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Kære medlemmer!
Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den 28. oktober 1664.
350 års jubilæet vil blive fejret både af vor forening og af Kastellets kommandant.
Jubilæumsprogram ”Kastellet 350 år/ aktiviteter i Kastellet 2014 forventes offentliggjort på
www.kastellet.info i uge14.
Vi kan allerede nu offentliggøre foreningens foredragsserie i oktober, samt vandringen i Kastellet
og foredraget på Forsvarets Bibliotek. Programmet bringes i dette Nyhedsbrev.
Med anledning af Kastellets 350 års jubilæum, har foreningen fået fremstillet en gaveæske med
manchetknapper og slipsenål med Kastellets logo, se fotografiet af det smukke sæt, som vi kan
sælge for kun kr. 100,00.

OBS! Billedet er ikke i korrekt størrelse. Logoet på manchetknappen er forstørret for at tydeliggøre logoet.

Sættet er til salg ved foredragsaften den 12. marts, samt ved generalforsamlingen den 9. april,
begge dage i Kastellet.
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NOGET FOR DIG?
Vi har stadig brug for ”kustoder” om søndagen i månederne maj til september kl. 12.00 - 14.00, til
sammen med en ansvarlig guide at holde åbent i Kastellets Historisk Samling. Vi kan love nogle
interessant timer i Kastellet, og en god oplevelse tilmed.
Kontakt foreningen på 22 23 13 53, og find en søndag du kan.

Foredrag i Kastellet: ”Hvad volden gemte og meget mere”
Foredraget finder sted:
Onsdag den 12. marts 2014 klokken 19.30, ”Bageriet”, Sdr. Magasin.
Denne aften vil arkæologerne Stine Damsbo Winther og Niels Andreasen fra Københavns Museum
fortælle om deres fund, og grundene til at de har været i Kastellet som arkæologer. Det var de i
forbindelse med bærmens reetablering, samt undersøgelser i forbindelse med bygningernes reetablering.
De har fundet metalgenstande som spænder, mønter og musketkugler og meget mere.
Stine vil fortælle om baggrunden for og selve udførelsen af det
arkæologiske arbejde, og Niels vil fortælle om det at gå med metaldetektor og om metalgenstandene.
I forbindelse med genoprettelsesarbejder på Kastellet efter skybruddet i 2011, skulle der etableres sondringshuller i Artilleristok, Generalstok og Kommandantgården. Samtidig skulle gulvbelægningen skiftes i Generalstok. En kamin blev dokumenteret,
og der blev opsamlet en lille mængde fund umiddelbart under
det optagne cementgulv. Kaminen og genstandene kan dateres
til Generalstoks grundlæggelse i 1660’erne.
I 2013 i forbindelse med etablering af sondringshuller op til en
række bygninger på Kastellet, blev disses fundamenter undersøgt. Der blev registeret flere typer fundamenter samt enkelte genstande, der kan dateres fra 161800-tallet.

Foredraget er illustreret med PowerPoint og eksempler på fundene, og til slut vil vi se metaldetektoren demonstreret på Kirkepladsen, måske kan der gøres fund der!
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Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling 2014.
Generalforsamlingen finder sted:
Onsdag den 9. april 2014, kl. 19:00 i Kastellet, ”Bageriet” i Sdr. Magasin
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår samt om virksomheden i indeværende år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 § 16.
På valg er:
Formand Niels Elsborg
Sekretær Birgitte Wilson Schmidt
Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling Jytte Kreiborg.
Alle er villige til genvalg.
6. Valg af 2 suppleanter:
P.F. Ettrup og Frantz T. Nielsen
Begge er villige til genvalg.
7. Valg af revisor:
Otto Lops
Er villig til genvalg.
8. Gennemgang af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil foreningen byde på sandwich, øl, vand og vin, samt hyggeligt
samvær.

Foredrag i Kastellet: ”Krigen 1864 og Kastellet 1864”
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Foredraget afholder i Kastelkirkens regi, men alle er velkommen. Foredraget finder sted:
Lørdag den 26. april kl. 10.00, ”Bageriet”, Sdr. Magasin
Foredrag ved fhv. vicepræsident i Vaabenhistorisk Selskab, og nuværende formand for Kastellets
Venner & Historiske Samling, Niels Elsborg:
Krigen 1864 var en katastrofe for Danmark: Hvordan oplevede soldater krigens virkelighed, hvad
havde de af våben og udrustning. Hvad tænkte de, og hvordan med familierne?
Kom ind og hør om denne periode i Danmarks historie.

Fiskelauget
I januar var de, der har et fiskekort til Kastellets indre voldgrav indkaldt, så de kunne få
kortet for 2014. Det var glædeligt at opleve,
at næsten alle fiskerne mødte frem.
Fiskelauget havde medbragt kroge, net og
stænger, samt litteratur, som fiskerne kunne
se på.
Formanden for Fiskelauget forklarede om
reglerne for fiskeriet, ligesom der var
spørgsmål både til Fiskelauget og til formanden for Kastellets Venner & Historiske Samling. En god aften med mange spørgsmål.

Møllelauget
Møllelauget har været flittige, også her i vintertiden, med at gå møllen igennem og passe og pleje
den, så den kan fremstå fin og funktionsklar til jubilæet.
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Program for Kastellets Venner & Historiske Samlings aktiviteter
I anledning af Kastellets 350 års jubilæum.
Foredrag med offentlig adgang.
Foredragsrække ved Bjørn Westerbeek Dahl, fæstningshistoriker og formand for Selskabet for
Københavns Historie:
”Kastellet før Kastellet”, Torsdag den 18. september, kl. 19:00, ”Bageriet”, Sdr. Magasin,
”Ruses kastel – planer og realiteter”, Tirsdag den 7. oktober, kl. 19:00, Gammel Varmecentral ved
Ndr. Magasin,
”Kastellet efter Ruse”, Tirsdag den 14. oktober, kl. 19:00, ”Bageriet”, Sdr. Magasin.

Foredrag ved museumsinspektør, Karsten Skjold Petersen. Ph.d., museumsinspektør og seniorforsker ved Tøjhusmuseet:
”Soldaterne i Kastellet i 1700 årene”, Tirsdag den 21. oktober, kl. 19:00:”, ”Bageriet”, Sdr. Magasin,

Vandring i Kastellet med Karsten Skjold Petersen.
”Vandring i Kastellet”, Torsdag den 23. oktober klokken 18.30, mødested: Ved flagstangen i Kastellet.

Foredrag ved Karsten Skjold Petersen:
”Hærens uniformer i 1700 tallet”, Onsdag den 5. november klokken 17.00 – 19.00: Forsvarets
Bibliotek, Sdr. Magasin, der fremlægges Forsvarets Biblioteks uniformsværker fra 1700 årene.

Udgivelser:
Foreningen udgiver op til jubilæet en revideret og illustreret udgave af Victor Krohns: ”Kastellet
Frederikshavns Fængselshistorie gennem 250 aar”, tidligere udgivet i 100 nummererede duplikerede eksemplarer i 1926.

Kontaktinformation
Bestyrelsen kan kontakte på info@kastelletsvenner.dk - eller via kontaktformularen på hjemmesiden.
Webmaster kan kontaktes på webmaster@kastelletsvenner.dk - eller via kontaktformularen på
hjemmesiden.
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Husk at se jævnligt på vor hjemmeside. Der kommer løbende nyt på siden.
http://www.kastelletsvenner.dk
Se også Kastellets hjemmeside med nyt fra Kastellet: www.kastellet.info

E-mail:
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
På forhånd tak.
På gensyn i Den Gamle Fæstning i 350 året.
Med venlig hilsen
Niels Elsborg
Formand.
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