
Referat fra møde 07.05.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 
Ca. 60 deltog i dagens møde og vi er atter tilbage i vores sædvanlige mødelokale. 

Efter seneste møde og Bo Tao Michaelis glimrende foredrag, er medlemmerne forhåbentlig blevet 

klogere på Hemingway og forstår, hvorfor det var en god ide at bruge hans navn til klubben. 

 

Peter Lauritsen deltog for første gang og blev budt velkommen. 

 

2. Præsentation af medlemmer 
Der var 2 præsentationer, Hans Poul Barild og Christian Blumensaadt. 

 

3. Dagens emne: Københavns nyere befæstning, ved Søren Petersen, Formand 

for Dansk Vandrelaug, Lyngby Afd. 

Dagens emne handlede om Københavns nyere befæstning som blev opført i perioden mellem 1858 

og 1918 og omfattede både en sø og 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. 

Søren fortalte levende og engageret om fæstningsværkernes tilblivelse, bemanding og bevæbning, 

og gennemgik især områderne i Lyngby Tårbæk kommune. 

 

Fæstningsværkerne skulle sammen med et kanalsystem, der gik fra Furesøen til Ermelunden, 

forhindre en indtagelse af hovedstaden, når fjenden kom til fods. Der havde naturligvis været en 

kraftig dialog om, hvorfor det kun var hovedstaden der skulle sikres. Der havde åbenbart ikke været 

dialog om befæstningens fremsynethed. (I dag arbejdes der på, at kanalerne kan bruges som 

reservoir ved kraftige regnskyl.)  

I forhold til bruttonationalproduktet var investeringen mange gange større end Storebæltsbroen. 

Fæstningsværkerne kom aldrig i brug og resultatet, er at vi har fået foræret en masse natur og 

bygninger, som gradvist er blevet restaureret. 

 

4. Undergrupper 

Kulturgruppen holder Byvandring i Bondebyen 14/5 fra 10-11.30 

Vingruppen holder møde 28/5 kl. 15-17 

Tilmelding er nødvendig til disse arrangementer. 

 

5. Næste møde 

Tirsdag 21/5 kommer Professor Jørgen Grønnegaard Christensen og fortæller om sin bog:                

”Overmod og afmagt”, som handler om forholdene i Skat.  

  

6. Inspiration fra medlemmerne  



HC Birkeland orienterede om et musik arrangement ”Ord på snor”, i Virum Kirke, tirsdag den 28/5 

kl. 19. Deltagelse er gratis. 

 

7. Adresseliste 

En pdf adresseliste er nu sendt til medlemmerne, så I kan se navne, tlf.nr og mailadresse.  

 

 

 


