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Lyngby-Taarbæk Kommune
Plan & Byg
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: plan-byg@ltk.dk
Bemærkninger til anmeldelse om nedrivning af Rejsestalden ved Fortunen på ejendommen
Ved Fortunen 33, 2800 Kgs. Lyngby, der blev annonceret i DGO den 23. juni.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har følgende bemærkninger til anmeldelsen om
nedrivning af Rejsestalden ved Fortunen:
Den nuværende rejsestald ved Fortunen blev opført i 1897, men der har ligget en rejsestald ved
Fortunen siden 1700-tallet.
Da der blev offentlig adgang til Dyrehaven i 1756, og da Kirsten Piils Kilde blev målet for
kilderejserne efter midten af 1700-tallet, blev Fortunen et knudepunkt. I 1762 fik skovfoged Jens
Lund krobevilling til Fortunen, og gæstgiveriet blev hurtigt langt mere indbringende end
skovfogedgerningen. De ridende, der kom langvejs fra og drog på eventyr ved Kirsten Piils kilde, fik
opstaldet deres heste på Fortunen.
I 1876 brændte kroen, og der blev opført en ny bygning helt uden for porten, men stadig på
nordsiden. Da dette traktørsted nedbrændte i 1937 blev de nuværende bygninger på Hotel Fortunen
opført, men syd for Fortunport. Rejsestalden var den eneste bygning, der blev bevaret efter branden,
og den overgik til udlejningsstald til ridning i Dyrehaven. Der blev desuden for skovdistriktet bygget
et skovløberhus inden for porten til venstre på en del af den grund, der blev frigjort ved branden.
Rejsestalden er således den ældste bygning i kulturmiljøet omkring Hotel Fortunen, og den har
bevaringsværdi 4 i SAVE-registreringen på grund af dens alder og dens miljømæssige værdi.
Det er tydeligt, at Rejsestalden ikke er blevet vedligeholdt af Naturstyrelsen i en årrække, men
manglende vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger kan ikke begrunde en
nedrivningstilladelse.
Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at Rejsestalden ved Fortunen er en meget
vigtig del af kulturmiljøet ved Fortunen med en stor fortælleværdi, og at den også ville være blevet
udpeget som bevaringsværdig, hvis den havde været med i den netop vedtagne lokalplan 219 for
Hjortekær langs Jægersborg Dyrehave.
Det er også foreningens opfattelse, at området ved Fortunen bør udpeges som et kulturmiljø, når
fokusstrategien for kulturarv skal vedtages, da Fortunen har haft en særdeles stor betydning som
adgang og traktørsted for såvel Dyrehavens som Dyrehavsbakkens gæster.
På den baggrund anmoder foreningen kommunalbestyrelsen om at nedlægge et § 14 forbud, hvis det
bliver nødvendigt for at sikre, at Rejsestalden bliver bevaret både på grund af dens alder, dens
historiske tilknytning til Hotel Fortunen og dens betydning for kulturmiljøet på stedet.
Med venlig hilsen
Hans Nielsen

