden ses kroens rejsestald.
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