Nyhedsbrev december 2015
Kære medlemmer
Efter et travlt år med rundvisninger og aktiviteter i Kastellet, er 2015 ved at
rinde ud.
Guiderne havde travlt med rundvisninger lige til det sidste, så det har været
et godt år for foreningen.
Vi har fået fremstillet en folder, der fortæller om foreningen, formålet med
foreningen, om medlemskabet og rundvisningerne. Vi håber, at folderen vil
være med til at udbrede kendskabet til vor forening, vi sender den gerne til
interesserede.

Afholdte aktiviteter i 2015
Foredrag ”Kastellet gennem 350 år”

Den 12. marts afholdt formanden Niels Elsborg et PowerPoint foredrag:
”Kastellet gennem 350 år”. Anledningen var det nys overståede 350 års jubilæum for
Kastellet.
Generalforsamling 2015
Efter generalforsamlingen den 23. april 2015, referatet kan læses på vor hjemmeside www.kastelletsvenner.dk, er bestyrelsen sammensat som følger:
Niels Elsborg, formand
Finn Andersen, næstformand
Steen Kjær, kasserer
Birgitte Wilson Schmidt, sekretær
Hanne Elsborg, guideansvarlig
Jytte Kreiborg, ansvarlig for Kastellets Historiske Samling
Finn S. Poulsen, webmaster
Frantz Trygve Nielsen, 1. supplant
Per Steen Lynge, 2. supplant.
Rundvisning for foreningens medlemmer
Den 30. maj var der rundvisning for foreningens medlemmer ved næstformanden Finn Andersen
om: ”Fængslerne i Kastellet”. Mange af vore medlemmer deltog, og fik fornøjelsen af at se de
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mange fængsler der har været i Kastellet, og dertil en ”nyhed” om et gammelt fængsel. Vi arrangere en tilsvarende tur i 2016.

Kulturnatten den 9. oktober 2015
På Kulturnatten den 11. oktober var guidekorpset mobiliseret fra klokken 18.00 til 22.00. De rundviste omkring 600 gæster, der havde fundet vej til Kastellet, der var smukt oplyst med fakler.
Kastelsmøllen var med i Kulturnatten, og vejen op til møllen var fakkelbelyst. Rigtig mange fandt
op til møllen, og fik en god oplevelse.
Kastellets fødselsdag den 25. oktober
Kastellets 351 fødselsdag den 25. oktober blev fejret fra klokken 12.00 til 16.00.
Foreningen havde igen sørget for at Sjællandske Artillerie og Feldcorps satte liv i Fæstningen med
soldaterlejr og opvisning med skydning af forladegeværer, samt kanoner.
En mindre ”krig” udspillede sig på Kirkepladsen, så det bragede løs i Fæstningen. Men der var sørget for en forbindeplads ved hjælp fra Vestvolden i Rødovre.
Møllelauget sørgede for fremvisning af Kastelsmøllen, og tilstrømningen til Kastelsmøllen var stor.
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I ”Bageriet” var der orientering om vor forening, guiderne viste rundt i Kastellet. Krudttårnsfængslet, Vaaningen, Den Gamle Arrest med Struensee, og Kastellets Historiske Samling var åben og bemandet med guider, så alle var i gang på dagen, hvor ca. 4.000 mennesker havde fundet vej til Kastellet.
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Flere fotos fra dagen kan ses på vor hjemmeside www.kastelletsvenner.dk
Foredrag ”Kastellet Frederikshavns fængselshistorie”
Den 27. oktober var næstformanden igen på banen med foredraget: ”Kastellet Frederikshavns
fængselshistorie”, også med mange tilhørere, der tillige fik historien om Kastellets historiker Victor
Krohn. Foredraget var en opfølgning af vor udgivelse af bogen om fængselshistorien, som stadig er
til salg, se nærmere derom på vor hjemmeside.

2015 NYHED!
Foreningen har fået fremstillet to køleskabsmagneter, med billeder af Kongeporten og Norgesporten.
De sælges fremover ved vore møder og foredrag for kr. 30,00. To for kr. 50,00.
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Aktiviteter i foreningen i 2016
Tirsdag den 1. marts klokken 19.00 i ”Gl. Varmecentral”, Ndr. Magasin
Causeri ved formanden Niels Elsborg om vor rejse til Norge i 2014, hvor vi besøgte fæstningen
Fredriksten og fæstningsbyen Fredrikstad.
Vi ser en PowerPoint forevisning med fotos fra turen, samt høre om de to fæstningers historie,
samt bliver orienteret om vor forestående rejse til Sverige med besøg på Marinemuseet i Karlskrona og Kalmar Slot.
Desuden vil vi besøge et par fæstningsanlæg på turen, samt Christian IV´s by, Kristianstad med den
smukke Trefoldighedskirke.
Torsdag den 28. april klokken 19.30
Generalforsamlingen i ”Bageriet”. Dagsordenen udsendes i marts 2016.
Rejse til Kalmar Slot, med besøg på marinemuseet i Karlskrona
9. – 10. maj:
Foreløbigt program:
Vi skal besøge marinemuseet i Karlskrona, Kalmar Slot, Kristianopel, Kristianstad, Citadellet i
Landskrona, og meget mere, Vi får en enkelt overnatning på hotel i Kalmar.
Prisen vil ligge på ca. 2.000 kr. pr. person alt incl. med bus fra Kastellet.
Endeligt program følger senere.
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Lørdag den 17. september klokken 13.00
Særrundvisning for foreningens medlemmer i Kastellet. Kastelsmøllen vil indgå i rundvisningen.
Mødested ved flagstangen i Kastellet.
Onsdag den 26. oktober klokken 19.00
Foredrag i ”Bageriet”, beliggende i Sdr. Magasin: ”Tyskerne i Kastellet 1940- 1945”. PowerPoint
foredrag ved næstformanden Finn Andersen.
Torsdag den 17. november klokken 19.00
Foredrag i ”Bageriet”, beliggende i Sdr. Magasin: ”Kendte og ukendte fanger i Kastellet”. PowerPoint foredrag ved Niels Elsborg.

Bryllup i foreningen
Næstformanden Finn Andersen og hans hustru Lize indgik ægteskab i Kastelskirken den 13. december 2015.
Dog havde de for 30 år siden indgået ægteskab på et rådhus,
men Kastelskirken var nu tiden til den kirkelige del af deres ægteskab.
Hjertelig tillykke fra Kastellets Venner & Historiske Samling.
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Ny artikler om Bageriet, af Næstformand Finn Andersen
Bagning i Kastellets gamle bageri
Af Finn Andersen
Brødbagning i Kastellet har gamle rødder. I kontrakt med Ruse af 20. april 1664 blev der således
specificeret ”opførelsen af et Hus sammesteds (altså i Kastellet, f. f. bemærkning) indrettet til
Fængsel, Arsenal, Bryggeri og Bageri…” Det første bageri lå i Nordre
Magasin, og andetsteds er det oplyst, at den første bagning fandt sted
torsdag den 11. juli 1667. Senere
bredte bageriet sig til begge magasinbygninger, for endnu senere – så
sent som omkring 1850 – at trække
sig helt over kirkepladsen til Søndre
Magasin, hvor vi kender det dag på
det store mødelokale ”bageriet”.
Dog efterlod bageriet sig et antal lejligheder til de ansatte personer i
Nordre Magasin, hvorfor man godt
kan sige, at bageriet stadig bredte
sig over begge de store magasinbygninger.
I en serie artikler i dette nyhedsbrev
vil vi undersøge historien og personerne bag brødbagningen. En enkelt af de gamle bageovne findes jo den dag i dag i Søndre Magasin, som vist her til venstre.
Men allerførst: Hvordan FOREGIK bagningen i sådan ovn egentlig?
Rugbrødet fra kastelsbageriet bestod af rugmel, vand, salt og surdej. Melet skulle være friskmalet,
højest malet en til to dage før, derfor kørte møllen konstant. Dog var salt noget, der først kom til
senere. I begyndelsen, hvor brødbagning var en privat forretning, krævede militærmyndighederne
nemlig, at der IKKE måtte tilsættes salt til brødet. For når der ikke var salt i brødet, var det nemmere at kontrollere om det var ordentligt bagt, og om rugen var malet ordentligt. Da militæret
først selv overtog bagningen 1. januar 1849 kom der endelig salt i brødet, hvad der hævede smagsoplevelsen betydeligt.
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Før dette var bagning af soldaterbrødet forpagtet til en civil entreprenør, der også stod for driften
af Kastelsmøllen. Som allerede nævnt var det ham forbudt at anvende salt i brødet for at man lettere kunne holde kontrol med, at der blev anvendt gode, sunde råvarer i brødet, som skulle kontrolleres af en militær embedsmand. Denne mangel på salt kan være en af forklaringerne på de
bestandige klager over rugbrødets kvalitet i den ”private” periode fra 1667 til 1849, men som vi
senere skal høre langtfra den eneste grund.
Behovet for rugbrød oversteg ofte produktionen, hvorfor der også i disse situationer måtte bages
hos byens civile bagere, men dette var entreprenørens problem, blot brødet blev godkendt af embedsmanden.
I selve bageriet havde entreprenøren udlærte bagersvende, der forestod arbejdet (idet man havde slaver (straffefanger) som håndlangere). Der var jo ingen maskiner til æltning m.v., alt foregik med håndkraft. Det siges, at æltning nemmest foregik ved at
svendene smed sko og sokker, steg op i karret og
spadserede frem og tilbage, mens de talte om vind
og vejr. Dette er muligvis en skrøne, der dog er fotografisk dokumenteret men i alt fald er det sikkert, at
når dejen var ”menget op” så lagde man en presenning over, hvorpå dejen blev trådt sammen med
fødderne.
Æltningen var hård ved huden på hænderne, hvorfor svendene foreslog, at der blev stillet et fad
brændevin frem som de kunne væde hænderne ved. Dette bevilligedes, men hvor meget der kom
uden på huden, og hvor meget inden for, vides ikke. På samme vis foreslog svendene, som svar på
stadige klager over at brødet smuldrede, og ikke lod sig skære, at der skulle blandes en pægl brændevin i surdejen for hver ovn at bage. Dette godkendtes fra entreprenørens side, så der fremtidig
skulle ligge to fustager med brændevin fremme, en til hænderne, og en til suren. Ved hver søndags-surlægning skulle der så tilsættes lige så mange pægle brændevin, som der blev ovne brød at
bage om mandagen. Trods brændevinen var det stadig galt med brødets kvalitet. Det blev beskrevet som dårligt og undervægtigt og ofte uspiseligt.
Surdejen sikrede, at brødet hævede og kunne holde sig i lang tid. Men syren i surdejen var hård for
maven og gav en dårlig fordøjelse. I 1890'erne begyndte brødfabrikanterne derfor at bage brød
med surdej, hvor der ikke var så meget syre i. Det gjorde de ved at tilsætte malt, som er spiret
korn, til surdejen. Herved opstod det mørke, maltede rugbrød, vi kender i dag.
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Men lad os kigge på, hvordan bagning egentlig må have foregået i de gamle ovne:
Ovnen ildes.
Brændet var lagt klar dagen før. Tidligt morgen fyredes ovnen op, og brændet lagdes på herden
(ovnens bund). Ovne var forskellige alt efter størrelse og kappen og bundens tykkelser, og derfor
var nogle ovne længere om at blive varme end andre.
Når man fyrede op, skulle man passe på, at brændet ikke kom til at røre ovnhvælvingen, for så
kunne der gå ild i soden i ovn og i skorstenen, og man fik en skorstensbrand. En gennemgående
regel var, at soden der satte sig på kappen under fyringens begyndelse, skulle forsvinde, således at
ovnhvælvingen blev hvidglødende at se på. Var ovnen ikke varm nok, så blev brødet ”dødbagt”, og
kunne blive både for tæt, ”tungt”, eller for løst.

Dejen
Dejen var klargjort dagen før. I store æltekar havde man blandet rugmel med vand fra pumpen
samt salt og surdej. Nu æltedes den igennem en gang mere, som vist på skitsen herunder af Eckersberg, fra ca. 1808 der viser bageri-slaverne i gang med arbejdet. Dejen afvejedes og brødene
formedes.
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I senere tid blev de også stemplet, så man kunne se, at der var tale om et kommisbrød. Stemplet
herunder findes i vor samling.

Bagningen
Når ovnen var klar, og brødene slået op, så blev aske og gløder omhyggeligt raget ud af ovnen med
en rage, der havde ligget i vand natten over.
En rage er en træplade der sidder på tværs på en lang stang.
Derpå skulle ovnen fejes ren med en ovnkost. De gløder, der blev raget ud, blev slukkede med
vand så de blev til trækul, der anvendtes i smedjen. Asken kunne anvendes til lud.
Fejningen skulle foregå hurtigt og omhyggeligt, selv om der var meget varmt foran den glødende
ovn, så det har sikkert været slavearbejde. Også kosten havde ligget i vand fra dagen før. Blev
asken ikke fejet ud, kom den til at sidde i brødenes underside, og så fik man klager.
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Var man i tvivl om ovnen havde den
rette varmegrad, kunne man kaste
lidt mel derind, og på dets brunfarvning aflæse varmen. Man kunne også
tjekke at det gnistrede, når ragen
rørte bundstenene. Den professionelle bager havde sine midler og sin
erfaring, men ikke noget termometer, for det hører en senere tid til.
Var temperaturen den rette, skulle
brødene hurtigt ind. Man anvendte
et spadeagtigt, langskaftet instrument kaldet en grissel, hvormed brødene blev stukket ind i ovnen
og med et rask tag sat af, således at de kom til at stå tæt uden at berøre hinanden.
I dag kender de fleste et lignende instrument fra pizzeriaer, hvor man anvender en slags grissel den dag i dag
til at sætte pizzaer i ovnen. Blot var
såvel rage som grissel over to meter
lange i Kastellet.
Det kunne ske, at ovnen ”kælvede
lidt” det vil sige at noget af hvælvingen løsnede sig og faldt ned. Så
måtte én ind i ovnen og tætne den
igen.
Ovnene i Kastellet var faktisk meget
fine for sin tid. Bl.a. havde de jo låger
af jern, hvad der ikke var almindeligt
i gamle dage. Ovnene på bondegårde
og civile bagerier blev ofte blot lukkede med en fjæl, der klinedes fast med ler under bagningen.
Når brødet var anbragt i ovnen skulle det bages i 3-4 timer, før det var gennembagt.
Imens forberedtes næste dags bagning. Når brødet var taget ud, skulle ovnen igen fejes for krummer, og det hele kunne starte forfra.
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Kontingentbetaling for 2016
Der er tidligere i denne måned sendt mail/brev om kontingentet for 2016, såfremt det allerede
er betalt, bedes man se bort fra denne information.
Kontingentet er uforandret:
Enkelt medlemskab
Par-medlemskab, på samme adresse
Institutioner, foreninger m.v.
Fiskekort inkl. medlemskab
Fiskekort par inkl. Medlemskab

100,00 kr.
150,00 kr.
500,00 kr.
450,00 kr.
500,00 kr.

Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto 101 1847.
Fiskekort for 2016 er udsolgt.

Kontaktoplysninger til foreningen
Bestyrelsen kan kontakte på info@kastelletsvenner.dk - eller via kontaktformularen på hjemmesiden.
Webmaster kan kontaktes på webmaster@kastelletsvenner.dk - eller via kontaktformularen på
hjemmesiden.
Husk at se jævnligt på vor hjemmeside www.kastelletsvenner.dk. Der kommer løbende nyt på siden.
Se også Kastellets hjemmeside med nyt fra Kastellet: www.kastellet.info

E-mail
Har du modtaget dette Nyhedsbrev med posten, og har du en e-mailadresse, vil vi meget gerne
bede om den. Du har mulighed for at sende den til: info@kastelletsvenner.dk
På forhånd tak.
På gensyn i Den Gamle Fæstning.
Med venlig hilsen, med de bedste ønsker om en glædelig jul, og et godt nytår.
Niels Elsborg
Formand.
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