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Kære medlemmer
Her halvvejs inde i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den 28. oktober 1664, er fejringen
af jubilæet godt i gang.
Guiderne har indtil nu i år rundvist næsten 1.500 personer og der er allerede nu bestilt mange
rundvisninger resten af året. Møllelauget har fortsat travlt i Kastelsmøllen og fiskerne kan se
frem til at Bermen snart er færdigrenoveret, så det igen er muligt at færdes hele vejen rundt.
Vi kan glæde os til et spændende efterår med mange aktiviteter i Kastellet, bl.a. foredrag,
vandring, udstillinger, koncerter, Kulturnatten og ”Kastellets fødselsdag”, som finder sted
lørdag den 1. november 2014.
Har valgt at sende dette ekstra nyhedsbrev ud til jer, så I her i sommerperioden får mulighed
for at læse en rejsebeskrivelse fra turen til Norge til Fæstningsbyen Fredrikstad og fæstningen
Fredriksten, mandag den 19. – torsdag den 22. maj 2014.
God læselyst!
Fortsat god sommer! Næste nyhedsbrev udsendes til september.
På gensyn i Den Gamle Fæstning!
Med venlig hilsen
Niels Elsborg
Formand

Kontaktoplysninger og info:
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. Der kommer løbende nyt på siden, http://www.kastelletsvenner.dk
Se også Kastellets hjemmeside med nyt fra Kastellet: www.kastellet.info
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Tur til Norge 19. til 22. maj 2014
Rejsedagbog fra turen / Lotti D.
Formanden for Kastellets Venner & Historisk Samling Niels Elsborg og Hanne Elsborg har
efter flere forespørgsler planlagt en tur til Norge, hvor et besøg i Fæstningsbyen Fredrikstad og
i fæstningen Fredriksten skulle indgå i programmet.
På denne tur skulle deltagerne udover de 2 overnatninger på sejlturen med DFDS også
overnatte 1 enkelt nat i Oslo på Hotel Rica Holberg, turen ville således vare 4 dage.
DAG 1 / mandag den 19.05.14
Kl. 14.30 Check-in Crown Seaways
45 forventningsfulde deltagere stod klar i afgangsterminalen, hvor Hanne tjekkede, om vi alle
var ankommet og vi fik udleveret boarding card, som samtidig var nøglekort til kahytterne.
Hanne og Niels gav os god information, så vi fik alle de praktiske oplysninger, vi havde brug for
at vide. Vi gik ombord kl. 15.15. Jeg fandt hurtigt min kahyt og orienterede mig om flugtveje
m.m.
Kl. 17.00 Afgang fra København
Kl. 17.45 2-retters middag i Blue Riband Restaurant
Vi mødtes alle foran restauranten, inden vi blev anvist plads. Flot restaurant, der var dækket
pænt op til os ved 4 langborde. Hanne og Niels bød velkommen.

Vi var næsten de eneste gæster i restauranten, så tjenerne vimsede omkring os og
servicerede os på bedste vis. Menuen stod på svinekam, pebersovs, kartofler og tilbehør.
Herefter blev der serveret dessert, brownies, is og eksotiske frugter. Der var rigeligt at spise og
deltagerne så alle ud til at hygge sig. Hanne informerede os om morgendagens program, så
alle var bekendt med tidspunkter m.m.
Der var reserveret plads til os i baren, så vi efter middagen havde mulighed for at mødes der til
en drink eller to! Der var underholdning ”hestevæddeløb” og et orkester med sangerinde
sørgede for musikken.
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DAG 2 / tirsdag den 20.05.14
Kl. 07.00 – 09.30 Morgenbuffet i Restaurant 7 Seas
En overdådig morgenbuffet blev nydt i Restaurant 7 Seas.
Herefter gik jeg ud på dækket for at nyde den smukke udsigt, mens vi sejlede ind gennem
Oslofjorden. Vejret var rigtig fint. Der var også tid til at handle lidt ”fornødenheder” i Sea
Shoppen inden alle deltagerne ca. kl. 0930 mødtes for at gå fra borde nogenlunde samtidig.
Kl. 09.45 Ankomst til Oslo

Kl. 10.00 – 18.00 Bustur til Fredriksten Fæstning og Fæstningsbyen Fredrikstad.
Bussen ankom til tiden, vi var klar og hurtigt inde i bussen, så vi kom af sted tidligere end
beregnet.
Af sted mod Fredriksten Fæstning det gik, en længere bustur, men Niels fortalte levende, om
alt det vi skulle se og lidt om selve Fredriksten Fæstnings historie, så tiden fløj af sted. I
Fredriksten fæstning har nogle af de mest dramatiske og blodige hændelser i norsk
krigshistorie fundet sted, mest kendt er den svenske kong Karl XII’s fald i 1718.
Niels fortalte også, at vi havde et stramt program, så man skulle overholde tiderne. Kom man 3
min. for sent, skulle man synge for alle i bussen, 6 min. forsinkelse kostede en dans for alle i
bussen og såfremt man kom 9 min. for sent, så kunne man synge og danse alt det, man kunne
og havde lyst til - for så ville bussen være kørt! Det udløste en god latter i bussen.
På resten af turen var der ingen, der kom for sent!  Der var rigtig god stemning i bussen.
Da vi ankom til parkeringspladsen ved Fredriksten Fæstning fik vi sandwich og juice, som
Hanne havde medbragt hjemmefra.

Solen skinnede dejligt og deltagerne hyggesnakkede eller gik lidt rundt i nærheden.
Side 3

Rutekort Oslo til Fredriksten Fæstning.

Billedet herunder viser området Fredriksten Fæstning.

Side 4

Kort efter dukkede guiden op - klædt i en flot uniform.

Inden vi skulle med guiden ind i selve fæstningen, viste han os op til monumentet ”Karl XII falt
her 1718”, hvor han bl.a. fortalte historien om Karl XII.

Foto herover viser Karl XII’s død i løbegraven foran Fredriksten.

Vi kom forbi Fredriksten Kro og gik videre op til fæstningen, hvor guiden begyndte sin
fortælling om Fredriksten Fæstning.
Side 5

Der var toppede brosten, stejle ramper, grusstier og mange trapper på turen op til Kongens
Bastion, så ikke alle tog med derop, men kunne i stedet nyde udsigten længere fremme ved
Dronningens Bastion. Foto herunder viser den stejle vej op!

Udsigten på vej op til Kongens Bastion var ubeskrivelig smuk.
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De gamle kanoner, der stod i Kongens Bastion, var med sine gule/røde farver – de
oldenborgske farver - en flot kontrast til udsigten på og fra bastionen.

Mens vi gik rundt deroppe og kiggede og fotograferede flittigt, fortsatte guiden sin fortælling om
fæstningen. Sidste foto herover viser: Slave, fæstningsfange på Fredriksten.
Vi gik ned til resten af gruppen i Dronningens Bastion, hvor guiden sluttede sin fortælling.

Enkelte af deltagerne besøgte også Enveloppen.

Man kan bl.a. læse om Fredriksten Fæstning på:
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Fredriksten-festning/

Kl. 1400 sharp sad alle i bussen, klar til næste oplevelse. Rutekort Fredriksten til Fredrikstad.
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I bussen fortalte Niels nogle spændende historier og fakta om Fæstningsbyen Fredrikstad og vi
skulle også se Kongsten Fort (galgebjerget), hvor vi skulle møde en guide, som kunne fortælle
os om stedet. Efter besøget i Kongsten Fort ville guiden vise os rundt i Fredrikstad og tage os
med på museum derinde. Spændende!

Vi stod af bussen foran Kongsten Fort og gik den stejle vej op mod porten og ind i fortet.

Vi gik lidt rundt derinde og orienterede os, mens vi ventede på guiden.

Også denne guide dukkede op i en flot uniform. Han fortalte om fortet og om byen, mens vi
stod og kiggede ind over byen. Meget flot og levende fortælling.
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Herefter var der mulighed for at besøge Kontraminerne, inden vi skulle videre ned til
Fredrikstad.

Der blev taget et foto af deltagerne inden afgang fra Kongsten Fort .
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Bussen kørte os så tæt på Fredrikstad, det var muligt. Det er ikke tilladt at køre med bus ind i
Fredrikstad. Det var en imponerende gåtur ind over broen og ind gennem porten, kunne føle
”Kastels-pustet”, det var samme byggestil, jeg fik den der følelse af ”et øjeblik” at være hjemme
i Kastellet!

Inde i selve Fredrikstad er der stof til en helt ny udflugt/tur til Norge. Et meget spændende sted
grundlagt i året 1567 i kong Fredriks II regeringstid. Fæstningen blev i 1903 nedlagt som et
militært anlæg og er i dag et kulturminde/en seværdighed, som skal bevares for eftertiden. Der
er brugt mange penge på at restaurere stedet i perioden 1990-1994. I 2002 blev Fredrikstad
Kommandantskab nedlagt og mere end 350 års militær tilstedeværelse i fæstningsbyen var
slut. Almindelige virksomheder har taget de fredede bygninger i brug.
Vi skulle have besøgt museet inde i fæstningen, men desværre var det ikke åbent. I stedet for
besøgte vi kirken og gik en tur rundt i gaderne.

Vi gik ind til torvet, midt i den hyggelige by, hvor vi så statuen af Fredrik II, Det Gamle Rådhus,
en gabestok m.m. Fra torvet, en af sidegaderne, var der flot udsigt ned mod vandet.
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Guiden sluttede sin fortælling her, inden vi forlod Fredrikstad og med bussen satte kurs mod
Oslo!
Man kan bl.a. læse om Fredrikstad og Kongsten Fort her:
http://kastelletsvenner.dk/uploads/dokumenter/Fredrikstad,%20Faestningsbyen,%20Kongsten%20Fort.pdf

Kort over Fredrikstad og Kongsten Fort samt rutekort retur til Oslo.

Tror de fleste var meget trætte og mætte af alle dagens gode oplevelser og indtryk - og fik en
lille lur i bussen på vej mod Oslo.
Kl. 18.00 Ankomst til Hotel Rica
Hanne sørgede for hurtig indtjekning, så vi havde en lille time for os selv på værelserne, inden
vi skulle mødes til aftenbuffet.
Kl. 19.00 Aftenbuffet med kolde og varme lækkerier i restauranten på hotellet
Vi sad ved små hyggelige 4-6 mands borde, og der var mange forskellige og gode både kolde
og varme retter at vælge imellem i buffeten. Der var postevand i rigelige mængder  og
såfremt man havde lyst til vin, øl eller sodavand, kunne dette købes ude i baren.
Efter en meget varm dag med masser af fysisk aktivitet – skulle væskebalancen genoprettes!
Det var en dejlig lun aften, nogle af os valgte at gå en tur forbi slottet og ned på Karl Johan
Gate.
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DAG 3 / onsdag den 21.05.14
Kl. 07.00 Morgenmad i restauranten og dagen til fri disposition indtil check-in for afgang
En god og yderst varieret morgenbuffet med alt fra kaviar, flere slags fisk, helt specielle sild,
over flere lune retter og spejlæg med bacon, hård- og blødkogte æg, til brød og pandekager,
yoghurt, grov havregryn og tørrede frugter m.m.
Kl. 09.00 - 15.00 på egen hånd i Oslo
Jeg deltog i et par planlagte møder og fik også set Slottet, Domkirken, Stortorget, Karl Johan
Gate, Youngstorget, Grønlandsområdet, Grønlands bazaren, By Porten, Aker Brygge,
Tordenskjold statuen m.m.

Kl. 10.30 - 13.00 program i Oslo, for de, som var interesserede
Hanne og Niels havde planlagt 2 forskellige programmer for dagen i tidsrummet kl. 10.3013.00 for de, som var interesserede.
Det ene program omhandlede besøg på Hjemmefrontsmuseet på Akershus / Forsvarsmuseet.
Oslo den 21. maj 2014, af Niels Elsborg. (Niels Elsborg fortæller, skrevet i kursiv).
De, der ville med til Akershus, samledes foran hotellet kl. 0930, hvorefter vi startede
fodmarchen mod Akershus.
Vi indpasserede ved indgangen ved Rådhuset, hvor jeg fortalte om stalden til det ridende politi,
som Oslo, i modsætning til København, stadig har.

Så var vi inde på Fæstningsområdet, der ligesom i Kastellet er militært område.
Starten på besøget på Akershus var, at deltagerne fik information om stedet, og det kunne ikke
gøres bedre end på Besøgscentret, der fortæller om Fæstningens historie, og især om
fangerne, slaverne.
Side 12

En grum udstilling, se fotos herunder.

Vi kan sammenligne med vore fanger i Krudttårnet i Dronningens Bastion i Kastellet.
Derefter begav vi os opad mod toppen af Fæstningen, hvor vi stoppede ved Norges
Hjemmefront- Museum, der fortæller Norges kamp under den tyske besættelse fra 1940 til
1945. Museets viser forskelligheden mellem den danske og norske situation, skæbne, i den
periode og den norske var så afgjort betydelig værre end vor!
Foto herunder viser deltagerne, der betragter den smukke udsigt mod Oslo.

Stedet, hvor de norske patrioter, frihedskæmpere, blev henrettet blev markeret med tavshed
og respekt.
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Derpå passerede vi Flagbastionen, med Norges Flag, hvorfra der bliver afgivet salutter ved
nationale begivenheder. Hans Majestæt Kongens Garde bevogter Flagbastionen.
Næste station var Akershus Slot, som desværre var lukker for turister denne dag, men det
vidste vi på forhånd.
De mange kanoner i lavetter fra den dansk-norske tid blev beundret, men vi har heldigvis også
nogle på Kastellet.
Vi nåede så ned på Fæstningspladsen, hvor der blev fortalt om monumentet for 1940-45, samt
stedet hvor den tyske besættelsesmagt overgav sig til den norske hjemmefront i 1945.
Så kom vi til Forsvarsmuseet, hvor jeg informerede om museet, og især deres butik med
alskens militærlitteratur.
Deltagerne blev sluppet løs med ordene: Fri øvelse, vi ses ved terminalen ved båden, men
nogle ville følges med mig efter besøget på museet til en stor boghandel på Karl Johan, hvilket
de gjorde.
Så vi fik dagen til at gå på en dejlig måde, og alle nåede skibet! / - Med disse ord slutter Niels
Elsborg sin fortælling fra dagen.

Kl. 15.00 - 15.15 Check-in Pearl Seaways
Igen var alle ankommet til afgangsterminalen til tiden, Niels var glad og roste deltagerne ”flot
soldater præcision”.
Hanne sørgede for, at alle fik deres boarding card og det blev aftalt, at vi skulle mødes foran
restauranten kl. 17.45.

Kl. 16.30 Afgang fra Oslo
En flot sejltur på Olsofjorden.
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Kl. 17.45 Dinner Buffet i Restaurant 7 Seas
Vi sad nogenlunde samlet ved forskellige borde i den ene ende af restauranten.

Denne gang var der fyldt helt op i restauranten, bl.a. var der et stort kinesisk selskab. Det var
lidt svært at komme til retterne på grund af de mange gæster og personalet havde svært ved at
følge med og fylde nye forsyninger op. Men det lykkedes. Det var god mad og der var mange
forskellige både lune og kolde retter at vælge imellem. Masser af fiskeretter, der var oste bord,
kage bord og softice maskine!
Meget hyggelig stemning under middagen, nogle af os observerede kineserne, som berigede
sig med ”bjerge” af mad og vi konstaterede, at de spiser alt! Også ”pillerejer” med øjne og ben.
Intet går til spilde, en helt anden kultur end vi er vant til.
En enkelt tjener var i sin travlhed så uheldig, at tabe en bakke med glas, som gik i stykker, på
vores bord. Mange glasskår ”sprang rundt”, også ned i Niels’s øl, som hurtigt blev byttet til en
ny!
Efter buffeten var aftenen til fri disposition. Satte mig ind i baren for at nyde en Esrom Kloster
øl foran panoramavinduerne i godt selskab med de andre deltagere.
Også denne aften var der underholdning ”hestevæddeløb” samt orkester, som sørgede for
musikken.
DAG 4 / torsdag den 22.05.14
Kl. 07.00 – 09.45 Morgenbuffet i Restaurant 7 Seas
En dejlig morgenbuffet, med stort og bredt udvalg, så der var noget for enhver og god kaffe og
i godt selskab med nogle af de andre deltagere.

Flot sejltur ind mod København, som blev nydt på dækket, inden jeg hentede min bagage i
kahytten og gjorde mig klar til afgang!
Kl. 09.45 Ankomst til København
Vi blev lidt forsinket og ankom til København ca. kl. 10.00.
Side 15

Synes det var en rigtig god tur med gode oplevelser.
Tak til alle jer deltagere på turen for godt og positivt selskab og tak til Hanne og Niels for en
meget veltilrettelagt tur, til guiderne i Norge for de gode historier og rundvisninger og tak til
buschaufføren, som førte os sikkert rundt på turen og ikke at forglemme vejrguderne, som
berigede os med solskin og lunt vejr.
Fotos, indsat i rejsedagbogen, er fra:
Hans Lindegaard
Ole Svendsen
Aase Frisch
Finn Sachse Poulsen
Niels Elsborg
Lotti Dyna
Mange hilsner
Lotti
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