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Dødscellene· i krutt. 
En dystet del av 
norsk kri.g;- og feng
selshlstorle kan nå 
for første gang bli åp
net for publikum. 
Kronprinsens krutt
tårn.på Akershus 

( festning var i mer 
enn 100 år regnet 
som Norges sikreste 
fengsel. 
Tekst: HÅKON LETVIK 

,~.,. Foto: ROlF ØHMAN 

Gjest Baardsen, Ole Høiland 
og Vidkun Quisling er tre av 
de mest kjente fangene som 
har sittet i den sikreste del av 
gamle Akershus landsfeng' 
sel, på folkemunne kalt «sla· 
veriet». 

I krigsårene var Kruttår
net siste oppholdssted for go
de nordmenn som risikerte 
Uvet i kampen mot den tyske 
okkupasjonsmakten. Dcr satt 
de før de ble ført til retterste
det på festningen, på Tran
dum eller på Hovedøya. 

«Under krigen 1940-19411 
benyttet som fengsel for 
dødsdømte», forteller et be
skjedent skilt på veggen. 

Fra tid til annen blir kom
mandantskapet på Akershus 
festning kontaktet av pårø
rende som ønsker å se det 
sted hvor deres kjære til
bragte de siste timer. Noen, 
av dem som overlevet opp
holdet i Kruttårnet, har også 
bedt om få komme tilbake til 
det I;Ited som mest av alt ble 
forbundet med tysk terror og 
redseL 

Fire klarte å rømme 
~ iløpet av de siste må

nedene før krigens slutt i ----.... -

Bak 80Zide fe8tning8murer p4 Aker6hU8 fe8tning Zd. Norges første Za'lld8fengseZ - som en liten, isolert b 
. Komma7låanten p4 Akersh'UIJ fdap., generalmajor Ørnulf Thune, håper 11 I1pne deler ~v fengselet lor publikum. 

19411, ble 42 norske patrioter 
geleidet fra Kronprinsens 
kruttårn til retterstedet. I fe,; 
bruar 19411 maktet fire døds
dømte motstandsfolk å bryte 
seg ut av cellene. De ble tatt 
kort tid efterpå, men 1!le Ad
det av frigjøringen. . 

.,.. Forholdene for ~ene . 
var forferdellge. Tårnet var . 

et uhyggelig st~ og under
~forsterket på- .. 
~Nårsomheist 
kUnne vl1!l1.kutt, og ~en 
lH!r p.a 41 U!usjoner om 4 ~le
Ve, slJrlver~ Grannes l 
boken eI skyggen av Jupiter •. 
. ~ og.kveld fikk faD
~ en tynn ~ødsk1ve, midt 
på Weu en balv Uter kokt 

vann med fire-fem biter kål
rabi pluss to-tre små. skurve
te og til dels råtne poteter, 
med skallet på. Til frokost 
vanket det en skvett kald kaf
feerstatning, til kvelds en 
halv Uter .svenskesuppe». 
Det var den som holdt Uv i 
oss. forteller Graruliiil-om:
oppholdet i Kruttårnet. Han 

ble tatt av tyøkerne under et 
sabotasjeoppdrag. 

Da styrker fra Milorg
gruppe 1!233 den_l.S. mai 194 
-rYkkennn ogneIiite det nor· 
ske flagg ~ festningen, fant deengrem nederJa.ndsk fan
ge. Han lot seg gledestrålen
de fotografere 88JDmen med 
befrierne. SNO
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Kommandanten på Akers
hus festning, generalmajor 
Ørnulf Thune, vil nå åpne 
Kruttårnet, som det dystre 
minnesmerke det er. 

- Men vi må pusse opp før 
vi kan slippe publikum til. 
Jeg håper det blir mulig å 
gjøre det på vårparten en 
gang, sier generalmajoren. 

Fengslet ble under krigen 
tatt i bruk som tysk militær
fengsel, og flere hundre tys· 
kere satt også innesperret 
her, adskilt fra de norske fan
gene. Tyskerne var nådeløse 
mot norske motstandsfolk, 
men de var heller ikke nådi
ge mot sine egne. Soldater 
som kom mer enn tre dager 
for sent tilbake fra permi
sjon, ble betraktet som deser
tører, dødsdømt og skutt. 
Dødsdom ble også avsagt for 
tYverier og svartebørshan
del En gang ble tre tyske sol
dater henrettet i fengselsgår
den for å ha solgt bensin til 
nordmenn. 

Landets sikreste 
Efter krigen ble de farlig

ste krigsforbryterne holdt 
fengslet i det som ble ansett 
som landets sikreste fengseL 
Vidkun Quisling satt også en 
tid bak de metertykke vegge
ne. 

I kjelleren ligger tre mørke 
celler, med solide gitre foran 
vinduene. Her satt blant an
dre lederne for sameopprø
re!. 

Vlirmland. 8 år. 1930 står 
det risset inn I gulvet, som en 
hllsen fra en fange som har 
tilbragt år av sine liv bak 
festnings- og fengselsmure
ne. 

Første etasje inneholder et 
stort rom hyor Ole Høiland -

i lenker og l et stort bur ~ ble ' 
vist frem til almen beskuelae 
efter å ha I1iIm* tar tndje 
,gang. , ' 

- Ryktet spredte seg l by·" 
en, og det ble nærJlleIIt en 
slags begivenhet, .. se på 

, ham, forteller ,eners.6nlQor 
Thune. " 

Annen og tredje etasje " ' 
rommet hver åtte celler, yt. 
terst spartansk utstyrt, og ", 
med solide gitre foran vindu
ene høyt oppe på veggen. En 
smal og slitt vindeltrapp fø· 
rer opp i etasjene, hvor solide 
dører med låser og slåer 
smalt Igjen bak fangene. Cel
lene er også utstyrt med en 
spesiell mekanisme som kan 
betjene", fra korridoren. Med 
den ble sengen slått opp og' 
låst mot veggen, Blik at fan
gene ikke kunne ligge på dag
tid. De var da henvist til å 
sitte på en stol. eller gå frem 
og tilbake på gulvet. 

Ble bygget i 1755 
Kronprinsens kruttårn ble 

bygget i 1765, og ble tatt I 
bruk som fengsel I 183tf!'Tår
net var en del av Akershus 
landsfengsel, som var I dritt 
frem til 1950. Landsfengslet 
var det første og enesle i sin 
tid. og var forutsatt å erstat
te en del av slaveriene på 
festningene landet rundt. 
Fengslet rommet verksteder 
og kirke, og lå godt bevoktet 
bak festningsmurene, Det. 
var bygget langs en gate, og 
helt til på 1800-tallet sto to 
skarpladde kanoner rettet 
inn mot denne .gaten» i tilfel
le fangene gjorde opprør. 

På 1700-pg lSOO-tallet slepte 
grupper av tanger seg ut i 
byen, godt sikret med tunge 
fotjern, på vel til ar/Jelde hos 
private og offentlige etater, 
som betalte fepgslet for deres 
arbeidskraft. A harne på 
Akershus i den tiden var det 
verst tenkelige. I .Skidser fra 
mI~ s~affeliv .. , utgitt i KrIsti·, 
arna 11892, forteller en mann 
som ble dømt til to års straff
arbeide for dokumentfalsk, 
hvordan bena holdt på å lilvik
te ham på vei fra retten og til 
festningen. 

- Fatt mot, sa fangevokte
ren, det er ikke så farlig som 
De tenker. 

Den dømte oppdaget også 
at det ikke var så lUe som 
han forestilte seg - han had
de sett for seg de tunge jern· 
lenkene, halsringen og tre· 
kubbene som fangene tidlige
re var sikret med - lenkene 
kunne veie opptil 30 kilo. 

- Jeg kjente den gang ikke 
til at fangene var fritagne for 
jern, undtagen for farlige for
brydere og saadanne der 
havde forsøgt at rømme, 
skriva' fangen. 

En av hans medfanger satt 
tilsammen 18 år I tukthus og 
på Akershus for tyverier av 
gjenstander som tilsammen 
var verd U kroner. 

Kronpl'insen.!l kruttårn var 
i mange år brukt som lager, 
,men står idag tomt. Resten 
av det gamle lsndsfengsillt 
rommer Forsvarets høgskole 
og flere av Forsvarets stabs
skoler_ I Fengselskirken er 
det foredragssal og kontorlo
kaler. De flesle av de andre 
fengselsbygingene er I bruk 
som kontorer. 

Kronprinsens kruttdrn ble betraktet 80m landeta mest fluktsikre fengsel. Mange 
dødsdømte patrioter tilbragte i krIg&1rene sine siste timer her. . 

SNO
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