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Byvandring  
Den 27. september 2018 mødte 15 personer op 

på Kastellet i København.  

Her fik vi en rundvisning, hvor temaet var kon-

centreret om Kastellets fængsel og fanger.  

Vi startede i et af de gamle krudttårne, som me-

get tidligt var blevet bygget om til skumle fange-

huller uden varme og lys. Fangerne sad her i åre-

vis med lænke fra fod til håndled og arbejdede 

med gammelt tovværk. Vores guide fortalte le-

vende om de usle forhold og skæbner.  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Vi besøgte derefter Struensees originale celle, 

og vi fik fortalt den utrolige historie om John Ni-

colas Norcross, fangen som intet havde gjort, 

men flygtede gang på gang fra arresten bag Ka-

stelskirken, og blev ført tilbage. Til sidst blev han 

lukket inde i 16 år i et træ bur i arresten. 

Historierne om fangerne Griffenfeld, Stenbock, 

Enevold Brandt, Jacob Dampe, høvding Adum 

Takori fra Guldkysten m.fl. blev også fortalt i lø-

bet af turen. 

På grund af vores særlige tema gav guiden os 

lov til at komme ind i cellen oven på Norgespor-

ten, som ellers ikke er åben for offentligheden. 

Den har været brugt som fængsel for Kastellets 

egne soldater, befalingsmænd og for lavere of-

ficerer fra fremmede enheder. Vi hørte om 

nogle af de hændelser, som har fundet sted her 

– kedeligt har det bestemt ikke været! De ind-

ridsede datoer i den gamle graffiti på indersiden 

af døren afslørede, at der har været en hel del 

"beboere" gennem tiden. 

En stor tak til "Kastellets venner" for turen. 

 

Besøg af folketingsmedlem på Vridsløselille 
I tiden 1872-1875 afsonede de tre prominente 

herrer; Louis Pio, Paul Geleff og Harald Brix på 

Vridsløselille. De var alle fængslet for at have 

"opfordret til samfundets omstyrtelse" med de-

res socialistiske foredrag og blade til fordel for 

arbejderklassen. 

 
Folketingsmedlem Dan Jørgensen arbejder p.t. 

med podcast-udsendelser om Socialdemokrati-

ets historie, og i den forbindelse blev museet 

kontaktet med forespørgsel om bidrag med op-

lysninger om forholdene på fængslet i den tid, 

hvor de tre afsonede. 

Vi mødtes med Dan Jørgensen på museet den 

3. oktober. Han havde følge af historiker Martin 

Grunz og praktikant Mikkel Eskildsen. Endvi-

dere kom Troels Oehlenschlæger fra Lokalhisto-

risk arkiv i Albertslund. 

I Podcast-optagelsen fortæller vi om fængslet 

og forholdene. Vi havde en god dag og blev en 

museumsoplevelse rigere. 

 

Fængselshistorisk Selskab på Facebook 
Måske I allerede har lagt mærke til det …? 

Selskabet har etableret en gruppe på Facebook. 

Den er stadig i sin spæde start, men vi håber, 

den bliver et godt supplement til vores hjemme-

side og disse nyhedsbreve. 

Her fra skal lyde en stor opfordring til at besøge 

siden og giv den et ”like”, og læs blandt andet 

læse mere fra turen på Kastellet. 

 
Det er Henny Mesnickow, der administrerer siden. 

 

Kontingent 2019 
Det er nu også blevet tid for kontingentindbeta-

ling. Igen i 2019 er kontingentet på kun 100 kr. 

for et personligt medlem. Der kan indbetales på 

kontoen i Sydbank: 6737 / 0143678. 

 

… med ønsket om et rigtig godt nytår 
Og stor tak for støtten til bevarelse af vores hi-

storie!!  
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