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Byvandring	  4:	  Kastellet	  

Københavns	  Stadsarkiv	  



Denne	  byvandring	  
…	  finder	  sted	  i	  og	  omkring	  Kastellet	  og	  introducerer	  dig	  =l	  denne	  meget	  velbevarede	  fæstning	  og	  dens	  forsvarsværker	  
på	  en	  rute	  med	  ialt	  ni	  stop.	  For	  hvert	  stop	  findes	  en	  beskrivelse	  i	  dePe	  hæQe,	  der	  udpeger	  forhold	  af	  betydning	  for	  
forståelsen	  af	  Kastellets	  udformning	  og	  historie.	  Desuden	  s=lles	  der	  mange	  steder	  opgaver,	  der	  har	  =l	  formål	  at	  skærpe	  
din	  evne	  =l	  at	  gøre	  iagPagelser	  og	  drage	  konklusioner	  om	  det	  sete.	  	  
	  
Ruten	  fremgår	  af	  kortet	  på	  forsiden	  af	  hæQet	  samt	  af	  udsniPet	  af	  Geddes	  eleverede	  kort	  fra	  1761	  på	  side	  2.	  Prøv	  evt.	  
at	  bruge	  sidstnævnte	  kort	  =l	  at	  gå	  ruten	  igennem	  med.	  Det	  er	  bedst	  at	  begynde	  ved	  stop	  #2	  og	  derfra	  tage	  punkterne	  i	  
rækkefølge,	  men	  du	  kan	  også	  vælge	  visse	  stop	  ud	  og	  koncentrere	  dig	  om	  dem,	  eller	  følge	  din	  egen	  rute	  –	  det	  er	  ikke	  
afgørende.	  	  For	  at	  komme	  =l	  #2	  kan	  du	  med	  fordel	  gå	  ad	  #1	  (volden	  mellem	  de	  to	  voldgrave)	  enten	  fra	  Østerport	  eller	  
fra	  busstoppestedet	  Esplanaden.	  Se	  ”Adgang”	  herunder.	  
	  

Adgang	  
Du	  kan	  komme	  =l	  Kastellet	  ved	  at	  tage	  S-‐toget	  =l	  Østerport	  Sta=on.	  Gå	  =l	  venstre	  fra	  sta=onen	  og	  kryds	  Folke	  
BernadoPes	  Allé.	  Umiddelbart	  eQer	  krydset	  går	  du	  skråt	  =l	  venstre	  ind	  i	  parken,	  op	  på	  jordvolden	  ad	  trappen,	  ned	  igen	  
og	  følger	  #1.	  Fra	  Kongens	  Nytorv	  kan	  du	  tage	  bus	  1A	  mod	  Østerport	  og	  stå	  af	  ved	  det	  stop,	  der	  hedder	  Esplanaden.	  Her	  
går	  du	  nogle	  få	  skridt	  i	  køreretningen	  og	  drejer	  =l	  højre	  ind	  i	  parken	  frem	  =l	  #1.	  Hvis	  du	  i	  forvejen	  er	  fx	  i	  Nyboder	  eller	  
på	  Amalienborg,	  kan	  du	  gå	  =l	  fods.	  
	  

Forberedelse	  
Du	  kan	  forberede	  dig	  =l	  turen	  ved	  at	  læse	  Case	  #1	  om	  Kastellet	  i	  Kapitel	  5:	  ”Byens	  befæstning”	  i	  online-‐materialet.	  Det	  
er	  ligeledes	  vig=gt	  at	  læse	  afsniPene	  om	  den	  bas=onære	  befæstnings	  opbygning	  og	  funk=onsmåde,	  fordi	  turen	  her	  
bl.a.	  bruger	  dePe	  materiale	  =l	  at	  se	  nærmere	  på	  Kastellets	  forsvarsværker,	  der	  optræder	  med	  stor	  detaljeringsgrad	  på	  
Geddes	  eleverede	  kort.	  Af	  samme	  grund	  vil	  du	  på	  næste	  side	  finde	  en	  kort	  repe==on	  af	  grundprincipperne	  i	  den	  
bas=onære	  befæstning.	  
	  

Resumé	  
Kastellet	  er	  opført	  i	  årene	  1662-‐64	  af	  den	  nederlandske	  befæstningsingeniør	  Hendrick	  Ruse.	  I	  forvejen	  havde	  Chris=an	  
4.	  påbegyndt	  en	  fæstning	  på	  stedet,	  der	  aldrig	  var	  blevet	  helt	  færdig.	  Formålet	  med	  Kastellet	  eller	  Citadellet	  
Frederikshavn,	  som	  det	  hed	  officielt,	  var	  dels	  at	  styrke	  forsvaret	  af	  København	  mod	  nord,	  dels	  at	  beskyPe	  indsejlingen	  
=l	  havnen	  og	  dermed	  flåden,	  og	  dels	  at	  skabe	  en	  sidste	  forsvarsposi=on	  for	  det	  =lfælde,	  at	  genden	  skulle	  indtage	  selve	  
byen.	  Det	  har	  også	  spillet	  ind,	  at	  kongen	  skulle	  kunne	  forskanse	  sig	  mod	  indre	  gender,	  fx	  Københavns	  borgere.	  
	  
I	  den	  oprindelige	  plan	  var	  Kastellet	  da	  også	  primært	  tænkt	  som	  en	  kaserne	  for	  det	  mandskab,	  der	  skulle	  forsvare	  dets	  
volde.	  Derfor	  var	  de	  vig=gste	  bygninger	  mandskabsbarakkerne,	  de	  såkaldte	  stokke,	  magasinerne	  =l	  våben	  og	  proviant,	  
og	  vagthusene	  ved	  de	  to	  porte.	  Men	  i	  =lgiQ	  her=l	  var	  det	  tanken	  at	  opføre	  et	  mindre	  kongeslot	  og	  en	  kirke,	  således	  at	  
kongen	  og	  hoffet	  kunne	  leve	  standsmæssigt	  under	  en	  belejring.	  Slot	  og	  kirke	  blev	  dog	  ikke	  =l	  noget.	  Til	  gengæld	  
opførte	  man	  under	  Frederik	  4.	  den	  nuværende	  kirke	  og	  kommandantgård	  samt	  et	  statsfængsel.	  
	  
Som	  fæstning	  betragtet	  blev	  Kastellet	  anlagt	  eQer	  de	  almindelige	  principper	  for	  befæstningsanlæg	  i	  Europa	  i	  =dlig-‐
moderne	  =d.	  Ifølge	  disse	  principper	  skulle	  voldene	  være	  lave,	  så	  de	  var	  svære	  at	  ramme	  med	  kanonild;	  dybe	  og	  
jordfyldte,	  så	  de	  kunne	  absorbere	  kanonkugler;	  og	  anlagt	  i	  geometriske	  former,	  så	  forsvaret	  kunne	  koncentrere	  sin	  
ildkraQ	  og	  dække	  ethvert	  punkt	  på	  voldenes	  ydersider	  med	  beskydning	  indefra.	  Desuden	  skulle	  der	  være	  fremskudte	  
forsvarsværker	  (udenværker),	  der	  gjorde	  det	  svært	  for	  genden	  at	  komme	  tæt	  på	  selve	  fæstningen.	  
	  
Grundmodulerne	  i	  denne	  type	  forsvarsværk	  var	  bas(onen	  (den	  fremskudte,	  mangekantede	  kanonplakorm),	  kur(nen	  
(det	  lige	  voldstykke	  mellem	  to	  bas=oner)	  og	  voldgraven.	  Her=l	  kom	  yderligere	  et	  antal	  anlæg,	  der	  =lsammen	  styrkede	  
grundmodulernes	  forsvarsevne.	  Se	  næste	  side.	  
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Repe==on:	  Den	  bas=onære	  befæstning	  
•  Befæstningens	  profil.	  Fra	  højre	  mod	  venstre	  ses	  	  (1)	  volden	  med	  (2)	  brystværn.	  Foran	  volden	  ligger	  (3)	  den	  lave	  
forvold,	  der	  dækker	  voldgraven	  mod	  gendtlig	  overgang	  (forvolden	  hedder	  i	  fagsproget	  en	  fausse-‐braye,	  men	  det	  
behøver	  du	  ikke	  huske),	  og	  (4)	  voldgraven.	  	  På	  ydersiden	  af	  voldgraven	  ligger	  (5)	  den	  dækkede	  vej.	  Dækningen	  
dannes	  af	  (6)	  glaciset,	  en	  skrånende	  jordmasse,	  der	  kan	  bestryges	  fra	  toppen	  af	  volden.	  På	  Kastellet	  er	  voldgraven	  
dobbel.	  Jordvolden	  mellem	  de	  to	  grave	  hedder	  i	  fagsproget	  en	  enveloppe.	  

•  Befæstningens	  grundrids.	  Kernefæstningen	  består	  af	  (A)	  bas=oner,	  (B)	  kur=ner	  (de	  lige	  voldstykker	  mellem	  
bas=onerne)	  og	  (C)	  voldgrav.	  Foran	  kur=nerne	  ligger	  (D)	  de	  lave	  forvolde	  (se	  ovenfor	  nr.	  3).	  Bas=onernes	  sider	  er	  
”knækkede.”	  Yderst	  ligger	  (E)	  facerne,	  hvorfra	  man	  kan	  beskyde	  forterrænet,	  og	  inderst	  ligger	  (F)	  flankerne,	  hvorfra	  
man	  kan	  bestryge	  nabo-‐bas=onens	  facer	  (rød	  pil).	  	  

Voldgraven	  er	  delt	  i	  to	  af	  (G)	  jordvolden	  (enveloppen),	  hvorpå	  den	  dækkede	  vej	  ligger	  (se	  ovenfor	  nr.	  5).	  Foran	  
kur=nerne	  ligger	  (H)	  trekantede	  raveliner,	  der	  dels	  tjener	  som	  fremskudt	  forsvar,	  dels	  	  ligger	  i	  vejen	  for	  gendtlig	  
beskydning	  af	  kur=nen	  bagved.	  Foran	  bas=onerne	  ligge	  (I)	  kontregarder,	  der	  er	  formede	  som	  bas=oner	  og	  tjener	  
samme	  formål	  som	  ravelinerne.	  Udenfor	  voldgraven	  ligger	  glaciset	  (se	  ovenfor	  nr.	  6).	  
	  
Det	  lyder	  kompliceret,	  men	  tag	  lige	  et	  par	  minuPer	  =l	  at	  sæPe	  dig	  ind	  i	  det	  ved	  hjælp	  af	  kortet.	  Det	  er	  i	  virkeligheden	  
ikke	  særlig	  vanskeligt,	  og	  det	  gør	  besøget	  på	  Kastellet	  mere	  interessant,	  hvis	  du	  forstår	  befæstningens	  principper.	  
	  
	  
	  
	  

Det	  er	  vig=gt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  intet	  af	  det,	  du	  ser	  på	  Kastellets	  forsvarsværker,	  er	  =lfældigt.	  Alt	  har	  en	  specifik	  
betydning	  for	  det	  samlede	  forsvarsværk,	  og	  alt	  er	  indrePet	  =l	  at	  tjene	  befæstningens	  højeste	  mål:	  At	  hindre	  genden	  i	  
at	  trænge	  ind	  i	  fæstningen	  og	  erobre	  den.	  
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Isaac	  Commelyn:	  Frederick	  Hendrick	  van	  Nassauw,	  Prince	  van	  Orangien,	  zijn	  leven	  en	  bedrijf,	  1651.	  Kilde	  Wikipedia.	  	  

Atlas	  Von	  Loon.	  Volume	  XV:	  Tooneel	  der	  Steeden	  I	  -‐	  ci=es	  and	  for=fica=ons	  of	  the	  Dutch	  Republic,	  1649.	  Kilde:	  Wikipedia	  



4.1	  Enveloppen	  
Turen	  på	  Kastellet	  starter	  egentlig	  på	  stop	  #2.	  Men	  for	  at	  komme	  derhen	  kan	  du	  tage	  vejen	  ad	  enveloppen,	  som	  er	  den	  
jordvold,	  der	  deler	  Kastellets	  voldgrav	  i	  to.	  Det	  gælder,	  hvadenten	  du	  tager	  toget	  =l	  Østerport	  eller	  bussen	  fra	  Kgs.	  
Nytorv	  =l	  stoppestedet	  Esplanaden.	  	  I	  begge	  =lfælde	  kommer	  du	  ind	  på	  enveloppen	  via	  en	  hul	  kontregarde	  –	  altså	  den	  
type	  udenværk,	  der	  ligger	  umiddelbart	  foran	  en	  	  bas=on	  og	  beskyPer	  denne	  mod	  gendtlig	  beskydning.	  Se	  bogstav	  I	  og	  
A	  på	  foregående	  side.	  	  
	  

Når	  du	  går	  hen	  ad	  enveloppen,	  så	  læg	  mærke	  =l,	  at	  du	  går	  på	  den	  dækkede	  vej	  (bogstav	  G	  på	  forrige	  side).	  Du	  kan	  se	  
det	  på,	  at	  der	  =l	  højre	  for	  dig	  løber	  en	  vold,	  som	  beskyPer	  dig	  mod	  beskydning	  udefra,	  og	  som	  du	  kan	  læne	  dig	  op	  ad	  
for	  at	  skyde	  =lbage	  mod	  genden	  med	  din	  musket	  eller	  andet	  håndvåben.	  Den	  dækkede	  vej	  gør	  det	  også	  muligt	  for	  dig	  
at	  bevæge	  dig	  rundt	  langs	  hele	  fæstningens	  yderside	  og	  koncentrere	  forsvaret	  dér,	  hvor	  angrebet	  er	  voldsomst.	  
	  
Ø  Gå	  op	  på	  volden	  og	  læg	  mærke	  =l	  	  den	  dobbelte	  voldgrav.	  Den	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  befæstninger	  skydes	  udad	  for	  	  
at	  skabe	  dybde	  i	  forsvaret	  ved	  at	  holde	  gendens	  kanoner	  længere	  fra	  voldene,	  end	  det	  ellers	  ville	  have	  været	  muligt.	  
	  

4.2	  Port-‐ravelinen	  
Ø  Gå	  ud	  på	  den	  trekantede	  ø	  mellem	  de	  to	  broer	  og	  tag	  trappen	  op	  på	  den.	  Du	  står	  nu	  på	  en	  ravelin,	  i	  dePe	  =lfælde	  	  
en	  af	  ravelinerne	  foran	  Kastellets	  to	  porte.	  En	  ravelin	  er	  en	  mindre	  trekantet	  ø,	  der	  normalt	  er	  placeret	  i	  voldgraven	  
foran	  en	  kur=ne.	  Som	  sådan	  kan	  den	  bruges	  =l	  fremskudt	  forsvar	  af	  fæstningen,	  sam=dig	  med,	  at	  den	  ligger	  i	  vejen	  for	  
gendens	  kanoner,	  hvis	  han	  skulle	  forsøge	  at	  skyde	  kur=nen	  i	  grus.	  Se	  bogstav	  H	  og	  B	  på	  foregående	  side.	  
	  
Hvis	  der	  ligger	  en	  port	  i	  kur=nen,	  ændrer	  ravelinens	  funk=on	  og	  konstruk=on	  sig,	  fordi	  den	  både	  skal	  give	  adgang	  =l	  
porten	  og	  sam=dig	  hindre	  genden	  i	  at	  nærme	  sig	  denne	  under	  et	  angreb.	  Desuden	  er	  portvagten	  ops=llet	  her	  under	  
normale	  forhold.	  Du	  kan	  stadig	  se	  vagtbygningens	  grundrids	  nedenfor	  volden	  (se	  også	  pilen	  på	  kortet	  herunder).	  
	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  4.2.1):	  RAVELINEN	  SELV	  

1.  Analyser	  og	  dokumenter	  ved	  selvsyn	  ravelinens	  konstruk=on	  –	  dens	  form	  
og	  dens	  forsvarsværkers	  opbygning	  –	  med	  fotos	  eller	  skitser.	  Brug	  fagord	  
fra	  oversigten	  på	  foregående	  side	  og	  sammenlign	  evt.	  ravelinen	  i	  dag	  med	  
udsniPet	  af	  Geddes	  kort	  =l	  højre.	  	  

2.  Se	  dig	  omkring	  og	  forklar,	  hvordan	  man	  fik	  kanonerne	  op	  på	  volden,	  og	  
prøv	  om	  du	  kan	  gæPe,	  hvorfor	  ravelinen	  ingen	  volde	  har	  ind	  mod	  
Kastellet.	  

3.  Analyser	  og	  dokumenter	  hvorledes	  ravelinens	  konstruk=on	  bidrager	  =l	  
forsvaret	  af	  adgangsvejen	  =l	  porten.	  Kig	  godt	  på	  Geddes	  kort.	  

	  
Opgaver	  fortsæ5es…	  
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Fra	  Østerport	  kryds	  Folke	  
Bernado5es	  Allé	  og	  gå	  
straks	  ind	  i	  parken.	  Tag	  
trappen	  direkte	  op	  på	  
jordvolden	  (=	  
kontregarden)	  og	  
bemærk,	  at	  den	  er	  
trekantet	  og	  hul.	  Fortsæt	  
ned	  på	  enveloppen.	  	  

Stå	  af	  på	  busstop	  
Esplanaden,	  gå	  20-‐25	  
meter	  	  i	  køreretningen	  
og	  drej	  (l	  højre	  ind	  i	  
området	  ad	  s(en.	  
Bemærk,	  at	  du	  følger	  
ydersiden	  af	  
kontregarden.	  Fortsæt	  
(l	  højre	  ad	  enveloppen.	  

Københavns	  Kommune	   Københavns	  Kommune	  

Københavns	  Stadsarkiv	  



OPGAVER	  (BYVANDRING	  4.2.2):	  KASTELLETS	  FORSVARSVÆRKER	  

Ø  Vend	  dig	  mod	  Kastellet	  og	  betragt	  den	  bas=onære	  befæstning	  i	  hele	  sin	  bredde.	  Hvad	  du	  ser,	  er	  ikke	  blot	  Kastellets	  	  
forsvarsværker,	  men	  =llige	  prototypen	  på	  europæiske	  byers	  befæstning	  i	  hele	  perioden	  mellem	  midten	  af	  1500-‐tallet	  
og	  midten	  af	  1800-‐tallet.	  Porten	  kunne	  have	  været	  en	  hvilken	  som	  helst	  byport,	  og	  de	  græsbeklædte	  bas=oner	  =l	  
siderne	  er	  typiske	  for	  byvoldene	  overalt	  i	  Nordeuropa	  (sydpå	  ville	  de	  oQe	  være	  besat	  med	  sten).	  Hvis	  du	  kan	  fores=lle	  
dig	  nogle	  kirkespir	  og	  røde	  tegltage	  bag	  volden,	  har	  du	  et	  godt	  billede	  af	  byen	  i	  Europa	  i	  =dlig-‐moderne	  =d.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.  Du	  står	  ved	  den	  røde	  prik.	  Sammenhold	  udsniPet	  af	  Geddes	  eleverede	  kort	  herover	  med	  Kastellet,	  som	  du	  ser	  det	  
foran	  dig.	  Iden=ficer	  og	  (foto)dokumenter	  	  følgende	  befæstningselementer	  i	  virkeligheden:	  Bas=on,	  kur=ne,	  lav	  
forvold	  (fausse-‐braye),	  flanke,	  face	  og	  voldgrav.	  Brug	  oversigten	  på	  side	  4	  som	  støPe.	  

2.  Diskuter	  og	  forklar,	  hvordan	  disse	  elementer	  hver	  for	  sig	  og	  =lsammen	  gør	  det	  vanskeligt	  for	  en	  gende	  at	  erobre	  en	  
bas=onær	  befæstning.	  Tænk	  navnlig	  på,	  hvordan	  man	  hindrer	  en	  gende	  i	  at	  entre	  bas=onen	  fx	  ved	  den	  gule	  pil,	  når	  
man	  ikke	  kan	  rePe	  kanonerne	  på	  voldkronen	  direkte	  nedad	  mod	  ham.	  Tegn	  evt.	  skudlinier	  ind	  på	  kortudsniPet.	  

	  

Mellem	  4.2	  og	  4.3	  
Ø  Gå	  over	  broen	  mod	  porten	  ind	  =l	  Kastellet	  og	  stands	  udenfor	  den	  første	  portbygning.	  	  
	  
OPGAVE	  (BYVANDRING	  4.2.3)	  

Fores=l	  dig,	  at	  du	  er	  en	  fremrykkende	  angriber,	  og	  at	  den	  oprindelige	  vindebro	  ikke	  er	  hejst	  op.	  Hvordan	  vil	  forsvarerne	  
prøve	  at	  hindre	  dig	  i	  at	  nå	  frem	  =l	  porten?	  Forudsat	  at	  fæstningen	  er	  velbemandet	  og	  velforsynet	  med	  skyts,	  hvor	  store	  
er	  dine	  chancer	  for	  at	  komme	  over	  broen?	  	  
	  

	  

	  

•  Den	  forreste	  portbygning	  er	  i	  virkeligheden	  et	  ekstra	  fremskudt	  
forsvarsværk	  (en	  caponiere	  i	  fagsproget).	  Læg	  mærke	  =l	  de	  fire	  
huller	  i	  muren	  på	  hver	  side	  af	  portåbningen.	  De	  er	  skydeskår,	  der	  
ovenikøbet	  er	  drejet	  indad	  mod	  broen	  for	  at	  forsvarerne	  bedre	  
kunne	  ramme	  angribere	  på	  vej	  over	  den.	  	  

	  
Ø  Gå	  gennem	  buen	  og	  s=l	  dig	  foran	  Kongeporten.	  
	  

Kastellet	  

Carsten	  Pape	  

Københavns	  Stadsarkiv	  



4.3	  Kongeporten	  
•  Porten	  foran	  dig	  er	  Kastellets	  hovedport,	  fordi	  den	  vender	  ind	  mod	  København.	  Porten	  er	  tegnet	  og	  opført	  af	  
Kastellets	  bygmester	  Hendrick	  Ruse	  i	  1663	  og	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  hans	  enkle,	  klassisk-‐inspirerede	  nederlandske	  
baroks=l.	  Se	  spørgsmål	  1	  under	  Opgaver	  forneden.	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  4.3):	  KONGEPORTEN	  

1.  Analyser	  Kongeportens	  udformning	  og	  påvis,	  hvordan	  den	  er	  udsprunget	  af	  klassiske	  romerske	  forbilleder	  som	  
triumxuen	  og	  tempelfronten	  og	  altså	  kan	  forstås	  som	  ”klassicerende”	  barok,	  der	  lægger	  vægt	  på	  de	  rene	  linier	  fra	  
old=dens	  bygninger.	  Brug	  illustra=onerne	  herunder	  og	  tag	  i	  betragtning,	  at	  Ruse	  ikke	  kopierer,	  men	  lader	  sig	  
inspirere	  af	  forbillederne,	  og	  at	  han	  kombinerer	  dele	  af	  begge	  bygningstyper.	  

2.  Hvem	  var	  konge	  af	  Danmark-‐Norge,	  da	  porten	  stod	  færdig	  i	  1663?	  Svaret	  findes	  på	  porten,	  men	  skal	  tydes.	  

3.  Hvordan	  kan	  man	  se,	  at	  kongen	  er	  axildet	  som	  romersk	  kejser?	  Hvorfor	  tror	  du,	  han	  er	  det?	  Hvorfor	  var	  det	  særlig	  
relevant	  i	  1663	  (hvilken	  poli=sk	  begivenhed	  havde	  fundet	  sted	  tre	  år	  =dligere)?	  

	  

Kastellet	  

Til	  venstre	  ses	  Titusbuen	  på	  
Forum	  Romanum	  i	  Rom,	  (l	  
højre	  et	  romersk	  tempel,	  det	  
såkaldte	  Maison	  Carrée,	  i	  
Nîmes	  i	  Sydfrankrig.	  

•  Porten	  prydes	  af	  en	  buste	  af	  den	  person,	  der	  var	  konge	  
af	  Danmark-‐Norge	  i	  1663,	  hvilket	  er	  grunden	  =l	  portens	  
navn.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  kopi	  af	  en	  buste	  fra	  1643,	  der	  
hører	  =l	  de	  første	  eksempler	  i	  Norden	  på,	  at	  de	  
kongelige	  portræPeres	  som	  romerske	  kejsere.	  	  Se	  
spørgsmål	  2	  og	  3	  nederst	  på	  siden.	  

•  Selve	  portrummet	  er	  værd	  at	  lægge	  mærke	  =l,	  fordi	  det	  giver	  et	  godt	  indtryk	  af	  byportenes	  dimensioner	  i	  sam=dens	  
Europa.	  Målene	  er	  21,3	  meter	  i	  længden,	  3,5	  meter	  i	  bredden	  og	  4,7	  meter	  i	  højden.	  Til	  sammenligning	  var	  
Vesterport	  25	  meter	  lang	  og	  havde	  samme	  bredde	  og	  højde	  som	  Kongeporten.	  Prøv	  at	  fores=lle	  dig	  trængslen	  på	  
markedsdagene,	  hvor	  hundredevis	  af	  bønder	  skulle	  passere	  portrummet	  med	  deres	  hestetrukne	  kærrer.	  	  

Ø  Gå	  gennem	  porten	  og	  s=l	  dig	  foran	  vagtbygningerne.	  
	  
•  Læg	  mærke	  =l,	  at	  der	  fak=sk	  er	  to	  porPårne,	  ét	  på	  hver	  side	  af	  volden,	  og	  at	  man	  kan	  passere	  mellem	  dem	  oppe	  på	  
voldkronen.	  De	  er	  gennem	  =den	  blevet	  brugt	  =l	  lagerrum	  m.m.	  	  

	  
• De	  to	  vagtbygninger	  eller	  pavilloner	  ved	  siden	  af	  porten	  går	  helt	  =lbage	  =l	  opførelsen	  af	  Kastellet.	  Læg	  mærke	  =l,	  at	  
militæret	  stadig	  patruljerer	  i	  området.	  Det	  har	  det	  gjort	  siden	  1664.	  

Carsten	  Pape	  

Carsten	  Pape	   Danichou/Wikipedia	  



Mellem	  4.3	  og	  4.4	  
På	  vej	  frem	  =l	  #4:	  Mønstringspladsen	  ad	  Kastellets	  hovedgade	  passerer	  du	  to	  af	  de	  i	  alt	  seks	  mandskabsbarakker,	  der	  
blev	  opført	  af	  Hendrick	  Ruse	  i	  1660’erne.	  De	  kaldes	  ikke	  barakker,	  men	  stokke.	  Bygningen	  =l	  venstre	  hedder	  således	  
Admiralstok,	  den	  =l	  højre	  Stjernestok.	  Oprindelig	  var	  stokkene	  hvide	  og	  i	  to	  etager	  med	  loQsrum	  og	  kviste,	  men	  i	  1768	  
blev	  de	  forhøjet	  med	  den	  lidt	  smallere	  tagetage,	  de	  har	  i	  dag,	  og	  malet	  røde.	  	  
	  
	  
	  

4.4	  Mønstringspladsen	  
Ø  S=l	  dig	  midt	  for	  pladsen	  med	  ryggen	  =l	  den	  gule	  	  
bygning	  =l	  højre.	  Mønstringspladsen	  er	  Kastellets	  
centralplads,	  hvor	  mandskabet	  trådte	  an	  =l	  mønstring	  og	  
der	  stadig	  a{oldes	  parader.	  Den	  er	  også	  Kastellets	  
centrale	  akse,	  der	  deler	  anlægget	  i	  to	  symmetriske	  dele.	  
Hvis	  vi	  et	  kort	  øjeblik	  går	  =lbage	  =l	  Hendrick	  Ruses	  
oprindelige	  plan	  (billedet	  =l	  højre),	  skulle	  der	  for	  den	  ene	  
ende	  af	  pladsen,	  hvor	  den	  lave,	  gule	  kirke	  nu	  står,	  ligge	  et	  
kongeslot	  og	  for	  den	  anden,	  lige	  bag	  dig,	  en	  kuppelkirke.	  
Pladsen	  ville	  have	  været	  kortere	  end	  nu,	  fordi	  sloPets	  
facade	  var	  rykket	  længere	  frem	  end	  kirkens.	  Effekten	  har	  
været	  ganske	  flot	  som	  vist	  på	  grafikken	  herunder:	  
	  

Magasinbygningerne	  =l	  højre	  og	  venstre	  for	  sloPet	  findes	  endnu.	  Prøv	  om	  du	  kan	  iden=ficere	  dem	  i	  virkeligheden.	  
	  

Kastellet	  

På	  bagsiden	  af	  
Admiralstok	  lige	  
indenfor	  
Kongeporten	  kan	  
man	  se	  forskellen	  
mellem	  stokkenes	  
oprindelige	  og	  
moderniserede	  
udseende.	  Den	  
hvide	  farve	  må	  
man	  tænke	  sig	  (l.	  

Kirken	  skulle	  have	  flugtet	  med	  stokkene	  skråt	  bag	  dig	  som	  vist	  på	  billedet	  =l	  højre.	  
SloPet	  blev	  fak=sk	  påbegyndt,	  men	  kom	  aldrig	  længere	  end	  =l	  fundamentet.	  
Kirken	  nåede	  aldrig	  ud	  over	  tegnestadiet.	  I	  stedet	  opførte	  man	  i	  1725	  den	  gule	  
Kommandantgård	  lige	  bag	  dig	  	  med	  bolig	  =l	  Kastellets	  kommandant	  og	  kontorer.	  
	  
OPGAVE	  (BYVANDRING	  4.4.1)	  

Hvem	  var	  konge,	  da	  Kommandantgården	  blev	  opført?	  Du	  kan	  finde	  svaret	  på	  
bygningen	  selv.	  
	  

Carsten	  Pape	  

Ib	  Rasmussen	  

Ib	  Rasmussen	  

Ib	  Rasmussen	  



4.4	  (fortsat)	  
Ø  Gå	  hen	  mod	  kirken	  for	  enden	  af	  pladsen.	  

•  Hvor	  sloPet	  skulle	  have	  stået,	  opførte	  man	  i	  1704	  en	  ny	  kirke	  =l	  garnisonen,	  den	  nuværende	  Kastelskirke,	  der	  i	  øvrigt	  
både	  er	  sognekirke	  og	  forsvarets	  kirke.	  Kirken	  blev	  trukket	  =lbage	  i	  forhold	  =l	  det	  planlagte	  slots	  facadelinie.	  Af	  
samme	  grund	  blev	  hele	  mønstringspladsen	  længere	  og	  mere	  markant	  som	  hele	  Kastellets	  tværakse	  end	  oprindelig	  
planlagt.	  

	  
•  I	  1725	  føjede	  man	  et	  arresthus	  direkte	  =l	  kirkens	  bagside,	  således	  at	  fangerne	  fra	  cellerne	  kunne	  følge	  gudstjenesten	  
gennem	  åbninger	  i	  væggen.	  Det	  er	  den	  røde	  bygning,	  hvis	  ender	  man	  ser	  umiddelbart	  bag	  kirken.	  Hermed	  fik	  
Kastellet	  endnu	  en	  funk=on,	  nemlig	  som	  statsfængsel	  for	  undersåPer,	  der	  i	  særlig	  grad	  mentes	  at	  true	  statens	  
sikkerhed,	  samt	  =l	  regulære	  straffefanger,	  de	  såkaldte	  slaver.	  Af	  sidstnævnte	  var	  der	  i	  1750	  omkring	  200,	  skønt	  
fængslet	  kun	  havde	  plads	  =l	  50.	  Du	  får	  bygningen	  at	  se	  lidt	  senere	  på	  turen.	  

Hvis	  du	  kigger	  ind	  ad	  et	  af	  kirkens	  vinduer,	  kan	  du	  på	  den	  modsaPe	  væg	  se	  nogle	  af	  åbningerne	  ind	  =l	  fængslet,	  
hvorigennem	  fangerne	  kunne	  følge	  gudstjenesten.	  

	  
•  Både	  Kommandantgården	  og	  kirken	  er	  opført	  i	  gulmalet	  baroks=l,	  der	  kendetegnes	  af	  trekantgavlene	  samt	  for	  
kirkens	  vedkommende	  de	  fire	  pilastre	  (”flade	  søjler”)	  i	  det	  fremhævede	  midterpar=	  og	  de	  slanke,	  rundbuede	  vinduer.	  	  

	  
• Magasinbygningerne	  =l	  højre	  og	  venstre	  for	  kirken	  stammer	  fra	  opførelsen	  af	  Kastellet.	  Her	  kunne	  man	  oplagre	  alt,	  
hvad	  man	  kunne	  få	  brug	  for	  under	  en	  belejring.	  Søndre	  Magasin	  (=l	  venstre)	  var	  våbenarsenal,	  mens	  Nordre	  Magasin	  
var	  proviantlager.	  De	  meget	  store	  loQer	  på	  begge	  bygninger	  var	  kornmagasiner.	  I	  princippet	  kunne	  man	  brødføde	  
1.800	  mand	  i	  fire	  år,	  hvis	  magasinerne	  var	  fyldte.	  Kastellets	  bageri	  var	  placeret	  i	  Søndre	  Magasin.	  Her	  bagte	  man	  helt	  
frem	  =l	  1960	  brød	  =l	  flere	  kaserner	  i	  hovedstaden.	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  4.4.2)	  

1.  Sammenhold	  Hendrick	  Ruses	  oprindelige	  plan	  for	  Kastellet,	  således	  som	  den	  fremgår	  af	  grafikken	  på	  foregående	  
side,	  med	  det	  anlæg,	  du	  ser	  omkring	  dig	  fra	  Mønstringspladsen.	  Tag	  s=lling	  =l,	  hvor	  mange	  af	  de	  planlagte	  stokke,	  
der	  rent	  fak=sk	  blev	  opført.	  Prøv	  dereQer	  at	  fores=lle	  dig,	  at	  alle	  stokkene	  var	  blevet	  bygget.	  Hvor	  tæt	  ville	  de	  
omtrentligt	  have	  ligget?	  Tag	  ikke	  magasinbygningerne	  med	  i	  betragtning.	  De	  ligger	  på	  planen	  som	  de	  ligger	  i	  dag.	  

Kastellet	  

Porten	  i	  den	  anden	  ende	  af	  Kastellet	  hedder	  Norgesporten.	  Også	  den	  går	  (lbage	  (l	  Kastellets	  opførelse.	  På	  det	  ældre	  billede	  (l	  venstre	  
møder	  rekru5er	  (l	  tjeneste,	  (l	  højre	  står	  porten,	  som	  den	  ser	  ud	  i	  dag.	  Der	  er	  blevet	  tyndet	  godt	  ud	  i	  bevoksningen	  på	  voldene!	  	  

Københavns	  Museum	   Carsten	  Pape	  



Mellem	  4.4	  og	  4.5	  
Ø  Gå	  =lbage	  =l	  hovedgaden	  og	  fortsat	  frem	  mod	  Kastellets	  anden	  port,	  Norgesporten.	  Bag	  stokken	  =l	  højre	  ser	  du	  et	  	  
moderne	  anlæg.	  Der	  er	  tale	  om	  et	  monument	  over	  Danmarks	  interna=onale	  indsats	  eQer	  1948,	  der	  åbnede	  i	  2011	  i	  
respekt	  for	  danskere,	  der	  har	  været	  eller	  fremover	  bliver	  udsendt	  =l	  verdens	  konflikt-‐	  og	  katastrofeområder,	  samt	  for	  
dem,	  der	  er	  omkommet	  under	  indsatsen.	  
	  
Der	  er	  offentlige	  toilePer	  et	  stykke	  =l	  venstre	  for	  Norgesporten.	  Følg	  skiltene.	  
	  

4.5	  Volden	  rundt	  
Ved	  Norgesporten,	  der	  er	  en	  næsten	  tro	  kopi	  af	  Kongeporten,	  begynder	  en	  gåtur	  halvvejs	  rundt	  om	  Kastellet	  oppe	  på	  
voldkronen.	  Turen	  vil	  give	  et	  godt	  indtryk	  af	  fæstningens	  størrelse	  og	  af	  dens	  forsvarsværker	  set	  fra	  forsvarernes	  
synsvinkel.	  Bemærk,	  at	  s=en	  går	  på	  toppen	  af	  det	  oprindelige	  brystværn,	  der	  derfor	  ikke	  	  helt	  har	  bevaret	  sin	  oprindelige	  
højde	  og	  stramme	  form.	  Gå	  op	  ad	  rampen	  =l	  venstre	  for	  porten	  og	  tag	  turen	  venstre	  om.	  Der	  er	  forskellige	  stop	  
undervejs	  (se	  kortene	  side	  1	  og	  2),	  men	  også	  nogle	  generelle	  opgaver,	  der	  kan	  løses	  hen	  ad	  vejen.	  Støt	  dig	  =l	  
repe==onen	  på	  side	  4:	  
	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  4.5):	  VOLDEN	  

Fotodokumentér	  

•  en	  hul	  og	  en	  jordfyldt	  bas=on.	  

•  en	  bas=onsflanke	  og	  en	  -‐face.	  

•  en	  lav	  forvold	  (fausse-‐braye).	  

•  Volden	  (enveloppen)	  mellem	  de	  to	  voldgrave.	  

•  PorPårnene.	  
	  
	  
4.6	  Møllen,	  bageriet	  og	  fængslet	  
•  I	  gamle	  dage	  stod	  der	  hele	  14	  møller	  på	  Københavns	  volde,	  hvor	  de	  kunne	  fange	  vinden	  og	  male	  mel	  =l	  byens	  
borgere,	  ikke	  mindst	  jo	  under	  en	  belejring.	  Møllen	  foran	  dig	  er	  den	  sidste	  overlevende	  af	  alle	  disse	  møller.	  Til	  
gengæld	  er	  den	  intakt	  og	  kan	  stadig	  male	  mel.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  såkaldt	  hollandsk	  mølle	  med	  muret	  underdel,	  
tømmerbygget	  overdel	  og	  en	  drejelig	  hæPe	  med	  vingerne	  øverst	  oppe.	  Den	  er	  opført	  i	  1847	  og	  fungerede	  frem	  =l	  
1903,	  hvor	  den	  blev	  afløst	  af	  en	  maskinmølle.	  
	  
Møllens	  opgave	  var	  at	  male	  mel	  =l	  det	  store	  militære	  bageri,	  der	  var	  placeret	  i	  Søndre	  Magasin.	  Det	  er	  derfor,	  der	  
endnu	  i	  dag	  går	  en	  bro	  fra	  bas=onen	  med	  møllen	  over	  =l	  magasinet.	  
	  
•  Fra	  din	  posi=on	  har	  du	  et	  godt	  udsyn	  =l	  Kastellets	  (og	  statens)	  fængsel,	  der	  som	  nævnt	  blev	  opført	  i	  1725	  på	  bagsiden	  
af	  Kastelskirken.	  	  Læg	  mærke	  =l,	  hvor	  elegant	  tagkonstruk=onen	  er	  sammenbygget	  med	  kirkens	  tag.	  Læg	  også	  mærke	  
=l,	  hvor	  lille	  bygningen	  egentlig	  er	  i	  betragtning	  af,	  at	  den	  =l	  =der	  husede	  200	  straffefanger	  eller	  ”slaver.”	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  4.6)	  

Hvorfor	  tror	  du,	  at	  kornet	  opbevaredes	  som	  kerner	  i	  de	  store	  magasinloQer,	  ikke	  som	  mel?	  Man	  skulle	  ellers	  tro,	  at	  
det	  havde	  været	  nemmere.,	  eQersom	  melet	  både	  vejer	  og	  fylder	  mindre	  end	  kernerne.	  

Kastellet	  



4.7	  Krudthuset	  
Nede	  i	  den	  hule	  bas=on	  står	  det	  ene	  af	  Kastellets	  to	  krudtmagasiner	  (det	  andet	  stod	  i	  den	  næste	  bas=on	  på	  ruten,	  men	  
er	  senere	  nedrevet).	  Krudt	  var	  farligt.	  I	  1779	  eksploderede	  et	  krudPårn	  på	  Østervold	  med	  så	  voldsom	  kraQ,	  at	  det	  
ødelagde	  dele	  af	  Nyboder.	  Derfor	  besluPede	  man	  at	  nedlægge	  alle	  krudtmagasiner	  indenfor	  voldene.	  	  
	  
OPGAVE	  (BYVANDRING	  4.7)	  

Hvorfor	  tror	  du,	  at	  Kastellets	  krudPårne	  blev	  placeret	  i	  to	  hule	  bas=oner?	  Hvis	  du	  var	  militæringeniær,	  hvordan	  ville	  du	  
så	  bygge	  henholdsvis	  murene	  og	  taget	  på	  et	  krudthus?	  
	  

4.8	  Flanken	  
Ø  Stands,	  hvor	  bas=onens	  face	  knækker	  og	  bliver	  =l	  dens	  flanke.	  Herfra	  har	  du	  en	  glimrende	  udsigt	  =l	  	  
forsvarsværkerne	  set	  fra	  forsvarernes	  side,	  herunder	  især	  =l	  port-‐ravelinen.	  Prøv	  at	  repetere	  dens	  funk=oner	  som	  led	  i	  
forsvaret,	  men	  også	  som	  adgangsvej	  =l	  fæstningen.	  	  
	  
Du	  kan	  også	  ved	  at	  kigge	  over	  på	  den	  næste	  bas=on	  konstatere,	  at	  en	  kanon	  placeret	  hvor	  du	  står	  kan	  skyde	  parallelt	  
med	  nabobas=onens	  face	  uden	  at	  ramme	  og	  ødelægge	  den.	  På	  den	  måde	  kan	  forsvarerne	  beskyPe	  voldene	  mod	  
gendtlig	  entring	  hele	  vejen	  rundt	  om	  fæstningens	  omkreds.	  Det	  er	  derfor,	  bas=onerne	  er	  vinklede	  som	  de	  er.	  	  
	  
Læg	  mærke	  =l	  Kongeportens	  konstruk=on	  med	  de	  to	  tårne.	  
	  

Slut	  eller	  gå	  videre	  
På	  dePe	  =dspunkt	  kan	  du	  vælge	  at	  sluPe	  turen	  ved	  at	  gå	  ned	  =l	  Kongeporten	  eller	  et	  andet	  sted,	  hvor	  du	  har	  aQalt	  at	  
mødes	  med	  andre.	  Eller	  du	  kan	  fortsæPe	  hele	  vejen	  =lbage	  =l	  Norgesporten	  oppe	  på	  voldkronen	  og	  fåden	  fulde	  
fornemmelse	  af	  Kastellets	  størrelse	  og	  dets	  forsvarsværkers	  opbygning.	  

Kastellet	  

4.9	  Langelinie	  og	  Holmen	  
• Hvis	  du	  kigger	  ud	  over	  havnen,	  vil	  du	  mellem	  denne	  og	  voldgraven	  foran	  dig	  
se	  en	  slags	  dæmning.	  DePe	  er	  Langelinie,	  oprindelig	  ”den	  lange	  linie,”	  der	  
blev	  opført	  sam=dig	  med	  Kastellet.	  Formålet	  med	  dæmningen	  var	  dels	  at	  
skabe	  en	  voldgrav	  foran	  kastelsvolden,	  dels	  at	  hindre	  erosion	  af	  denne	  ved	  
bølger	  og	  strøm,	  og	  dels	  at	  danne	  basis	  for	  flere	  fremskudte	  udenværker.	  	  

	  
• Midt	  på	  Langelinie	  ser	  du	  således	  Langeliniepavillonen,	  der	  ligger	  på	  det	  
oprindelige	  forsvarsværk	  Pinnebergs	  Reduit	  (billedet).	  Pinneberg	  var	  en	  af	  
monarkiets	  tyske	  besiddelser,	  og	  en	  reduit	  er	  en	  =lflugtsskanse,	  der	  skal	  
forsvare	  sig	  længst	  muligt	  under	  et	  angreb.	  Længere	  mod	  nord	  sidder	  Den	  
lille	  Havfrue	  ved	  Islands	  BaPeri.	  

	  
•  Tværs	  over	  havneløbet	  ser	  du	  flådens	  store	  mastekran	  fra	  1749	  og	  lige	  =l	  venstre	  for	  denne	  Holmens	  Hovedvagt	  med	  
sit	  fine	  spir.	  Begge	  bygninger	  står	  på	  Nyholm,	  der	  blev	  anlagt	  i	  1690	  som	  den	  første	  af	  de	  mange	  kuns=ge	  øer,	  der	  
eQerhånden	  kom	  =l	  at	  danne	  Holmen,	  den	  danske	  flådes	  værQ	  og	  base	  helt	  frem	  =l	  1993.	  
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