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Nyt fra Nyboders Mindestuer
Af historiker, formand Johan P.V. Laustsen

Som frivillige i Nyboders Mindestuer formidler vi megen
historie, vi modtager ofte også fortællinger, billeder
eller genstande, der er knyttet til Nyboder.
Her en fortælling om en af Nyboders kække beboere.
Han var sømand i flåden og havde gjort et hæderligt
stykke arbejde, derfor ville ledelsen forfremme ham.
Der var kun et lille aber dabei. Ledelsen mente, at
sømanden burde klippe sit hår, før forfremmelsen
kunne komme på tale. Det var den gode sømand ikke
enig i, så i løbet af samtalen pegede han op på de
portrætter, der hang i lokalet. Han gjorde opmærksom
på, at det var portrætter af fantastiske personligheder.
Modige mænd og passende som inspirationskilde
for eftertiden. Mænd som Niels Juel, Tordenskold og
Willemoes – alle med forholdsvist langt hår. Sømanden
fik sin forfremmelse og beholdt sit lange hår.

Børnenes Nyboder
Sammen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses
Administrationssektion har vi fået istandsat vores 1.
sal. Arbejdet med vores kommende udstilling, Børnenes
Nyboder, er i fuld gang. Vi har fundet materiale om,
hvilke børn der har boet i Nyboder, hvad de legede
med, og hvilke arbejdsopgaver de havde. Vi er også
interesseret i at formidle om nutidens børn i Nyboder,
så hvis du, eller nogen du kender, gerne vil fortælle om
sin barndom eller opvækst i Nyboder, så hører vi gerne
fra dig.
Augusta dufter til Mindestuens
duftgeranier. Tidligere blev
planten brugt i Nyboder til at
fjerne lidt af den dårlige lugt.
Vi har fået konsulenthjælp til
vores kommende udstilling
”Børnenes Nyboder”.

Historie
– Mine officerer burde ikke læse andet!
Citatet er Napoleons, men det er uklart i hvilken
kontekst. Vi ved, at Napoleon elskede at læse historie
og ofte den genre, som han selv blev en del af,
”Verdenshistoriens store mænd”.
En årsag til, at Napoleon prioriterede historiefaget
så højt, kan være, at historien inspirerer. Historien
lærer os, at vi må forvente det uventede. Napoleon
selv havde planer om at komme i flåden og sov som
officerselev af samme årsag i en hængekøje for at vise,
hvilket værn han gerne ville tilhøre. Nu kom det til at
gå lidt anderledes, end Napoleon havde forestillet sig.
Historien giver os et indblik i de menneskelige tanker
og følelser. Faget er obligatorisk i de danske gymnasier,
men det er også et dannelsesfag. Hvis du har lyst til
at udvide din horisont udi det historiske, så er du en
velkommen gæst i Nyboders Mindestuer.

Kulturnatten 2015
I anledning af Kulturnatten 9. oktober 2015 vil vi gerne
invitere beboerne i Nyboder til fernisering kl. 17. En lokal
kunstner maler et maleri af en kendt bygning i Nyboder.
Afsløringen af maleriet, indgår i vores udstilling, som vi
gerne fejre sammen med Nyboders beboere.
En Fotoudstilling åbnes også på kulturnatten. Suppleant
i bestyrelsen, Mads Perner, har allieret sig med en
fotograf og været i arkiverne og fundet mange fotos
fra Nyboder. Derefter har de fotograferet bygninger fra
det samme sted, hvor det var muligt, og udarbejdet en
visuel fortælling om Nyboder – dengang og nu. Måske
kan du finde din bolig i udstillingen, så kom og få en
hyggelig start på Kulturnatten, hvor vi serverer lidt
bobler og fortæller om nyt og gammelt i Mindestuerne.

