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FORORD 
 

For å forstå nåtiden er det nødvendig med kunnskap om fortiden.  
Forståelsen av nåtiden er videre nøkkelen til aktiv deltagelse i framtiden.  
Historisk kunnskap og innsikt er således et godt grunnlag for å se 
sammenhenger og identifisere prosesser i samfunnet og i kriminalomsorgen. 

Historien til Kronprinsens kruttårn strekker seg fra 1755 og til 1950 da 
Landsfengslet ble nedlagt, og den beskriver noen av de viktigste hendelser og 
reformer i norsk fengselsvesens historie. Bygningen har tidligere vært 
kruttlager for Forsvaret, felles sovelokale for slaver, botsfengsel etter 
Filadelfiasystemet, fengsel for norske patrioter og til slutt fengsel for 
landsviksdømte. 

Norsk fengselshistorie er ingen enhetlig historie, men fylt av bruddstykker 
og dessverre mange huller. Det er mitt håp at vi snart kan få samlet 
bruddstykkene og tettet hullene slik at en helhetlig norsk fengselshistorie kan 
framstå.  Historien om Kruttårnet er et bidrag til dette. 

Dette skriftet er produktet av et samarbeide mellom 
Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Kommandantskapet på 
Akershus, Forsvarsmuseet og Kriminalomsorgens utdanningssenter har hatt 
ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Prosessen har vært utfordrende, 
men ført til et meget vellykket resultat. 

Jeg vil varmt få takke tidligere fengselsbetjent Torger Røvig Olsen og 
tidligere verksmester Kjell Stengaard for deres utmerkede arbeid med å 
gjenskape tablåer fra slaveriets tid på loftet og celleetasjen som ble bygget 
etter Botsfengselsloven av 1848. Jeg takker også bibliotekar Terje Fredwall 
som har redigert stoffet og stått for layout. Ikke minst går takken til Ian 
Petter Brodahl som med entusiasme, grundighet og kreativitet har ført 
skriftet i pennen! 

Mitt ønske er at hyppige omvisninger på Kruttårnet for aspiranter, 
fengselsvesenets ansatte og interesserte for øvrig kan bøte på den 
historieløshet som vi vel må innrømme har vært fremtredende i og om 
etaten vår. 

 
KRUSKRUSKRUSKRUS    

April 2001 

 
Harald Føsker 
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INNLEDNING 
 

I forbindelse med Akershus festnings 700-års jubileum i 1999 inngikk 
Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet et samarbeid om en museal 
presentasjon som skulle dekke viktige deler av historien til Akershus festning 
som fengsel og slaveri. De to departementer gjorde en avtale om 
gjennomføring og finansiering av prosjektet. Man ønsket å skape en utstilling 
i Kronprinsens kruttårn der historiske gjenstander og tablåer fra fangelivet på 
Akershus skulle stilles ut. 

Historien til Kronprinsens kruttårn strekker seg fra 1755, og bygningen 
har tidligere vært benyttet som oppbevaringssted for krutt, felles sovelokale 
for slaver og isolasjonsfengsel (botsfengsel). Under krigen ble bygningen 
brukt som fengsel for norske patrioter, og mange av dem var dødsdømte. 
Etter krigen satt landsviksdømte her, bl.a. Vidkun Quisling. Landsfengslet 
ble nedlagt i 1950, og alt fengselsmessig inventar fjernet, og bygningene tatt 
i bruk som arkiv og filmlager. 

Generalmajor Ørnulf Lehn Thune tok i sin tid som plasskommandant på 
Akershus initiativet til et samarbeid mellom Akershus festning og 
fengselsvesenet om et fengselsmuseum i Kronprinsens kruttårn. Det var også 
enighet om at museet bare skulle gjenspeile fengselsvirksomheten som utgikk 
fra festningen sett i forhold til Forsvaret og samfunnet ellers. 

Fengselsbetjent Torger Røvig Olsen ble engasjert som prosjektleder fra 1. 
januar 1998. Han hadde i flere år arbeidet med museale gjenstander knyttet 
til fengselsvesenet i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). 
Røvig Olsen har som prosjektleder vært underlagt Akershus 
kommandantskap og  rapportert til kommandanten via konservator Harald 
Moberg, Forsvarsmuseet (FMU). Ansvaret som faglige veiledere for 
prosjektet har ligget under KRUS og FMU.  

Røvig Olsen hadde god hjelp av tidligere verksmester ved Oslo 
kretsfengsel, Kjell Stengaard, da han på loftet på en utmerket måte 
gjenskapte sovesal for slaver fra 1820 og andre tablåer fra slaveriets tid.  
Fem av cellene i tredjeetasjen viser fangebehandling fra 1880- til 1920-
tallet, og to av cellene henter materialet fra annen verdenskrig.  
Vedlikeholdssjef Cato Kjosmoen ved Akershus festning stod for oppussingen 
av lokalene, og han var fremsynt da han ved Botsfengslets nedleggelse i 
1972 sikret seg en del celleinventar derfra som nå kom til nytte. Ellers har 
Bredtveit landsfengsel sydd uniformer og fangetøy, Oslo kretsfengsel har 
montert låser og slåer, og Sem kretsfengsel har laget noe av celleinventaret. 
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Fengselsmuseet i Kronprinsens kruttårn ble høytidelig åpnet lørdag 29. 
juni 1999 med deltakere fra krigens dager, representanter fra Justis- og 
Forsvarsdepartementet, KRUS og FMU. I norsk forvaltningspraksis er det 
sjeldent å møte et så vellykket samarbeid mellom to departementer og to 
underliggende etater som ved etableringen av Fengselsmuseet i Kronprinsens 
kruttårn. 

Fengselsbetjent Torger Røvig Olsen overlot meg sjenerøst alt sitt 
kildemateriale da jeg begynte å skrive på denne omviserboken. I tillegg 
intervjuet jeg ham og Kjell Stengaard om de ulike tablåene ved utstillingen.  
Røvig Olsen har også lest gjennom store deler av mitt manuskript og gitt 
sine kommentarer til dette. 

I forbindelse med kapitlet ”Kruttårnet under annen verdenskrig” fikk jeg 
kontakt med Harald Olsen og Frank Kristiansen som begge satt dødsdømte i 
Kruttårnet mot slutten av krigen. Ved flere anledninger har de meget 
elskverdig latt seg intervjue om forholdene ved Kruttårnet på denne tiden. 

 
 

Oslo, april 2001 
 

Ian Petter Brodahl 
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Parti fra Akershus festning om lag 1890. I forgrunnen står en del gravstøtter. Noen  
av fangene på Akershus ble utdannet til stenhuggere, og de hugget støtter og  

skulpturer av forskjellig slag. Blant annet er løvene utenfor Stortinget hugget på Akershus.  
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KAPITTEL
en 

  
Loftet  

     
Loftene i Nedre straffeanstaltbygning ble utnyttet til sovesaler, og sovesalen 
på loftet i Kruttårnet er en rekonstruksjon av en del av en slik sovesal, slik 
den er beskrevet omkring 1830. 

Statsfysikus Fredrik Holst, som nedla et betydelig arbeid for et bedret 
fengselsvesen, gir i 1823 en rapport der han skriver: ”Fangernes Senge ere 
ordnede i tre Rader paa Gulvet, hver Seng for to Personer. De hvile her paa 
en Straaemadrads og en Straaepude og have et med Strie foret grovt 
Uldteppe til Bedækning. 

Straaet skiftes hver tredie Maaned, men Sækkerne, der omgive samme, 
aldrig, førende de ere udslidte, hvilket sædvanlig finder Sted i andet Aar”. 

Straffekommisjonen av 1837 beskriver sengene som fastlåst og oppstilt i 
tre rekker med små mellomrom mellom hver rekke og bestemt for en slave 
for hver seng. Fangene lå trangt, hode mot hode. Lengden på sengene var 
1,7 til 1,9 m og bredden 1 til 1,2 m. 

I et hjørne i hver sovesal på slaveriene var det innrettet et avlukke som 
ble kalt for ”Burstall”. Denne var dannet av en gittervegg av tykke planker 
og hadde en lengde og bredde på ca. 2,5 m x 1,6 m. Inventaret var en 
enkel seng med sengeutstyr som ellers i sovesalen. I dette avlukket satte man 
fanger som forstyrret sine medfanger om natten. 

Rangordninger i tjenestemannskorpset i straffanstaltene på festningene var 
overgevaldiger, gevaldiger og profoss. De to første var underoffiserer, mens 
profossen var menig. Titlene stammer fra den militære rettspleie. Det er 
vanskelig å omsette disse gradene til dagens rangordning i et fengsel, men en 
kan anta at tittelen overgevaldiger tilsvarer inspektør i dag.  
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Fange i samtale med en gevaldiger ved døren til  
”burstallen”,  mens en annen fange lytter i bakgrunnen. 

 
Ved døren til ”burstallen” står en gevaldiger. Han er kledd i mørk blå 

uniform, som er en rekonstruksjon av uniformen som ble godkjent i 1819. 
Den har kjole med dobbel knapping og flate messingknapper og på kraven 
korporaldistinksjoner. Rundt anklene, utenpå de lange buksene og skoene, 
har gevaldigeren sorte støvletter. Han bærer høy, rund hatt med rødt og 
gult bånd. Sort belte med sverdtaske, pistol og sabel hørte også med til 
utrustningen. 

Myndighetene la vekt på at slavedraktene alltid skilte seg ut fra vanlige 
menneskers bekledning, og fargene på slavedraktene har derfor skiftet 
gjennom tidene. Fangene i utstillingen er iført en rekonstruksjon av en 
fangedrakt fra 1840, som den gang var grå og sort, med grå strømper med 
hvite striper. Knebuksene har knapping på sidene for at fangene kunne kle 
på og av seg klærne med jernene på. 

Alle fangene på Akershus var dømt til ”tungt arbeide i jern”, men da 
jernene hindret dem i deres arbeide, bar de så få som mulig. Vanligvis var 
dette en lenke mellom begge ben, fastgjort over anklene eller en ”spore” 
dvs. et ankeljern med lenke. Lenken ble ofte festet oppe ved kneet, slik at 
fangen slapp å slepe den langs jorden. 

Fanger som hadde gjort rømningsforsøk eller hadde begått bestemte 
forbrytelser, fikk økt byrden av jern. Denne kunne komme opp i 32 kilo. 

Fangene i slaveriet på Akershus og de andre festningene var forlagt i 
store sovesaler, mens arbeidet foregikk enten i fellesskap i verksteder eller 
for  
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Celler etter Auburnsystemet plassert i midten, 
rygg mot rygg og med dørvriderne løpende langs ytterveggene. 

 
offentlige institusjoner og enkeltpersoner ute i byen. Fellesskapet førte 
imidlertid til at anstaltene fungerte som rene forbryterskoler, noe som skulle 
føre til en reaksjon, hvor atskillelsen ble et viktig element for å unngå dårlig 
påvirkning fangene imellom. 

På bakgrunn av diskusjoner og forsøk i flere land i Europa ble det i Nord-
Amerika utviklet to forskjellige fengselssystemer: Filadelfia – eller 
Pennsylvaniasystemet og Auburnsystemet. 

 
    

 
Filadelfia- og Auburnsystemet 

 
Filadelifiasystemet innebar at fangen ble isolert fra andre fanger hele døgnet. 

Arbeidet, som fant sted på cella og luftingen, ca. en time om dagen, fore- 
gikk i egne luftegårder. Det ble lagt vekt på å lære opp fangen i hånd-
verksfag og å innarbeide en arbeidsdisiplin som skulle komme ham til 
nytte når han ble løslatt. Den eneste menneskelige kontakten han hadde, 
var med direktøren, presten, læreren og betjentene. Disse hadde som 
instruks å bygge ham opp moralsk og få ham til å råde bot for sine  
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misgjerninger. Den fremtidige avholdelse fra forbrytelser skulle komme fra hans 

egen samvittighet, heller enn fra respekten for loven eller frykten for straff. 
De fleste fengsler i Europa fra det forrige århundre har derfor kirken plassert 
midt i anstalten som et symbol på at dette var et sted hvor det ble drevet 
oppbyggende virksomhet. 

Auburnsystemet innebar enkeltcelle om natten, arbeid og måltider i fellesskap, 
men under absolutt taushet, og fangene kunne bare snakke med vokterne 
med deres tillatelse og med lav stemme. En samtidig fengselsreformator 
mente at Auburnsystemet fikk ”de domfelte til å delta i felles og nyttige 
virksomheter, påtvang dem i fellesskap gode vaner, forebygget moralsk 
smitte ved aktiv bevoktning og fastholdt sinnets konsentrasjon ved regelen 
om at det skal herske stillhet”. På denne måten skulle dette samspillet 
mellom isolat, samvær uten kommunikasjon og uavbrutt kontrollvirksomhet 
på ny gjøre fangen til et sosialt individ.  

Begge systemene tok i bruk hver sin bygningsform som etter hvert skulle bli 
synonymer for systemene. 

Filadelfiasystemet hadde cellene plassert langs ytterveggen med en korridor i 
midten og med bygningsfløyene strålende ut fra et midtpunkt. Dette ga 
oversikt over alle korridorene på en gang. På grunn av at fangen skulle 
oppholde seg i cellen hele døgnet, var den relativ stor.  

Auburnsystemet hadde enkle rektangulære bygninger med cellene plassert i 
midten, rygg mot rygg og med korridorene løpende langs ytterveggene. 
Cellene var små fordi fangen bare skulle oppholde seg der om natten. 
Formen på det berømte Sing Sing-fengslet karakteriserer dette bygnings-
prinsippet best. Dette fengslet hadde celler med en lengde på 2,1 m, bredde 
1,0 m og høyde 2,0 m. Luft og lys fikk fangene gjennom en gitterdør ut mot 
korridoren. 

 
 

Filadelfiasystemet 
 

 
 

 

 
Auburnsystemet 

Filadelfiasystemet fikk mest utbredelse i Europa, mens amerikanerne etter hvert 
foretrakk Auburnsystemet, fordi fremstilling av ulike varer og tjenester var 
mer alminnelig der, og dette systemet ga større produktivitet. 
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Straffelovskommisjonen av 1837 
 

 

 

Ferdinand Carl Maria Wedel 
Jarlsberg (1781-1857). 1819-1833 
kommandant på Akershus, 1836-
1850 kommanderende general for 

den norsk hær. 

Fredrik Holst (1791-1871). 1818 
stadsfysikus i Oslo. 1824-65 

professor i medisin. Han nedla et 
betydelig arbeid for et bedret 
sinnssyke- og fengselsvesen. 

 

 

 
Christian Glad (1794-1866) var 

plassmajor på Akershus i 1835 og 
i 1854 generalmajor og 

kommandant på festningen. Han 
var ansett som en dyktig, 

 praktisk offiser, samvittighetsfull 
og arbeidsom og med en grei 

lederstil som gjorde ham meget 
godt likt i militærkretser. 

Erik Røring Møinicken 
(1797-1875) var 

Filadelfiareformens ivrigste 
talsmann i Straffeanstalts-

kommisjonen og i dagspressen. 
Fra 1842 var han medlem av 

Botsfengslets byggekomite. Med 
statsstipend studerte han tyske 

fengsler i 1846. 

Christian Henrik Grosch (1801-65) 
var arkitekt og kom til å utføre en 
imponerende mengde bygninger i 

ulike stilarter. Da straffe-
anstaltkomiteens innstilling forelå, 
var den fra Groschs hånd ledsaget 

av et sett tegninger av et 
mannsfengsel i Oslo og skisser 
 til fem lignende anstalter ellers i 

landet samt et kvinnefengsel. 
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Som et resultat av den kritikk som etter hvert var kommet frem om 
forholdene i straffeanstaltene og behandlingen av kriminelle, oppnevnte 
regjeringen i 1837 en kommisjon som fikk som mandat å undersøke om det 
var formålstjenlig å legge straffeanstaltene for de hardest belastede fangene 
utenfor festningene, samtidig som det ble tatt hensyn til de fremskritt som 
var gjort i enkelte europeiske land med hensyn til forbedring av fangepleien. 
I tillegg ble kommisjonen bedt om å gi forslag med tegninger som forklarte 
hvordan nye fengsler burde innrettes når det gjaldt fangenes behandling og 
domslengde, vaktholdet, ledelse og økonomi. 

På veggen henger portretter av medlemmene av straffeanstalt-
kommisjonen som offentliggjorde sin innstilling 13. juli 1841. Denne 
innstillingen var et betydelig verk som for alltid vil bli stående som en viktig 
kilde for dem som ønsker å sette seg inn i det norske fengselsvesenets 
utvikling. 

Kommisjonen fant anstaltene uskikket til sitt formål, med en generell 
dårlig ledelse og for liten og dårlig lønnet betjening. Lokalene var ubrukbare, 
både av sanitære og disiplinære grunner. Fangene fikk oppholde seg 
uhindret sammen, også om natten. Sysselsettingen var elendig, og 
kommisjonen anså det meget uheldig at fangene fikk arbeide utenfor 
anstaltsområdet. I tillegg fant man store forskjeller mellom anstaltene når 
det gjaldt behandlingen av fangene, bekledningen, maten, typer av jern, 
refselser og dagsorden. En fullstendig reform av straffearbeidsvesenet var 
derfor påtrengende nødvendig. 

Kommisjonen drøftet også inngående de to tidligere nevnte 
fengselssystemene og kom til at det filadelfiske system var den beste garanti 
for at fengselsstraff kunne oppnå sitt dobbelte formål: straff og forbedring. 
Den foreslo derfor opprettet i alt syv eneromsfengsler eller ”botsfengsler” 
med plass til vel 1700 menn og nesten 400 kvinner. At antallet 
fangeplasser ble satt så høyt, skyldes den voldsomme stigningen i 
straffedømte. 

Kommisjonens arbeide resulterte i at Stortinget i juli 1848 vedtok en 
egen lov om botsfengsler, bygget på Filadelfiasystemet. 

Økonomien i landet tillot imidlertid ikke at planen om syv store 
”botsfengsler” kunne gjennomføres. Stortinget vedtok derfor at et 
kvinnefengsel med 238 celler, tegnet av den tyske arkitekten Heinrich 
Schirmer, skulle oppføres i utkanten av Kristiania og tas i bruk for menn 
som en prøveordning. Botsfengslet i Kristiania tok imot den første fangen 5. 
mai 1851. 
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Noen år senere ble det besluttet at det skulle oppføres en rekke 

småfengsler rundt om i landet basert på en serie moduler utarbeidet av 
arkitekt Schirmer og hans kollega von Hanno. Dette er årsaken til at 
inventaret i alle norske fengsler fra den tiden er helt standardisert. 

Celleavdelingen i tredje etasje i Kruttårnet er også et resultat av 
Botsfengselsloven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinrich Ernst Schirmer 
(1814-1887) tysk-norsk 
arkitekt. Oppførte 
Botsfengslet (1843-51) og 
militære bygninger på 
Akershus. Flere av hans 
arbeider utmerket seg ved
rasjonelle løsninger som 
vakte oppmerksomhet 
også i utlandet. 

  

Oversiktsbilde av 
det nye Botsfengslet 
i Kristiania. 
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Ole Pedersen Høiland (1797 – 1848) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo, men blir angitt av tidligere venner og satt i enecelle på Akershus. 

 Kom fra Bjelland ved Kristiansand og var
bare ti år da faren måtte gå fra garden.
Familien flyttet til Kristiansand der
foreldrene ble satt under fattigvesenets
omsorg. 

Ole måtte tidlig ut for å tjene til livets
opphold som gjetergutt og gårdsgutt.
Moren stjal når hun hadde sjansen, og dette
sammen med tvangsauksjonen som beslagla
garden og førte til fattigdom og nød for
familien, kan være bakgrunn til hans
forbryterske atferd senere i livet. Han fikk
sin første dom på to års tukthusarbeid som
19-åring, og  hans  første  rømning  skjedde
hurtig. Fra nå av består hans liv av en sammenhengende rekke tyverier,
fengselsopphold, rømninger og korte og lange perioder som ettersøkt. Han 
var ekspert i å flykte fra lensmannsarrester og fengselsanstalter. 

I 1824 var omfanget av hans forbrytelser så alvorlige og hyppige at han
ble dømt til fengselsarbeid på livstid og innsatt på Akershus festnings slaveri
der han utdannet seg til en meget dyktig dreier og stenhugger.  

Flere ganger rømmer han og får kortere og lengre perioder i frihet. Hans
største prestasjon gjør han ved nyttårstider 1835 da han låser seg gjennom
syv dører og stjeler 64.000 spd fra Norges Banks kjeller i Kristiania. Han var 
utrolig netthendt, og man tror han kopierte nøklene ved å følge etter
bankens vaktmester som på hjemvei bar bankens nøkler i den ene hånden.
Etter det mesterlige kuppet flakket han rundt i skogene nær Oslo og har det
meget hardt i den strenge vinteren.  

I slutten av februar 1835 ble han arrestert i Lier og satt i Hvelvingen i
Kruttårnet der det ble innredet et solid trebur av tykke stolper med få
tommers mellomrom og så langt fra veggene at Ole ikke kunne berøre dem.
Han fikk de tyngste og mest solide jern man kunne skaffe. I fire år holdt
myndighetene ham i dette buret dag og natt, men etter noen år satt han der
bare om natten, om dagen arbeidet han som dreier i en celle i
slavebygningen. 

Natten mellom 16. og 17. september 1839 gjør han det kunststykket å 
rømme fra Hvelvingen.  Han skar seg gjennom  gulvet  og  brøt  seg
gjennom muren som var to meter tykk.  I tre år  oppholder  han  seg  i
skogene rundt  
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Oslo, men  ble angitt av tidligere venner og satt i enecelle på Akershus. 
Ole Høiland søkte flere ganger fengselsmyndighetene og Høyesterett om 

benådning, men de ble avslått hver gang. Han er nedslått og forbitret over 
at så mange av hans venner som han hadde hjulpet så sjenerøst, sviktet ham, 
og fordi han ble passet så godt på. 

Etter flere selvmordsforsøk lyktes han 20. desember 1848. 
 
 

Gjest Baardsen (1771 – 1849) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han drar allerede som tolvåring fra sitt hjem i
Sogndalsfjæra i Sogn til Bergen for å gå i 
håndverkslære, men i stedet farer han mye
rundt i landet i de følgende år. Han møter sin
Constance og den store kjærligheten 18 år
gammel, men foreldrene fikk lurt henne inn i
ekteskap med en annen. Derfor begår han i
Larvik i mai 1812 sitt første tyveri og får to 
måneders tukthus som straff. 
    Etter dette flakket han rundt i hele Sør-
Norge, og han ble nå regnet som en av landets
mest kjente og fryktede innbruddstyver, og i
tillegg var han en mester til å rømme fra de jern
han var lagt i og de cellene han satt i. I sin 
selvbiografi forteller Gjest at han rømte 57
ganger fra ulike arrestlokaler og typer fengsler. 

I 1827 ble han dømt til slaveri på livstid og overført til Akershus festning
til soning. Her viste han så god oppførsel at det førte til tillit fra slaveriets 
ledelse, og han fikk lov til å skrive på sin selvbiografi der de første bindene
kom ut mens han fremdeles satt på Akershus. I tillegg skrev han og
innleverte til kommandantskapet en ordliste over de vanligste ord i
taterspråket, og dette arbeidet ble senere benyttet av Eilert Sundt. 

Mange har ment at Gjest Baardsen var en hykler og en opportunist når
det gjaldt hans religiøse omvendelse i fengslet, hans negative syn på
brennevinet som i hans øyne var skyld i 5/6 av alle innsettelser og hans 
oppfattelse av fengselsanstalter som forbryterskoler.  

Etter 18 år på Akershus ble Gjest Baardsen i 1845 benådet og satt på
frifot. Han flyttet til Bergen, giftet seg og levde av å selge sine egne skrifter.
Blant disse var hans biografi ”Et levnetsløb” meget populær. 
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Mot slutten av år 2000 kom Erling T. Gjelsvik med en biografi over 
Gjest Baardsen der han avkledde myten om ham som mestertyv, storsjarmør 
og utbryterkonge. Gjelsvik har gjennomgått rettslige dokumenter på over 
5000 sider og har studert det enorme persongalleriet som trer frem i 
skyggen av Gjest. Gjelsviks konklusjon er nedslående: Han var en simpel og 
ussel tyv, en utpresser og løgnhals, som like gjerne stjal fra fattigfolk som fra 
rikfolk. Gjest Baardsens største talent var som reklamemann for seg selv som 
han skapte med sin selvbiografi. 
 
 
Modell av slaveriet på Akershus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne modellen av slaveriet på Akershus er sannsynligvis laget av en fange i 
Landsfengslet ved århundreskiftet. Modellen er utført i tre. Alle tak og 
etasjer kan fjernes slik at man kan studere de ulike bygningene innvendig. 

Modellen gir en god forståelse av arbeidssalene og oppdelingen i celler og 
sovebokser. Cellene har sin bakgrunn i Filadelifiasystemet og soveboksene i 
Auburnssystemet. Rundt modellen og på veggen er det satt opp tolv 
fotografier tatt ved århundreskiftet som viser verkstedsdriften, soveboksene 
og kirken på Akershus. 
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KAPITTEL

to 
 

Kruttårnets historie 
 
Det opprinnelige Kruttårnet ble bygd i 1755 og fungerte som kruttlager for 
artilleriet. Da lokalene i slaveriet etter hvert begynte å bli overfylte, så man 
seg i 1830 nødt til å innrede bygningen som midlertidig sovelokale for ca. 
60 slaver. Til tross for liten egnethet ble det godkjent av 
Justisdepartementet. 
    Vil man forestille seg 
hvordan forholdene inne i 
bygningen var, kan man 
gå til straffeanstaltskommi- 
sjonens innstilling av 
1841, hvor det kommer 
frem mange viktige og 
interessante opplysninger. 
    Bygningen var oppført i 
gråstensmur og 
oppvarmingen ble 
ivaretatt av en kakkelovn 
som sto  midt  på  den 
nordvestre  ende- 
vegg. Inngangsdøren, som var av jern, var i endeveggen mot sydvest. Over 
døren var det et vindu, som den gang var mindre enn dagens, og på 
langveggene var det utslått noen små glugger. 

Dette var hele ventilasjonen, og man måtte lufte hele dagen for å bli kvitt 
den fæle stanken som utviklet seg om natten. På toppen av dette forteller 
kommisjonen at ”særskilt toilett fantes ikke. Derimod opptages 
ekskrementerne i en med Laag og Brikke forsynet dunk, som hver morgen 
rengjøres.” 

I 1835 tømte man lokalet for alt inventar og bygde det såkalte 
”løveburet” til Ole Høiland. Der satt han til allmenn beskuelse for at folk 
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ute i byen skulle få se hvordan han så ut. Etter en stund klaget han over at 
han ikke hadde noe å gjøre, og man laget derfor en arbeidscelle for ham i 
Nedre straffeanstaltsbygning der militærpolitiet og Garden holder til i dag. 
Der satt han om dagen og dreide knapper i tre og ben, men om kvelden og 
natten oppholdt han seg i Kruttårnet. 

 

For- og bakside av Kruttårnet som i dag er tegnet inn med hvitmaling. 
 

Nettene i Kruttårnet skulle det vise seg at Ole Høiland hadde utnyttet 
godt. Natten mellom 16. og 17. september 1839 flyktet han. Etter først  å 
ha saget seg gjennom gulvet, hadde han i løpet av flere måneder laget en 
tunnel gjennom den tykke muren.  
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Fasade-, grunn- og profiltegning av Kruttårnet. 
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Etter flukten rives buret, og lokalet innrettes på ny til å huse 60 fanger. 
Da man til stadighet var i mangel på lokaler til å plassere fanger, bygget 

man i begynnelsen av 1850-årene en etasje med åtte celler over hvelvingen 
på Kruttårnet. Etasjen sto ferdig i 1853, og dermed hadde Kronprinsens 
kruttårn fått den fasong det har i dag. 

Celleetasjen i Kruttårnet er bygget i henhold til Botsfengselsloven av 
1848 og er et lite Filadelfiafengsel. Vindeltrappen som går opp på utsiden 
av nordøstre endevegg er bygget for at fangene som var plassert der, ikke 
skulle komme i kontakt med andre fanger. 

Står vi utenfor Kruttårnet i dag, er den opprinnelige bygningen tegnet inn 
med hvitmaling. Ombyggingen gav oss vindeltrappene opp til 
celleavdelingen. Loftet brukes i dag som utstillingslokale fra slaveriets dager. 

Det store felles sovelokalet i hvelvingen ble tømt for slaver under 
ombyggingen, men senere tatt i bruk på ny. Bygningen rommer nå 
ytterpunkter i norsk fangebehandling: Et ekstremt isolasjonsfengsel og et 
ekstremt fellesskapsfengsel. 

Ved århundreskiftet ble sovesalen ominnredet til vaskeri. I 1900 ble 
Akershus slaveri gjort om til landsfengsel, men dette fungerte mer som et 
navneskifte enn som ledd i forbedringer innen straffepleien til det ble 
nedlagt i 1950. 

 
Straffecellene 
1891 bygges straffecellene i første etasje i henhold til ”Reglement 
angaaende Mandsfangers Refselse for disiplinære forseelser i Rigets Fælles  
strafarbeidsanstalter.” Hvis en fange, som var over 18 år, ”oppførte seg 
usømmelig, viste seg gjenstridig, usamdrægtig, efterlatende eller 
forsømmelig, rømte eller forsøkte paa at rømme eller i andre Maader 
forserte seg mod de for Strafarbeidsanstalten  gjældende  Bestemmelser”, 
kunne bestyreren refse ham med opphold i en slik celle inntil ti dager på 
halv kost. Det måtte innhentes legeerklæring om at fangens helsetilstand 
tålte et slikt opphold før refselsen ble satt i verk. 

Ifølge reglementet måtte det ”ikke forefindes nogen Stol, Bord, Bænk 
eller andet der kan tjene til Bekvemmelighed,  og heller  ikke  annet Leiested 
end en bar Brix med en med Straa stoppet Rul til at lægge under Hovedet 
samt ett eller efter Omstændighederne to sædvanlige Tæpper til 
Overbredsel.” 
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Straffecellene i første etasje. 
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KAPITTEL
tre 
 

Cellefengslet i tredje  
etasje etter Filadelfiasystemet 

 
Celle nr. 1 
Celle nr. 1 er en rekonstruksjon fra 1920 og viser en vanlig celle med 
typeriktig inventar. Skapet, sengen, hyller for vannbøtten og bordet og 
stolen som alle stammer fra Botsfengselet, var så standardisert i forrige 
århundre at dette inventaret kunne monteres rett inn i skruehullene etter 
det som var blitt fjernet. Bordet kan slås opp. Betjentene frigjorde sengen 
fra gangen ved å trekke i et håndtak. Den ble tatt opp om morgenen og satt 
ned om kvelden. 

Det var ikke innlagt vann i cellen. Ved døren finner vi toilettdunk, 
toilettpapir, feiekost og en liten kasse med torvstrø som ble brukt til å 
dempe lukten fra toilettdunken. 

Innholdet i skapet var spisebestikk av aluminium, stor stentøyskopp, bolle 
og flat tallerken av metall og Det nye testamentet. På veggen hang et lite 
speil, dagsorden og ordensregler. Denne cellen er kledd med trepanel som 
sannsynligvis stammer fra et mislykket eksperiment for å hindre 
bankekommunikasjon som ble gjort i England i 1850-årene. Cellen er derfor 
innredet som en total ensomhetscelle med dobbel dør. Døren har judasøye, 
men ikke matluke. 
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Ringeklokken er knyttet til et ringetablå ute på gangen, så betjentene 
kunne se hvilken celle det ringte fra. Dette er en vanlig enecelle, men under 
krigen kunne fire til åtte krigsfanger være forlagt her. Ved mørkets 
frembrudd ble vinduet dekket av en huntonittplate for å blende. 
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Celle nr. 2 
Snekkercellen er en rekonstruksjon fra om lag 1880 og er pedagogisk lagt 
opp for at besøkende kan iaktta en celle etter Filadelfiasystemet der den 
innsatte oppholdt seg isolert døgnet rundt. Slik fremstod cellene på gamle 
Botsfengslet, men ikke her på Kruttårnet.  

De innsatte laget alt fra leketøy til bruksgjenstander, og de ble 
fabrikkmessig fremstilt. Fengslene fikk standardtegningen fra Husfliden av de 
ulike gjenstandene. Redskapene vi møter i snekkercellen, er originale. Noen 
av de innsatte var utdannet som snekkere, men de fleste var meget 
nevenyttige, og de ble rettledet av håndverkerne ved fengslet. 
 

 
 
Celle nr. 3 
Skomakercellen viser oss også en dag i cellen i 1880 med originale 
redskaper, men i likhet med snekkercellen har redskapstypene holdt seg 
godt og kunne gitt et bilde av disse håndverkene opp mot 1950. Den 
innsatte syr på en skomakersymaskin her. Fangene sydde nye sko og 
reparerte sko for fengslet og militæret. I tillegg sydde man hesteseler og 
reparerte alle typer remmer, mens sadelmakerkrakken ble brukt for å sette 
fast remmer som skulle sys. På hyllene står noen lester som skoene ble sydd 
etter.  Vi  ser  at  
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skomakeren også har en vanlig symaskin i cellen sin fordi han sydde småting 
ved siden av skomakerjobben. 

Arbeidet i et Botsfengsel som arbeidscellene for skomaker og snekker 
anskueliggjør, foregikk i total ensomhet med lufting i inntil en time hver dag. 
Denne fant sted også i ensomhet i spesielle luftegårder. Fangedraktene i de 
to arbeidscellene i Kruttårnet er kopier av prototypen som ble laget i 1880. 
Drakten ble imidlertid ment å være for anonym, og benklærne ble i 1881 
forsynt med en ca. 80 cm bred, svart rand på yttersidene. 

    
 

Celle nr. 7 
Denne cellen er en rekonstruk-
sjon fra 1880 og viser en 
sovende innsatt. Sengen er reid 
opp med tidsriktige sengeklær. 
Bestikket hang alltid i en pose 
ved siden av døren for at fangen 
ikke skulle beskadige seg og ikke 
bruke det til å lirke ut mørtelen 
rundt murstenen i veggen. 
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Celle nr. 8 
Celle nr. 8 er innredet som vaktrom av pedagogiske grunner. Dette er ikke 
riktig bygningshistorisk, men en celle ble ofte tatt i bruk som vaktrom i 
fløyene på botsfengslene. Vaktrommet har et skrivebord med diverse 
kontorutstyr, og et nøkkelbrett med flere nøkkelknipper som betjentene 
hadde hvert sitt av. 

På veggen henger også kontrolljern for gitter som betjenten drog langs 
gitteret for å kontrollere om det var saget i det. Vi ser også en angrepsgaffel 
av tre som ble brukt for å pasifisere vanskelige fanger. Den ligner på en 
gammeldags krykke. Fangen blir klemt mot celleveggen av gaffelen mens to 
betjenter på fløyene setter på håndjern. 

Det var forbudt å røke i fengslene, både når det gjaldt fanger som 
ansatte, men skrå var tillatt. Spyttebakken på gulvet var en nødvendighet, 
og den er fylt med sagflis. 

Modellen på vaktrommet er kledd opp som justisvaktmester fra 
mellomkrigstiden. En justisvaktmester tilsvarer en inspektør i dagens 
fengselsvesen. 

Selv om det var lovfestet at alle celler skulle ha en innretning som satte 
fangen i stand til å påkalle hjelp, har man ikke funnet spor etter dette ved 
celleavdelingen i tredje etasje. Man har fått montert elektriske klaffetavler 
fra et annet fengsel for å vise kommunikasjonsforbindelsen fra cellene til 
vaktrommet. 

 



 

 26

Vaktrommet med diverse kontorutstyr. 
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KAPITTEL
fire 
 

Kruttårnet under annen verdenskrig 
    
Etter tyskernes besettelse av Norge 9. april 1940 ble Akershus festning 
hovedkvarteret for Wehrmacht i Norge. De norske fangene fra 
Landsfengselet ble løslatt eller overført til andre anstalter fordi tyskerne ville 
ha Akershus til sine egne fanger som hovedsakelig var soldater: kriminelle, 
mennesker med antinazistiske holdninger, desertører og soldater som skulle 
sone refselser. 

Det er vanskelig å gi et helhetlig historisk bilde av Akershus og Kruttårnet 
fra okkupasjonstiden fordi tyskerne brant sine arkiver i store bål på 
festningen natten mellom 7. og 8. mai 1945. Om Kruttårnet er 
kildematerialet sparsomt og fragmentarisk. Denne beretning bygger på få 
skriftlige kilder og informasjoner fra fanger som fremdeles lever. 

I Kruttårnet satt norske Sickerheitsdienstfanger, motstandsfolk som ventet 
på dom, eller som skulle sendes til konsentrasjonsleire i Tyskland. Andre ble 
hentet til forhør på Victoria Terrasse før de skulle transporteres til Grini 
eller til et tysk fengsel. Etter hvert var flere og flere av de innsatte 
dødsdømt, og det siste året av krigen satt kun dødsdømte på Kruttårnet. 

Kruttårnet er bygget kvadratisk med utvendige sider på 13 meter, og det 
er atskilt fra de øvrige bygningene. Gjennom en avrundet hjørnefløy fører 
en smal vindeltrapp opp til en korridor med fire celler på hver side. Cellene 
var møblert med en veggfast køye, et lite bord, en krakk, et innebygd 
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avtrede med bøtte, en huntonittplate til blending, vaskevannsfat, matkopp, 
veggskap, en blikkskje og krisesåpe (B-såpen). 

Harald Olsen forteller at på hans celle skulle seks innsatte gjøre sitt 
fornødne i en liten dobøtte. Den ble kun tømt om morgenen. En gang de 
hadde fått salt sild, fikk de magetrøbbel, og for at den ikke skulle renne 
over, stod en mann på akslene til en annen og tømte den ut vinduet med en 
tom sardinboks. 

Sengetøyet bestod av en til to skitne, hullete og blodige ulltepper som 
aldri ble skiftet. De innsatte på Kruttårnet fikk som regel ikke bade. Det 
utleverte vannet skulle brukes til drikke og tannpuss, og det var aldri nok 
vann til å vaske kroppen. Kruttårnet ble administrert fra en lav, gul bygning 
som lå i nærheten. 

Vaktene var tyske Wechrmacht-soldater. Noen av dem følte at de måtte 
vise Gestapo at de var gode voktere, og derfor kom de en gang iblant 
stormende inn på cellen midt på natten med maskinpistol for å skremme 
fangene.  

Pellegruppens biograf, Tor Arne Barstad, forteller at flere ganger var 
gruppen utsatt for provokasjoner eller ren jævelskap fra vaktenes side. Mat 
kunne bli satt frem på brettet under dørluken, for så å bli fjernet igjen før de 
rakk frem for å hente den. Men mer alvorlig var de direkte provokasjonene 
som Stabsfeldwebelen utsatte dem for. Han kunne åpne celledøren og rope 
dem til seg, og da Pelle en gang fulgte oppfordringen og gikk mot døren, 
hørte han tyskeren ta ladegrep og stanset. Tyskerens opplegg var at han 
skulle bli skutt under fluktforsøk.  

Gangguttene var tyske soldater som sonet dommer for kriminelle 
forhold, og flere av dem var meget dumme og brutale. En røff Feldwebel 
fungerte som vaktsjef. 

Maten var meget dårlig. Til frokost og aftens fikk fangene en tynn 
brødskive på om lag 30 gram og surrogatkaffe. Midt på dagen kom 
gangguttene med middag som bestod av en halv liter kokt vann med 4-5 
biter kålrabi og 2-3 små og halvråtne poteter med skallet på. Smørklatten til 
kveldsmaten var som oftest stjålet av gangguttene. En sjelden gang fikk de 
svenskesuppe eller velling til kvelds. 

”Vi fikk hallusinasjoner av sulten og underernæringen”, forteller Harald 
Olsen og Frank Kristiansen, ”vi pratet matoppskrifter og ulike matretter hele 
døgnet. Spesielt var sluring med små, fete fleskebiter og gryn ett at de mest 
populære matemnene”.  

Fangene var iført private klær som aldri ble vasket fordi det ikke var 
tilstrekkelig med vann.  Fangene på Kruttårnet ble ikke luftet,  og  de  
hadde  
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en del forbud som pakkeforbud, besøksforbud og presteforbud. De 
oppholdt seg på cellene 24 timer i døgnet. Om dagen satt de eller lå på 
gulvet eller satt på den smale briskkanten.  

Liggeplassen på brisken gikk på omgang om natten. Resten lå tett 
sammen på det kalde murgulvet og prøvde å finne varmen. Harald Olsen 
hadde aldri frosset så meget i hele sitt liv. Radiatorrørene gikk nede ved 
gulvet, og de stod på med svak varme en time hver morgen, og fangene la 
seg ned mot rørene for å få litt varme i kroppen etter en hard natt. Det var 
en stor fordel å bli arrestert om vinteren i skikkelig vintertøy.  

Kruttårnet hadde ingen nattevakt, og det hersket ro der om nettene, 
men man hørte ofte skyting fra området fordi tyskerne drev streng justis 
mot sine egne. De første krigsårene på Akershus var ikke så harde for 
fangene som det siste okkupasjonsåret. De satt ikke isolert, de kunne få 
besøk, de fikk gå i fengselskirken, og de fikk besøk av advokater og 
fengselsprest. To karer fra Arendal som sammen med tre kamerater hadde 
fått dødsdom 10. februar 1942 for englandsfart, giftet seg mens de satt og 
ventet på at benådningsansøkningen skulle bli avgjort, men de ble skutt 16. 
mars på Håøya ved Drøbak.  

Fangene var meget oppfinnsomme når det gjaldt å tenke ut ulike 
fritidsbeskjeftigelser for å få tiden til å gå. De fikk smuglet inn aviser og 
brukte B-såpen som kritt til å tegne opp Europakartet med frontlinjer på det 
mørke gulvet. Hver celle hadde en sponplate som skulle brukes til blending, 
og det forteller en del om sulten at den stadig ble mindre og mindre fordi 
fangene spiste av den. Man laget et komplett sjakkbrett av sponplaten der 
de svarte feltene var streket opp med skosverte. Brikkene ble formet av en 
skoeske og splittet i enden slik at de stod av seg selv. Så startet turneringen 
ved at man sendte trekk og mottrekk med morsetegn på rørene. 

Det ble morset ofte og mye på Kruttårnet. Agenter utdannet i England 
morset profesjonelt mens andre hadde laget et mer enkelt morsesystem. Det 
gikk også an å snakke med hverandre mellom sprekkene i celledørene, og 
siden det ikke tjenestegjorde vakter på Kruttårnet, kunne man kommunisere 
bra med hverandre ved å rope. 

Straffecellene i kjelleren var ikke rengjort, og det stinket grusomt av urin 
og avføring som dekket hele gulvet. Det var ingen form for møblering, men 
en lav forhøyning i et par meters lengde nærmest soveplassen. En meter 
innenfor alle dørene var det en solid gittervegg, og på motsatt side av cellen 
førte en avsmalende sjakt gjennom de tykke murene til et gittervindu. 
Straffecellene ble ofte brukt, og de fikk klengenavnet ”Kummen”. Det 
krydde av rotter og var stummende mørkt der nede. 
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Fangene fikk på seg gammel-

dagse håndjern som var leddet, 
og de ble satt i straffecellene 
for den minste ting som 
irriterte tyskerne som for 
eksempel prat ute mens de 
tømte dobøtter om morgenen, 
eller at en forhørsleder var 
misfornøyd med de svarene 
han fikk. Etter Pellegruppens 
mislykkede flukt ble samtlige 
kastet inn i straffecellene. 
    Dagfinn Hauge hadde til å 
begynne med en helt ordinær 
jobb på Akershus. Han skulle 
holde gudstjenester for fangene 
og samtidig formidle kontakt 
med pårørende. Etter hvert 
kom det flere og flere 
dødsdømte fanger til Krut-
tårnet, og den unge presten 
skulle ha kontakt med dem helt 
til eksekusjonen. Hauge 
samtalte med de dødsdømte 
og holdt gudstjenester med 
dem, og han ble imponert over 
den  merkelige  roen  de viste. 
Selv om Hauge kan betegnes som de dødsdømtes sjelesørger, var den 
hardeste jobben å varsle de pårørende dagen etterpå. Frank Kristiansen og  
Harald Olsen møtte aldri Dagfinn Hauge fordi han ble nektet besøk på 
Kruttårnet av tyskerne på slutten av krigen. 
 
 
Celle nr. 4 - Russerne 
Ved årsskiftet 1944-45 satt fem russiske krigsfanger i denne cellen. Av og 
til hørte man et voldsomt bråk fra celle 4, og det var uforståelig for 
nordmennene at noen kunne slåss under slike forhold. Kommunikasjonen 
fangene imellom gikk greit fordi Asle Grepp behersket russisk, og en av 
russerne snakket norsk. Russerne satt på Kruttårnet helt til frigjøringen. 
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Russerne i celle nr. 4. 

 
Celle nr. 6 - Pellegruppen 
Her satt fem medlemmer av Pellegruppen som var en uavhengig 
sabotasjegruppe som opererte i Osloområdet det siste krigsåret. Gruppen 
vokste utover sommeren og høsten 1944 til en slagkraftig organisasjon med 
et vidt nettverk av kontakter og medhjelpere. Motstandpolitisk stod den for 
en mer radikal linje enn de regulære hjemmestyrkene, og den hadde Norges 
Kommunistiske Partis krigspolitikk som ideologisk fundament. Lederen for 
gruppen var Ragnar Solli, selv mangeårig medlem av NKP, men også det 
eneste medlemmet i gruppen som for øvrig var partipolitisk uavhengig. 

Medlemmene av Pellegjengen var alle dømt til døden fredag 9. februar 
1945 ved standrett, og tyskerne hadde allerede publisert at de var 
henrettet. De følte seg overbevist at de kunne bli skutt når som helst, og 
etter noen dager begynte tanken på flukt å ta form. På en måned grov de 
seg sakte men sikkert gjennom den 60 cm tykke muren. Som redskap 
brukte de spiseskjeen og rørene som den veggfaste køyen hvilte på. 
Murrestene ble lagret under brisken som stod oppe hele døgnet, og de 
dekket mellomrommet med sponplater. Om kvelden 13. mars 1945 var 
hullet i muren stort nok. Fangene hadde trevlet opp seildukstrekket til 
madrassen og flettet et 10-12 meter langt tau. Det var et mesterstykke å ta 
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seg ned 8-9 loddrette meter til bakken uten å bli oppdaget. I tillegg bar 
lederen den ene armen i fatle. Gjengen kom seg opp på en lang 
lagerbygning og krøp langs taket på denne parallelt med Kongens gate helt 
bort til hjørnet av muren der de kom seg over på taket til Oslo Militære 
Samfund, men dessverre bråket sistemann, og de ble oppdaget. Hvis 
gruppen hadde kommet seg gjennom bygningen og ut i haven til Oslo 
Militære Samfund, ville de ha greid seg. 

Lederen av Pellegruppen, Ragnar Solli, ble sterkt mishandlet av tyskerne, 
og samtlige ble satt inn i straffecellene i kjelleren. Den mislykkede flukten til 
Pellegruppen fikk konsekvenser for alle som satt i Kruttårnet. Tyske 
arbeidere hugget ned alt veggfast inventar med storslegge, og de tok ellers 
ut alt løst inventar med unntak av latrinebøtten, matskålen, skjeen og B-
såpen.  Siden lå de på stengulvet uten noe under eller over seg. De forsøkte 
å ligge tett sammen, men det var umulig å holde varmen. Tyskerne hadde i 
tillegg sterkt lys på hele døgnet, så søvn i vanlig forstand ble det lite av. 
Nettene gikk periodevis i døs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pellegruppen flyktet 
gjennom muren 
øverst i midtre billeddel. 
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Freden for fangene på Kruttårnet 
Fredag 4. mai gav Heinrich Fehlis, sjef for Sickerheitsdienst, ordre om at de 
dødsdømte i Pellegruppen skulle skytes, men henrettelsene ble utsatt i åtte 
dager fordi Himmler selv nå tillot det svenske Røde Kors å hente norske 
fanger fra konsentrasjonsleirene i Tyskland. 

Lørdag 5. mai ble fangene i  Kruttårnet kommandert ut. 40 mann ble 
stilt opp nede på gården, og rundt dem stod vaktene med skuddklare 
maskinpistoler. Fangene var meget nervøse, og de fryktet det verste.  
Håndjern og fotjern ble fjernet, og i innelukkede lastebiler ble de kjørt til 
Møllergaten 19. Harald Olsen mener alle fangene ble flyttet fra Kruttårnet 
til Møllergata 19 fordi Gestapo på Victoria Terrasse anså dem som farlige 
vitner, og politisjef Sødermann var redd de kunne bli likvidert hvis de 
fortsatt oppholdt seg på Kruttårnet. De ble fordelt på celler og fikk hver sin 
madrass. Pellegjengen fikk sove skikkelig for første gang siden arrestasjonen i 
begynnelsen av februar, men det ble lite søvn fordi kvelden og natten ble 
brukt til diskusjoner om hva den nye situasjonen kunne innebære. De ble 
mer og mer overbevist om at de ville overleve. Søndag 6. mai fikk de Røde 
Kors-pakker som inneholdt tørrmelk, knekkebrød, sukker og et fleskestykke. 
De glemte måneder på sultkost, kastet seg over innholdet i pakkene og 
mavene slo seg helt vrange. 

Den svenske politisjefen som ledet løslatelsen, Harry Sødermann, loset 
Pellegjengen mandag 7. mai ut bakveien ved Pløens gate. Dette var en 
overraskende handling fra Sødermanns side fordi myndighetene av praktiske 
grunner ønsket å samle alle norske fanger på Grini for grundig registrering 
med sikte på løslatelse tirsdag 8. mai. 

Ingen utenfor Kruttårnet visste at de fem fra Pellegruppen fortsatt levde. 
De hadde jo fått sine dødsdommer av tysk standrett 9. februar 1945, men 
Gestapo lot av ulike grunner være å henrette fem av de dødsdømte. Nå ble 
det stor glede for familiene, og de fem fikk problemer med å bevise overfor 
myndighetene at de fortsatt levde. 

Resten av fangene fra Kruttårnet ble sendt til Grini eskortert av 
Milorgsoldater, men de kom nesten ikke løs fra det bølgende og jublende 
folkehavet, forteller Einar Grannes som hadde vært medlem av 
Jupiterorganisasjonen som drev motstandsarbeid på Helgelandskysten med 
sikte på gjenerobring av Nord-Norge. 

På Grini hersket Milorg og Røde Kors. Overalt kunne fangene forsyne 
seg med spekesild, kokt makrell og kokte poteter, men det tok hardt på 
magen. Ved oppstillingen tirsdag 8. mai stilte Kruttårnets fanger for seg, 
men ingen spontane gledesutbrudd hørtes fra dem. Onsdag 9. mai drog 
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mange med buss til Universitetet i sentrum, og de fikk billetter hjem og 
noen lommepenger. 

 

Til høyre ser vi østre fløy av Kruttårnet slik det så ut omkring 1890. 
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INTERVJUER 

 
Frank KristiansenFrank KristiansenFrank KristiansenFrank Kristiansen, f. 1921, satt i Kruttårnet 10. febr. 1945 - 5. mai 1945.               

Harald OlsenHarald OlsenHarald OlsenHarald Olsen, f. 1915, satt i Kruttårnet 10. juni 1944 - 5. mai 1945. 
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