Kastellets Venner & Historiske Samling

Nyhedsbrev februar 2020
Kære medlemmer!
Foreningen har hermed fornøjelsen, at præsentere programmet for foredrag og aktiviteter i Kastellet for 2020.
Foreningens ordinære generalforsamling finder sted den 22. april 2020, indkaldelsen
og dagsordenen er med i dette nyhedsbrev.
Vi håber, at se mange af vore medlemmer til medlemsmøderne og generalforsamlingen.

Et par stemningsbilleder fra Kastellet af fotograf: Bodil Hallstrøm Aasted

Foreningens aktiviteter for 2020
Alle møderne finder sted i Gammel Varmecentral, beliggende bag Ndr. Magasin klokken 19.00.
Efter foredragene er der hyggeligt samvær med vin, vand og snacks.
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Onsdag den 11. marts:
Foredrag af Mette Gundel
Fangernes oprør i 1817 - Tugt- Rasp og Forbedringshuset

Den 25. juni 1817 udbrød et mytteri i Tugt- Rasp og Forbedringsanstalten på Christianshavn, hvor hovedbygningen blev brændt ned. Forholdene for de 495 fanger, mænd
og kvinder, i den gamle anstalt, som havde været i brug som fængsel siden 1662, var
mildest talt umenneskelige. De levede og arbejdede under de mest usle vilkår, hvor
selv maden nærmest var en straf i sig selv.
De begivenheder, der udspandt sig i de dramatiske dage i 1817, hvor militæret nedkæmpede fangernes mytteri med kanon- og geværild, er nedskrevet både i protokollerne fra den efterfølgende standret og henrettelserne af de første 14 fanger i dagene
derefter, samt i øjenvidneberetninger. De undvegne fanger blev indfanget og nu skulle
alle fangerne genhuses andre steder, bl.a. i de to uhyggelige krudttårne på Kastellet.
Straffen for mytteri blev ved denne lejlighed skærpet og fangernes vilkår blev væsentligt forværrede med korporlige disciplinærstraffe, som straf for nedbrændingen. I
dette foredrag kommer vi helt tæt på det elendige liv som statsfange i begyndelsen af
1800-tallet.
Vi kommer inden for fængslets mure, hvor vi bl.a. møder Slaglille Fanden, Vovehals,
Søren Gammelmand, Smukke Stine Kunigunde, Pjalte-Ane og de andre fanger, og vi
følger begivenhederne den 25. juni 1817 time for time.
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Tirsdag den 14. april
Foredrag af Finn Andersen
Norgesporten og særligt dens tårne.

2017 blev det sydlige tårn over Norgesport overdraget til ”Kastellets Venner & Historisk Samling” til anvendelse som arkiv og bibliotek.
Foreningen rådede over en hel del bøger og skrifter, foruden en pæn del arkivalier,
men grundet pladsmangel var dette alt sammen stuvet væk, og ikke umiddelbart tilgængeligt for særligt foreningens guider, der havde brug for den viden, der kunne uddrages af alt dette.
Tårnet tilbød en velkommen mulighed for at organisere alt dette, og gøre det hele tilgængeligt og anvendeligt til brug for læring og forskning.
Men da nu tårnet var der, og arbejdet med at gøre det i stand og anvendeligt til sit
formål var i gang, begyndte flere at stille spørgsmål til tårnets historie. Det skulle desværre vise sig, at vi ikke vidste ret meget om disse to porttårne, som ingen rigtigt
havde interesseret sig for. Altså måtte det graves frem, og resultatet af ”graveriet”
fremlægges denne aften af vor næstformand Finn Andersen.
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Kastellets Venner & Historiske Samlings
Ordinære generalforsamling
Onsdag den 22. april 2020 klokken 19.00

Dagsorden ifølge foreningens vedtægters kapitel 4 § 11:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår,
samt om virksomheden i indeværende regnskabsår
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende regnskabsår. Kontingentet fastlægges på baggrund af det fremlagte budget
5. Valg af bestyrelse i henhold af bestemmelserne i § 16, stk. 1
På valg er:
Formand Niels Elsborg
Sekretær Steen Egil Kristensen
Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling Eva Valbum Berg
Formand for Møllelauget Benjamin Behrendt
Alle er villige til genvalg, undtagen Eva Valbum Berg
Til bestyrelsesposten som ansvarlig for Kastellets Historiske Samling, foreslår
bestyrelsen, Lars Tufvesson.
6. Valg af to suppleanter:
De nuværende suppleanter Per S. Lynge og Frantz T. Nielsen er villige til
genvalg
7. Valg af bilagskontrollant:
Steen Johansen er villig til genvalg
8. Gennemgang af indkomne forslag
9. Eventuelt
Med venlig hilsen
Niels Elsborg
Formand.
Efter generalforsamlingen vises:
Historiequizzen om Kastellet, som DR optog med hjælp fra Kastellets Venner.
Derefter dette er der hyggeligt samvær med sandwich, vin og vand.
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Onsdag den 13. - 16. maj 2020
Tur til Norge og Oscarborgfæstningen med Vaabenhistorisk Selskab
Så er vi allerede i forårshumør, og sender oplægget til en rigtig dejlig tur. Vi sejler
med DFDS den 13. maj fra København, og hjem igen den 15. maj, vi er tilbage i København den 16. maj.
Når vi ankommer til Oslo den 14. maj, vil der holde en bus som vil køre os til Drøbak,
hvorfra vi skal sejle til Oscarsborg, hvor vi skal bese hele fæstningen og museerne.
Oscarsborg er berømt for sænkningen af den tunge tyske krydser ”Blücher” den 9.
april 1940. Når vi har afsluttet rundvisningen sejler vi tilbage, og bussen vil køre os til
vort hotel, hvor der er indkvartering og aftensmad.
Dagen efter henter bussen os ved hotellet og kører os til Horten, hvor vi skal se Marinemuseet, derefter tilbage til DFDS i Oslo, hvor vi efter mange dejlige oplevelser og
indtryk, sejler tilbage til København. Under hele turen og opholdet vil der være fuld
forplejning.
Der vil blive indkvarteret i dobbeltkahyt og dobbeltværelse, såfremt enkeltkahyt og
enkeltværelse ikke ønskes.
Alt dette vil kunne gøres for 4.500 kr. pr. person i dobbeltkahyt/værelse, og 5.900 kr.
pr. person i enkeltværelse/kahyt.
Vi skal være 26 personer, for at turen kan gennemføres, så sæt allerede nu tiden af,
således vi kan mødes i hyggeligt og vidende selskab.
Såfremt man er interesseret i turen, kan tilmelding allerede ske nu, betaling senere.
Tilmeld venligst på nhelsborg@gmail.com eller 20 63 03 53.
Med venlig hilsen Niels Elsborg

Oscarborg

Marinemuseet
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Onsdag den 23. september
Foredrag ved formand Niels Elsborg
Carl X Gustafs fæstningslejer i Brønshøj 1658-1660

Da nederlænderne i oktober måned 1658 havde undsat København, trak svenskerne
sig tilbage til højdedragene mellem Bellahøj og Brønshøj og anlagde der en provisorisk
befæstning. Herfra kunne svenskerne overskue Københavns fæstnings for terræn og
samtidig være nogenlunde sikker mod udfald fra København.
Befæstningen var nøje afpasset områdets terrænforhold og bestod af en vold-linje
med små bastioner, redaner og to stjerneskanser, omgivet af en foranliggende tør
grav.
Lejren var en helt lille by med ca. 10.000 mennesker, deraf ca. 5.-6.000 soldater. Soldater og deres familier, samt de civile, der fulgte med hæren for at tjene og sælge deres ydelser. Hvordan de boede, og under hvilke forhold, vil der også blive fortalt om
under foredraget.
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Tirsdag den 14. oktober:
Foredrag ved Bjørn Westerbeek Dahl
Kastellet i orkanens øje – Kastellet på Samuel Christoph og Christian
Geddes kort over København fra midten af 1700-årene.

Lige til venstre, når man er kommet ind i Hovedvagten, hænger et stort, indrammet
kort over København med et forslag til en udbygning af byens fæstningsværker. Det
er ikke signeret og faktisk heller ikke dateret, men alligevel kan det knyttes til et projekt, som chefen for det danske Fortifikationskorps, Samuel Christoph Gedde, arbejdede med i midten af 1740’erne. Geddes meget karakteristiske kortstil – og ikke
mindst hans håndskrift i kortets titelfelt – afslører ham som den direkte ophavsmand
til kortet, selvom dets oprindelige, strålende barokfarver nu kun ses ganske svagt.
Til gengæld vil det være at tage munden for fuld også at kreditere ham for kortets
forunderlige indhold. Han fortæller selv, at det er blevet til ”erinnerlich”, nemlig som
han huskede sin tidligere chef Jobst von Scholtens store projekt til en forstærkning af
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København fra 1717. Dette kort havde man forgæves ledt efter i Krigskancelliets gemmer, og det kunne Gedde derfor ikke bruge som forlæg (i dag findes det i Ingeniørkorpsets historiske tegningssamling i Rigsarkivet). Gedde havde imidlertid en god hukommelse, og man kan konstatere, at hans kort i store træk svarer til von Scholtens
plan. Hvor de varierer kan Gedde jo blot have tilpasset den gamle plan til sine egne
tanker om et fæstningsforsvar.
Karakteristisk for begge planer er en forstærkning af det ydre forsvar mod Sjælland
ved en sikring af de indre dele af Østerbro og Vesterbro, der skulle – som ved byplanen af 1649 – omgives af to retranchementer, der så at sige greb ud mod Søernes
yderside. Desuden skulle den lange dæmning uden for Christianshavns Vold sikres
med redaner ud for kurtinerne, og her er ligheden mellem de to kort størst.
Gedde viser dog retranchementerne i en mere enkel form med store bastioner og
lange kurtiner, hvor von Scholten ville anlægge mindre bastioner iblandet redaner.
Hovedvolden mod Sjælland skulle hos von Scholten sikres ved raveliner ud for alle
kurtiner med et ydre forsvar i form af glacis og lunetter ud for bastionspidserne.
Gedde gentog denne tanke, men udformede de ydre anlæg i større dimensioner, ligesom han supplerede ravelinerne ved den særligt udsatte Helmers Bastion med kontregarder. Samme sikring af hovedvolden var også lagt ud for Kastellets landside. Her viser Gedde en udbygning med et hornværk omgivet af raveliner og kontregarder, der
ikke optræder på von Scholtens kort. Ellers ligner Kastellet fuldkomment ”sig selv” på
de to kort.
Gedde oplyser på sit kort, at von Scholtens kort fik kongelig godkendelse i 1717, og
det tror man gerne, men tiden var ikke til så store forstærkningsarbejder. Projektet
holdt man sig til i 1729, da Magistraten fik ordre til at flytte Farimagsvejen ud til den
indre bred af Søerne, så man kunne få plads til glacis og lunetter. Magistraten så stort
på dette ønske, og ikke en brosten blev flyttet.
Men i 1744 ønskede kongen at genoptage projektet, hvis økonomi man troede at
kunne sikre ved en kraftig besparelse på driftsudgifterne til de danske fæstninger,
men fæstningsfondens midler blev i de følgende år brugt til andre og mere akutte arbejder. Endnu i 1750’ernes midte kombinerede Gedde von Scholtens projekt med en
plan til en regulering af forstadsbebyggelsen og en udvidelse af København med 490
huse i en rudeformet byplan, men efter at han selv i 1763 blev tvunget bort som chef
for Danske Fortifikationskorps blev planerne endeligt opgivet.
Bjørn Westerbeek Dahl
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Onsdag den 18. november
Foredrag af Finn Andersen
Kongeporten

Da vor næstformand Finn fortalte om Norgesporten, måtte han nødvendigvis også gå
dybt ned i Kongeportens historie ligeså.
Den viser sig at have en spændende historie, der nok vil overraske mange, der ellers
er vant til at gå igennem den hver dag.
Kom og hør om denne spændende bygning, Kastellets hovedport mod byen.
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Kontaktoplysninger til foreningen
Bestyrelsen kan kontakte på info@kastelletsvenner.dk eller via kontaktformularen på hjemmesiden.
Webmaster kan kontaktes på webmaster@kastelletsvenner.dk eller via kontaktformularen på hjemmesiden.
Husk at se jævnligt på vor hjemmeside www.kastelletsvenner.dk. Der kommer
løbende nyt på siden.
Se også Kastellets officielle hjemmeside med nyt fra Kastellet: www.kastellet.dk
Har du modtaget dette Nyhedsbrev med posten, og har du en e-mailadresse, vil
vi meget gerne bede om den. Du har mulighed for at sende den til: info@kastelletsvenner.dk

Hjemmesiden:

www.kastelletsvenner.dk har mange artikler om Kastellet, samt
mange andre informationer om Kastellet.
Hjemmesiden bringer tit nye artikler om Kastellet, samt kommende aktiviteter.
Så husk at slå op på den, og være orienteret om hvad der sker. Se f.eks.:

Artikler om Kastellet:

Kastellets ”Historiske Tidslinje”

Bøger og artikler om Kastellet:

Se på denne side, hvad vi har fundet af
bøger og artikler om Kastellet. Logger du ind på siden kan en stor del af dem downloades som PDF filer til brug på egen PC eller evt. en E-bogs læser.
Det er også på denne side man kan downloade Næstformand Finn Andersens artikler
som uddyber hans mange spændende foredrag om bl.a. forholdende i Kastellet og
meget andet.
Har du endnu ikke et login så kan du oprette dig på denne side. (Gælder kun for medlemmer).

Mennesker i Kastellet:

Se også denne side af nyere dato om "Mennesker i
Kastellet". Der kommer løbende nyt til. Bl.a. finder du en oversigt over alle Kastellets
kommandanter.
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Arrangementer i Kastellet 2020
På Mølledagen, søndag den
21. juni, er Kastelsmøllen
åben.
På Kulturnatten den 9. oktober og Kastellets fødselsdag
den 25. oktober, er Kastellets
Venner på plads i vor mange
udstillinger, nærmere om aktiviteterne vil følge op til dagene.

Se også:
www.kastellet.dk
facebook.com/kastelletkbh

På gensyn i den gamle fæstning
Med venlig hilsen
Niels Elsborg
Formand
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