Udstilling om 1807

Som det fremgår af vores mødeliste for 2007, vil Selskabet være med til på flere forskellige måder at
markere 200 året for krigshandlingerne på Sjælland i 1807.
Ét af initiativerne er, søndag den 2. september sammen med Kastellets Venner og Vaabenhistorisk
Selskab at deltage i en udstilling i Den Gamle Varmecentral i Kastellet. For vores vedkommende er vi
parat til derefter at flytte udstillingen videre, så den kan ses af flest muligt interesserede og over et
længere stykke tid.
Herudover har Selskabet taget initiativ til, at britiske og norske reenactors iklædt kopier af samtidens
uniformer og udstyr kan indgå i arrangementerne i september. Kastellets Venner har taget godt imod dette
forslag fra vores side og arbejder videre dermed. På nuværende tidspunkt planlægges der således en
udenlandsk deltagelse, der i både kvalitet og kvantitet kan blive ganske bemærkelsesværdig. Fra Norge vil
møde mindst 20 reenactors og fra Storbritannien skulle der være interesse i at møde op med omkring 200
mand. Herudover deltager også danske reenactors.

Med hensyn til vor udstilling har bestyrelsen taget indledende kontakter blandt medlemmer, og det står
klart, at vi allerede nu har både gode tilsagn i ryggen og fine figurer at udstille, inden for en ramme på
formentlig et par store montrer. Bestyrelsen har udarbejdet et lille idéoplæg til brug ved planlægningen af
udstillingen om 1807, hvori der er konkrete idéer og foreløbige tilsagn om deltagelse. Desuden vil vi i et
antal eksemplarer kopiere særnummeret af Chakoten om 1807, Årg.1959 :nr.2. Heri er to artikler, én af
Preben Kannik, "De i forsvaret implicerede danske styrker i august-september 1807" og én af Helge
Scheunchen, "De engelske tropper i Danmark 1807" - i alt 29 sider mættet med værdifulde
uniformsoplysninger. Hertil kommer, at Det Kongelige Garnisonsbibliotek står parat til at bistå med den
relevante litteratur, men man kan også hjemlåne bøgerne via sit lokalbibliotek. Så det er bare at komme i
gang med at skabe dioramaer og figurer, der viser episoder fra 1807, hvor hovedbegivenhederne som
bekendt var Københavns bombardement, flådens ran og ikke mindst slaget ved Køge, hvor en dansk
landeværnsstyrke kom til kort over for den senere så berømte general Wellington.

Der kan vises engelske tropper på "sight-seeing" i det bomberamte København, skotter i Frederiksberg
Have, et af udfaldene i Classens Have med deltagelse af jægerne fra Livgarden til Fods og Livjægerne,
som man kender fra det berømte stik. En mulighed er måske den 15 årige Frits Hammer fra
Herregårdsskytterne, som under et udfald på lang afstand skyder den engelske general Baird af hesten.
Man kan vise den engelske raketkøbmand Congreve i aktion. Hans raketter er beskrevet i en tidligere
artikel i Chakoten og der er endog er billede af Congreve under beskydningen af København. Der kunne
være lejrscener rundt om København, gadeliv under bombardementet osv. Ja, der er nok at tage fat på.
Af 54 mm metalfigurer findes John Hansens/Ole Høyers serie fra 1807, som har været vist i Chakoten;
disse vil være egnede for opstillinger og dioramaer. Briter og civile kan fremstilles af Historexdele
ligeledes i 54 mm. Der er også Gallaus 30 mm flade figurer, netop lavet til begivenhederne ved
København 1807.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe/udstillingskomité, der vil koordinere de forskellige initiativer og hjælpe
interesserede med yderligere oplysninger. Men der er plads til flere, så kom frit frem og meld dig.
Arbejdskomitéen består for nuværende af Jørgen Biering, John W. Hansen, Svend Nielsen, Christian
Raun, John Sjöberg og Hans Chr. Wolter, sidstnævnte er kontaktperson.
Redaktøren hører selvfølgelig gerne om alle de artikler, som medlemmerne kunne tænke sig at levere men skam også om artikler eller emner omkring 1807, som medlemmerne kunne tænke sig at læse og
fordybe sig i.
Der er i 2007 mulighed for at bringe flere farvesider og levere et udvidet nummer specielt fokuseret på
begivenhederne 1807, såfremt der kommer stof nok. Vi ved medlemmerne besidder den fornødne viden,
så det er bare med at komme i gang. Så må vi se, hvorledes vi får realiseret mest muligt.

