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Wiatrak z Kopenhagi
Anna Benicewicz-Miazga

Kopenhaga to piękne miasto, które idealnie nadaje się na plener fotograficzny
o każdej porze roku. Zabytkowa architektura, bliskość morza, piękne pomniki
(szczególnie małej Syrenki), most prowadzacy pod- i nad wodą do Szewcji to nic,

w porównaniu z twierdzą Kastellet i zabytkowym wiatrakiem na jej terenie.
Kastellet (Pol. Cytadela), usytuowana jest
w północnej części dzielnicy Indre By, na
terenie Parku Langelinie. Budowę Cytadeli rozpoczął Chrystian IV. Następnie Król

Fryderyk III zdecydował się na rozbudowę fortecy po oblężeniu Kopenhagi przez
Szwedów w latach 1658 – 1660. Zbudowano cytadelę na planie pentagramu,
a na jej narożnikach powstały potężne
bastiony (Bastion Króla, Królowej, Hrabiego, Księżniczki i Księcia). Całość otoczono
dwoma fosami – wewnętrzną i zewnętrzną, a pomiędzy nimi wzniesion cztery ra-

weliny (Norweski, Østerport, Bornholm
i Funen). Rawelin to dzieło fortyfikacyjne
na planie trójkąta, wznoszone przed linią
obronną twierdzy o narysie bastionowym, poligonalnym albo dla wsparcia bastionów, osłony komunikacji pomiędzy
poszczególnymi elementami fortyfikacji.
Do wnętrza Kastellet prowadziły i nadal

prowadzą tylko dwa wejścia – południowa, a jednocześnie najbardziej reprezentacyjna Brama Królewska oraz północna,
zdecydowanie skromniejsza Brama Norweska. Kształt całości przypomina nasz
Zamek Krzyżtopór.
Cytadela pełniła funkcje militarne do
II wojny światowej, dziś Kastellet jest na-
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dal własnością wojska, ale twierdza jest
też otwarta dla zwiedzających. Ze względu na swoje usytuowanie w Parku Langelinie (zresztą także przy nabrzeżu Langelinie i pomniku Małej Syrenki), Kastellet
stanowi jedno z ulubionych miejsc spacerowych.
Zabytkowy wiatrak holenderski murowano-drewniany usytuowany jest przy Bastionie Króla. To konstrukcja XIX – wieczna. Ciekawostką jest fakt, że jest to ostatni, wciąż działający wiatrak na terenie
Kopenhagi.
Przepiękny teren pozwala na wykonanie
ciekawych zdjęć, w ciagu krótkiego spacer u . Z a d b a ny
wiatrak na terenie cytadeli
jest doskonałym przykładem, jak moż-

na wyokrzystać walory estetyczne takiej
budowli w środku stolicy kraju.

Kopenhaska Syrenka
Symbol Kopenhagi, to
dzięki niej miasto jest aż
tak rozpoznawalne. Rzeźba
powstała w roku 1913.
Wykonano ją w całości z brązu.
Syrenka znajduje się przy
portowym nabrzeżu, niedaleko
Kastellet.
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