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Tempus fugit
Af historiker, formand Johan P.V. Laustsen

Tiden flyver, såvel dengang i det gamle Rom, som i 
Nyboder. Nogle gange går det meget stærkt, for det 
kan være let at få gode ideer og blive begejstret heraf, 
men det kræver en målrettethed og styrke at kunne 
gøre idéer til virkelighed. Derfor er vi glade for det 
stærke samarbejde, vi har med Forsvarets Boligkontor. 
Et samarbejde der har gjort det muligt at gøre 
formidlingen af Nyboder mere levende end tidligere. 

Det er ligeledes med stor glæde og stolthed for hele 
bestyrelsen i Nyboders Mindestuer, at vi kan meddele, 
at den tidligere Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen 
har tilkendegivet, at han gerne vil være protektor 
for Nyboders Mindestue. I det næste Nyhedsbrev vil 
der være meget mere om hvilke planer og visioner 
Tim Sloth Jørgensen og bestyrelsen har for Nyboders 
Mindestuer. Men i dette Nyhedsbrev vil jeg kort se 
tilbage på 2014 samt de tanker vi har for 2015.   

I 2014 åbnede vi for første gang i en lang årrække 
en ny udstilling Mellem myter, minder og mennesker. 
Udstillingen har været godt besøgt og der har 
været mange gode samtaler om udstillingen. Inden 
loppemarkedsdagen i Nyboder, den 24. maj 2014, 
lykkedes det at få givet den gamle have ved Nyboders 
Mindestuer et gevaldigt løft. Det er en have fyldt med 
referencer til historien. Om det så er Madeira vinstokken, 
som refererer til de søofficerer som i 1800-tallet blev 
pålagt at hjemtage eksotiske planter som til vores eget 
hyldebærtræ som H.C. Andersen beskriver i et eventyr 
om Nyboder. 
 
At mindestuerne på denne dag i Nyboder kunne 
understøtte beboernes gode arrangement, var en særlig 
stor glæde for Nyboders Mindestuer.  Det er ligeledes 
en inspiration til vores kommende udstilling om børn 
og unge i Nyboder, udstillingen planlægges anlagt på 
loftet i Nyboders Mindestuer. Vi er derfor igang med at 
restaurere 1. salen i Mindestuerne. Her et det værd at 
bemærke sig at selv søhelten fra Helgoland i 1864, har 
været barn og beskrevet sin barndom med rimfrost på 
dynen samt hvordan familien festede i Nyboder. 

Ligger du inde med barndomsminder, billeder eller 
genstande som Mindestuerne må låne, hører vi gerne 
fra dig. 

Med udgangspunkt i Forsvarets helt unikke kultur, 
kommer der i foråret 2015 ligeledes en ny udstilling 
med betegnelsen I anledningen af min T-shirts 30 års 
fødselsdag. Via opslag på Facebook har vi allerede 
modtaget flere interessante T-shirts, som afspejler 
militære indsatser - ofte med en god humor, hvor fx 
U-bådsfolk driller deres kammerater, som gør tjeneste 
på overfladefartøjer.  

Som historiker synes jeg, at det er interessant at se 
mennesket bag disse T-shirts med deres budskab. For 
mig selv personligt oplevede jeg som værnepligtigt 
at havne i den tunge morterdeling. Jeg følte her det 
fællesskab og tilhørsforhold til min enhed, som jeg 
ofte hører Nyboders beboere tale om. Det var et 
fællesskab, der gjorde at vi gerne godmodigt drillede 
vores kammerater i de andre enheder. Det er derfor 
heller ikke en tilfældighed, at jeg stadigvæk har min 
egen grønne T-shirt, som sidder godt, selv efter 30års 
tjeneste. Jeg har ligeledes den T-shirt, som vores 
deling fik trykt, så vi kunne mindes vores tid sammen 
i Kongens klæder. Det og meget andet håber vi på, at 
kunne formidle i udstillingen om T-shirts. Vi mangler 
dog T-shirts fra Flyvevåbnet, men mon ikke de også 
melder sig ind i kampen?

Med så mange planer og taget i betragtning af, at 
vi alle er frivillige i Nyboders Mindestuer, så må vi 
minde os selv om, at Rom jo ikke blev bygget på en 
dag. Det er lysten der driver værket og de mange 
tilkendegivelser fra personer, ikke mindst beboere, 
der værdsætter formidlingen af Nyboder betyder 
meget for, at vi kan holde dampen oppe i Nyboders 
Mindestuer. Vores besøgende favner bredt, og 
en del af vore gæster spørger meget til, hvordan 
forholdene er for Nyboders beboere i nyere tid.  
Lad os derfor sammen vise dem, hvordan livet i Nyboder 
er idag!

Tempus fugit – især når man laver noget, der er sjovt 
og giver mening. 
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