Kastellets Venner & Historiske Samling
Nyhedsbrev september 2018
Kære medlemmer!
Foreningens ordinære generalforsamling blev afholdt den 20. april 2018.
Læs referatet af den: 25/4 2018 (klik på det blå link)

Foreningens aktiviteter for resten af 2018
Onsdag den 26. september klokken 19.00, i ”Gl. Varmecentral”, Ndr. Magasin.
Foredrag ved næstformand Finn Andersen:

”Kastellets nu forsvundne bygninger”.
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Kastellet har altid været en levende organisme, der blev tilpasset tidens krav.
Disse var ikke altid ensbetydende med at bevare gamle bygninger, og heller ikke
altid lige heldige, når det gjaldt arkitekturen.
I forbindelse med den løbende restaurering siden 1945 er der derfor fjernet en
lang række bygninger, der ikke ligefrem forskønnede Kastellet – men disse har
dog haft deres betydning og egen historie.
Om disse bygninger handler foredraget – hvorfor blev de byggede, hvad skete
der i dem, og hvordan så de ud? Hvorfor blev de i grunden fjernede? Kom og
hør historien om disse forsvundne huse.
Onsdag den 17. oktober klokken 19.00, i ”Gl. Varmecentral”, Ndr. Magasin.
Foredrag ved næstformanden Finn Andersen:

”Trusler mod Kastellet gennem tiderne”.
At Kastellet har overlevet til vore dage, er noget af mirakel, som Finn Andersen
vil fortælle om.

Kastellet delt af jernbanen, 1894

Kastellet som park (forslag)
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Tirsdag den 20. november klokken 19.00, i ”Gl. Varmecentral”, Ndr. Magasin.
Foredrag ved formanden for Selskabet for Københavns historie,
Bjørn Westerbeek Dahl:

”Menneskene bag fæstningen”.
Foredragsholderen udgav sidste år det store tre binds værk: ”Til Rigets forsvar
og Byens gavn”, om Fæstningen København, og Kastellet fra 1600 til 1728.
De mennesker, der var bag opførelsen af fæstningen og dens vedligeholdelse,
vil Bjørn Westerbeek Dahl fortælle om denne aften, så en ny brik om Kastellets
historie kan blive føjet til de mange andre vi kender til.

Efter foredragene er foreningen vært ved et glas vin i Hestestalden.
Kulturnatten fejres i Kastellet fredag den 12. oktober klokken 18.00 -22.00.
Programmet fremsendes inden da, men det kan røbes, at Kastellet bliver oplyst
med et lysshow i farver, dertil kommer de mange aktiviteter i Kastellet.
Kastellets 354-års fødselsdag fejres på dagen, søndag den 28. oktober klokken 12.00 - 16.00, programmet for dagen fremsendes inden.

Side 3 af 4

Kastellets Venner & Historiske Samling
Ny artikel om Kastellet
Næstformand Finn Andersen har begået en ny artikel i serien om Kastellets bastioner, Grevens Bastion. Læs den på hjemmesiden
Grevens Bastion (klik på det blå link).

Husk også at se på hjemmesiden Kastellets historiske Tidslinje. Den fortæller
måned efter måned historien om hændelser i Kastellet fra Kastellets start til
nu.
Kastellets ”Historiske Tidslinje” (klik på det blå link).

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

På gensyn i Den Gamle Fæstning.
Med venlig hilsen
Niels Elsborg, Formand
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