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Med Bidrag fra
DIREKTIONEN FOR DEN GREVELIGE HJELMSTJERNE-ROSENCRONESKE STIFTELSE 

Og fra
DIREKTIONEN FOR CARLSEN LaNGES LEGATSTIFTELSE

er der duplikeret fire med Nr.l-Nr.4 nummererede Eksemplarer til Ind
sendelse til 
Rigsarkivet,

Det kgl.Bibliotek, 
Universitetsbiblioteket 

og 
Statsbiblioteket i Aarhus«

Endvidere er der duplikeret to med Nr^-Nr^ nummererede Eksemplarer 
til Direktionerne for de to ovennævnte Stiftelser«

Saavel overfor de to Direktioner som overfor 
KRIGSMINI STERIET ,•

der ogsaa i al Almindelighed har ydet mig Bidrag, udtaler jeg min 
ærbødigste Tak.

København i April 1926.

Victor Krohn.



Forord.

Efter at jeg omtrent i en Menneskealder havde været knyttet til 

Kastellet som Underofficer, vaktes min Interesse for dette Sted i en 

saa høj Grad, at jeg i Tiden omkring 1904 begyndte at fordybe mig i 

dets Historie, der indtil da i Hovedsagen havde været et udyrket Felt, 

Det gik imidlertid snart op for mig, at jeg i min fremrykkede Al

der og med den korte Tid, jeg daglig kunde ofre paa dette Arbejde, 

maatte opgive enhver Tanke om at skrive Kastellets Historie som Helhed, 

hvis jeg da skulde nære Haab om at se Værket afsluttet - kun de første 

20 Aar foreligger helt færdige - og jeg valgte da at stykke de forskel

lige Emner ud i selvstændige Afhandlinger, af hvilke bl,a, følgende fo

religger færdige fra min Haand: "Kastellet Frederikshavn som Fængsel", 

"Kastellets Marketenderier", "Bageriet og Møllen i Kastellet", Huset 

i Falsters Kontregarde og dets Beboere" og "Kastellets ældste Kirke", 

alle henholdsvis optaget i eller antaget af "Historiske Meddelelser om 

København", samt Bogen: "Kastellets Volde og Udenværker",

Efter senere at have gennemgaaet hele Kastellets- og Københavns 

Kommandantskabs- m.fl.a. Arkiver, har jeg følt lyst til at uddybe min 

første korte Afhandling ved at foretage et Forsøg paa at give en de

tailleret Fremstilling af Kastellets Fængselshistorie, saaledes som 

denne har udviklet sig i Løbet af de første 2£0 Aar af Kastellets Til

værelse, og det er dette Forsøg, der herved fremlægges.

Jeg skylder ved denne Lejlighed først og fremmest med Tak at min

des forlængst afdøde Generalmajor F.C.Krabbe, der som Kaptajn havde be

skæftiget sig med det samme Emne, og som beredvilligt skænkede mig sin 

ret betydelige Samling af Arkivnotitser, der kom til at danne ei kær

komment Fundament for mine senere selvstændige Arkivarbejder.

Jeg retter dernæst en Tak til saavel Hs. Eks, Generalløjtnant El



lis Wo-lff som til Københavns Kommandanter, Generalmajorerne I.Lembcke 

og A.,G.Nyholm for deres ansporenae Støtte og Hjælp;: en Tak til Forfat*- 

tereft,. Oberst P.Fr.,RLst for hans varme Forstaaelse og gode Raad, Og 

sidst,, men ikke mindst,, en Tak til Arkivaren i Hærens Arkiv,. Kaptajn 

K.,C.,Rockst r oh og Arkivets øvrige Personale for den udmærkede og aldrig 

svigtende Hjælp og Vejledning, man her ved enhver Lejlighed har ydet 

mig.

København, den 24 .„Februar 1926..,

Victor Krohn«.



Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie 

gennem 250 Aar 

af

Victor Krohn 

fhv. Oversergent.

I. Tiden 1664-1800. 

1664-1680.

Under Kastellets Opførelse blev der, alt som Arbejdet skred frem, 

til forskellige Tider oprettet ialt 5 Kontrakter mellem Regeringen og 

Kastellets Bygmester, Generalmajor Henrik Ruse, og mellem disse Kon

trakter findes en af 20.April 1664, i hvilken der tales om Opførelsen 

af "et Hus sammesteds, indrettet til Fængsel, Arsenal, Bryggeri og Ba

geri" til et Beløb af 24.000 Rdl. Med dette "Hus” er udon al Tvivl 

ment den Bygning, der i vor Tid bedst kendes under Betegnelsen: Nordre 
1) 

Magasinbygning; men endnu paa et Kort fra 1686 findes denne Bygning 

ikke anført hverken som Stok- eller Arresthus. Paa et andet Kort, gan- 
-------  . “D----------  

ske vist fra en saa sen Tid som 1829, findes derimod anført, at den 

østligste af de 2 Portbygninger ved Norgesporten fra de ældste Tider 

skal have indeholdt saavel Mandskabsvagtstue som arrest, idet den sid

ste var en Del af Vagtstuen, afskiIdret fra denne ved en Treramevæg;

men ud over dette primitive Opholdssted for Arrestanter synes der i de 

første Aar ikke at have været noget egdntligt Fængsel; thi da Kastel

let i Juli 1666 skulde modtage de første Arrestanter, om hvilke man 

ved Besked: 3 Jøder, som General Hans Schack fik Ordre til i Stilhed 

at lade fængsle, maatte Forholdet ordnes saaledes, at Kommandanten,
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Oberstløjtnant Johan Hafften tog sig af den ene og Major Abraham og 
4)

Kaptajn Magnus Jacobsen af de to andre, hvilket næppe vilde være sket, 

hvis der havde været et Fængsel, særlig naar man tager i Betragtning, 

at Jøderne den Gang blev anset som en foragtet Klasse Mennesker. Sagen 

har vel været den, at Kastellet, der ved Hjælp af sine dobbelte Grave 

og optrukne Vindebroer saa fuldstændig kunde isoleres fra Omverdenen, 
5) 

som Helhed maatte betragtes som et eneste stort Fængsel.

Aaret efter hører vi, at Oberstløjtnant Friederich Wilhelm Knob- 

lauch ved Sjællandske Regiment er bleven idømt en Maaneds Arrest^! Ka

stellet som Følge af en Strid paa offentlig Gade méd en Kaptajn, men 

der forlyder intet om, hvor Straffen er bleven afsonet. Samme Aar ta

les der om, at Officerer sad fængslede i Kastellet, men først fra 1670 
7) 

siges det, at der findes Arrester for fornemme militære Personer, 

uden at der dog forlyder noget om, hvor disse fandtes; men da der nog

le Gange er Tale om et Stokhus - der bliver saaledes i 1676 betalt 209 

Rdl.4 Sk.^til Mester Jon Amtiørn og Christen Ibsen for Reparation af 

Stokhuset - taler Sandsynligheden ogsaa her for, at det er en Del af 

Nordre Magasinbygning eller Proviantgaarden, som den paa hin Tid kald

tes, der er bleven benyttet som saadan.

Skal man dømme efter, hvad der senere fremkommer om disse Arre

sters hele Indretning, selv hvor de kom til at tjene som Fængsel for 

Statens øverste Embedsmænd, maa de have været i høj Grad spartanske, 

vel næppe andet end tomme Rum.. Den Forplejning man bød disse "fornemme 

militære Personer" har sikkert været yderst ringe; Maden blev som Re

gel leveret fra et af Kastellets fire Marketenderier, og naar man erfa

rer, at en Marketender i 1677 for at have "spiset" (bespist) en Fange 

i 2 Maaneder og 28 Dage herfor har erholdt en Betaling af ialt 1 Rdl. 

5 Mk.8 Sk., maa Kosten, selv om Pengenes daværende Værdi tages i Be- 
9) 

tragtning, have været meget tarvelig. Senere, i 1683, hedder det i 

Christian V’s Krigsartikelsbrev, at Arrestanten selv skal betale Slut-
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terpenge og Fortæring i Arresten i Forhold til sin Lønning«

I 1677 findes der i Kastellet svenske Krigsfanger, til hvilke der 

hos Byens Bryggere købes 288 Tdr,01.

Om Kastellets første Aar flyder Kilderne kun meget sparsomt, og 

dette mærkes selvfølgelig ogsaa paa Fængselsvæsenets Omraade, Vi træf

fer dog i denne Periode netop paa tre af de paa denne Tid mest bekend

te Statsfanger, og blandt disse først og fremmest Danmarks store Stats 

mand: Peder Griffenfeld.

Jfter sin Anholdelse paa Køberøhavns Slot Lørdag d, 11, låart s 1676 

om Morgenen blev Griffenfeld under Eskorte af 1 Løjtæant og 12 Mand af 

Garden til Hest ført over i Kongens Bibliotek, hvorfra han atter Kl,4 

samme Dags Eftermiddag bleV ført ned til den Havn, der paa de Tider 

fandtes, hvor nu Bibliotekshaven er, for herfra i en Baad at transpor

teres gennem Havnen ud til Kastellet, hvor han efter al Sandsynlighed 

er bleven ført i Land vgd en gammel Pælebro.,, der benyttedes ved Iland- 

bringelsen af Toldbrændei, og som strakte sig ud fra den sydlige Ende 

af Langglinie tæt nord ^or ToIdbodbatt e ri e t, hvor Brændehuset med til

hørende Brændehusvaffft fandtes. Herfra førtes han gennem Konge-(Sjæl

lands-) porten ind i Kastellet,.

Griffenfeld’s Historieskrivere er ikke enige i deres Mening om Ka 

rakteren af hans første Fængsel; nogle beskriver det som mørkt og skum 

melt og taler om, at han var sluttet i Lænker; andre at det var saa 

godt, som det efter Omstændighederne kunde være, og andre igen, at dot 

var standsmæssigt, og at han blev behandlet hensynsfuldt. Da han imid

lertid i de første Dage indtog sine Maaltider sammen med Kastellets 

Kommandant, Oberstløjtnant Sten Andersen Bille, og da denne havde sit 

Domicil i den sydlige Ende af Generalstokken, hvor Kasernekommandanten 

senere, indtil 192?, har haft tilhuse, taler Sandsynligheden for, at 

han i hvert Fald har tilbragt de første Dage som Arrestant i -Komman

dantens Kvarter,



Der blev imidlertid hurtigt tilvejebragt et Fængsel for hanu Nu 

at ville fastslaanoget afgørende med Hensyn til dettes Beliggenhed, 

vil sikkert være ganske umuligt«. En af hans Historieskrivere lader det 

være i den nordlige Ende af Stjernestok og angiver dette nærmere ved 

paa en Tegning at skravere denne Ende af Stokken i hele Bin Bredde« 

Alene heri ligger imidlertid en Fejl,, der skyldes den nævnte Forfat

ters Ukendskab med, at Stokkene paa Griffenfeld’s Tid ved en Brandmurr 

der endog gik helt op gennem Skorstenspiberne,, var delt paalangs i to 

Dele: en Forbarakke mod Gaden og en Bagbarakke mod Gaarden,. og dersom 

Fængslet skal »søges her, kan der derfor kun være Tale om enten mod Ga

den eller mod Gaarden. Skønt der i vore Dage ikke staar meget tilbage 

af de oprindelige Stokke, kan der dog imidlertid endnu i den næatnord- 

ligste af Stokkens gamle Bagbarakker mellem det 3« og 4. Fag (2» og 3« 

Vindu) paavises en rundbuet tilmuret Indgangsdør, der af den i Kastel

let herskende Tradition anses for at være Indgangen til Griffenfeld’s 

Fængsel«. Af en senere Forsker er der imidlertid fremdraget Kilder, 

ifølge hvilke Griffenfeld efter Henrettelsesscenen af Præsterne blev 

ført tilbage ”til sit forrige Fængsel i Proviantgaarden”» At Proviant- 

gaarden er identisk med den nuværende Nordre Magasinbygning kan ikke 

betvivles, men da denne omkring Midten af det 18,Aarhundrede næsten 

blev helt nedrevet og genopført fra ny, vil et Griffenfeldts-Fængsel 

her nu ikke kunne lade sig paavise»

Hans Fængsel, der skal have bestaaet af to Rum, en Forstue, i 

hvilken Vagten opholdt sig, og selve Arresten, har sikkert været meget 

tarveligt udstyret, hvilket alene fremgaar af, at der endog fattedes 

et Sengeleje, hvorfor ogsaa Griffenfeld’s Broder, Albert Gyldensparre, 

sendte ham Seng og Sengeklæder. Rummet havde kun et eneste Vindu, som 

han dog først senere fik Tilladelse til at faa aabnet.

Der vistes ham den Begunstigelse, der iøvrigt var meget alminde

lig i hine Tider, at han fik Lov til at have sin KammHrtjenpr; Jens
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Fris. hos sig, og denne delte trofast hans strenge Fængsel, indtil faa 

Dage før Henrettelsen skulde foregaa, hvorfor Griffenfeld ogsaa skænke

de ham Smykker og Juveler til en Værdi af op imod 10.000 Kr. Ogsaa for 

Griffenfeld’s Forplejning blev der sørget, idet der straks til Komman - 

danten blev udbetalt et Beløb af 220 Rdl. beregnet til de første 26 Da

ge. Senere, efter d.6.April, blev der sluttet Akkord med Kastellets 

Proviantforvalter. Niels Simensen. der for hans videre Forplejning mod

tog 5 Rdl« daglig.

Den 26.Marts lod Kongen Generaladjutant Hans Christian Schack sen

de til ham for at faa udleveret hans Ordener og det Portræt af Kongen, 

som denne personlig havde skænket ham kort efter sin Tronbestigelse, 

og som var indfattet med Diamanter. Den franske Gesandt Terlon. hvem 

denne Meddelelse skyldes, skriver herom: "Hr.Schack, som jeg kender, 

har sagt mig, at Grev Griffenfeld modtog denne Befaling vel med Ærbø

dighed, saasom det var Kongens Villie, men tillige med megen Smerte og 

Sorg."

En overordentlig Domstol var imidlertid bleven nedsat, og d.14. 

April blev Griffenfeld for første Gsng stedet til Forhør for denne i 

Kommandantens Bolig. Den 3.Maj indgav Generalfiskalen, Christen Peder

sen. sit første Indlæg imod ham, og til Besvarelsen af dette blev der 

bevilget Griffenfeld 8 Dage, hvorfor der ogsaa•samtidig blev udleveret 

ham Skrivematerialer. Hans Indlæg i Sagen, der blev afleveret d.11.Maj, 

var paa 7 Ark.

Den 26.Maj faldt Dommen, der var underskrevet af 10 af Dommerne, 

medens kun en, Gehejmeraad Kristen Skeel. nægtede at skrive under, for

di han ikke mente at kunne forsvare det for sin Samvittighed. Griffen

feld dømtes til at degraderes fra sin adelige Stand, miste sit Gods og 

al sin anden Formue og derpaa, naar hans Vaaben, Hjelm og Skjold var 

sønderbrudt af Bødlen, for sin Person til Skarpretteren overleveres, 

som ham paa et tilforordnet Sted Hovedet skal afhugge og fra Livet til
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Døden henrette og saadant ham, Schumacher, til vedbørlig Straf, men an

dre til et afskyeligt og eftertænkeligt Eksempel.

Søndag d.4.Juni meddelte Generaladjutanten ham, at Henrettelsen 

vilde finde Sted den næstfølgende Dag. Samtidig forlod hans Kammertje

ner ham efter først at have maattet underskrive en Erklæring om, at 

han aldrig vilde røbe noget om, hvad han havde væfet Vidne til i Fængs

let. Sognepræsterne Esaias Fleischer fra Helligaandskirken og Magister 

Michael Henriksen fra Nikolaj Kirke skiftedes i de to Dage til at være 

hos ham og berede ham til, hvad der forestod. Den næste Dags Aften lod 

hans Broder Ligtøjet og Kisten bringe ud i Kastellet.

Det ver i disse Dage, han med Diamant skrev de bekendte Linier 

paa Ruden i Fængslets Vindu:

”Da Verden blev mig vred, da lærte jeg at kende 
for Alvor først min Gud, mig selv, min Ven, min Fjende; 
min Fjende var mig gram, min Ven var svigefuld, 
jeg selv var skrøbelig, - Gud blev alene huld!”

Imidlertid var Retterstedet bleven bragt i Stand paa Alarmpladsen, 

den nuværende Kirkeplads. midt imellem den gamle Kirke nord for Artil

ler istok og Kommandantens Bolig i Generalstok. Her fandtes Kastellets 

Justitssted tæt ved Kastellets ældste Brønd. og ved dennes Post var bl. 

a. Træhesten, nogle Haandgiern og flere Strafferedskaber fæstede ved 

Jernkæder.

Selve Retterstedet bestod ved denne Lejlighed kun af en lille For- 
V 

højning dannet af Sand, over hvilket var bredt et sort Klæde; derimod 

var der hverken Stillads eller Blok, thi Henrettelsen skulde foregaa 

ved Sværd, altsaa ved et vandret Hug. Ved Siden af Retterstedet stod 

Kisten, udvendig overdraget med sort Baj, indvendig foret med hvidt 

Kattun, samt hans Vaaben, der var bleven nedtaget fra dets Plads i Hel- 

1igaandsk irken.

Allerede ved 4-Tiden Tirsdag Morgen d.6.Juni mødte de to Præster 

hos Griffenfeld for at tale med ham, trøste ham og tildele ham Alte— 

rens Sakramente. Noget senere gik kan den tunge Gang fra sit Fængsel
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til Retterstedet; han var iført en hvid Silkeklædning, over hvilken 

han bar en sort.,Overklædning med Sørgeflor, hertil kom den sædvanlige 

Halsklud, graa Silkestrømper og Tøfler. Paa Hovedet bar han sin Paryk, 

der dog var opbundet. Saaledes skred han frem med stor Frimodighed, 

ledsaget af de to Præster.

Et Kommando af de i Kastellet garnisonerende Soldeter havde slaa- 

et Kreds om Retterstedet, ved hvilket iøvrigt kun de var tilstede, der 

i Embeds Medfør skulde overvære Ceremonien. Da Griffenfeld traadte ind 

i Kredsen, vekslede han nogle Ord med de omstaaende; særlig takkede 

han Schack for hans Venlighed imod ham under hans Fangenskab; derimod 

henvendte han intet Ord til Oberst Barthold Bulow. der under hans Fan

genskab havde afløst Sten Andersen Bille som Kommandant. og som paa 

forskellige Maader skal have vist sig mindre velvillig overfor ham.

Griffenfeld udtalte derpaa højt, at han døde uskyldig i den Brøde, 

man tillagde ham; han havde aldrig haft ondt i Sinde mod Konge og Fæ

dreland, og de, som paastod dette, vilde komme til at bære Ansvaret 

derfor.

Garnisonens Bøddel var for nylig død; Enken sad imidlertid endnu 

i Bestillingen, men hun havde formaaet Nåtmanden Jørgen til at træde i 

sit Sted, og efter at en Officer havde oplæst Dommen, traadte derfor 

denne nu frem, holdt hans Vaaben hen foran ham, ferød det itu Off kaste

de det paa Jorden, hvor han traadte paa det, idet han udtalte, at den 

dømte nu var nedstødt fra sin Ære og ikke mere skulde bære Navnet Grif

fenfeld, men Schumacher som før. Griffenfeld svarede hertil, at Kongen 

havde givet ham det, Kon^n kunde ogsaa tage det fra ham igen.

Man tilraadede ham at aftage Parykken, hVad han dog først efter 

nogen Modstand indvilgede i, og rakte den til en Befalingsmand. Selv 

aftog han sin Halsklud, løsnede sin Klædning saaledes, at Hals og Skul

dre var blottede og bandt sig selv for Øjnene med det Bind, der blev 

rakt ham. Han sagde til Natmanden, at han først vilde bede en Bøn, men
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naar han saa» at han skilte sine Hænder, skulde han kun drist is slaa 

til. Han knælede derefter ned, bad længe stille,, og idet, han skilte 

Hænderne ad os samtidig strakte Hoved og Hals stift i Vejret, som det 

var nødvendigt ved Henrettelse med Sværd, udbrød han højt: ’’'Herre Je

sus! Jes befaler min Sjæl i Din Haand I” ,. men idet nu Natmanden hævede 

sit Vaaben, raabte Schack: "Holdt, der er Pardon!"'.

Ved den bratte og uventede Overgang blev Griffenfeld ganske for

tumlet;. Præsterne maatte træde til for at rejse ham op, og han frem

stammede nogle usammenhængende Ord om, at nu havde han været rede til 

at dør, men at han dog takkede for Kongens Naade. Schac k oplæste nu Be- 

naadningsdokumentet for ham, hvoraf det fremgik,, at han skulde henleve 

Resten af sit Liv i Fængsel. Natmanden kastede Resterne af det sander- 

brudte Vaaben i Kisten,, og Griffenfeld førtes tilbage til sit Fængsel.

Straks efter at Griffenfeld igen havde taget dette i Besiddelse, 

rettede han gennem Vagtmest er løj tnanten følgende Spørgsmaal til Komman' 

dan t en:

1) Om der i Fængslet maatte indsættes en Rude til at lukke op? 
(Svaret var: Ja!).

2) Om han maatte modtage Besøg af en Præst en Gang om Usen? (Sva
ret var: Ja, en Gang om Ifaaneden. Da det senere viste sig, at Præsten 
til Gengæld ofte opholdt sig indtil 4-5 Timer hos ham og altid lukkede 
sig inde hos ham, saaledes at Vagten i Forstuen ikke kunde høre.- deres 
Samtaler, beklagede Kommandanten sig herover til Kongen dog uden at 
modtage noget Svar). "

3) Om han maatte faa sendt Bøger fra sit Bibliotek? (Svaret var, 
at det blev tilladt Dr. Worm at bringe ham nogle Bøger).

4) Om han maatte faa Pen, Blæk og Papir? (Svaret var: Nej!).

5) Om han maatte faa en Person til sin Opvartning? (Svaret var: 
Ja!).

6) Om der maatte komme en Barber til ham? (Intet Svar) og

7) Om hans Broder maatte sende ham Linned o^ Klæder.?. (Svaret var 
Ja I). “

Til disse Spørgsmaal føjede Kommandanten yderligere følgende:

Hvem skal bringe Fangen Spise og Drikke? og
Hvor mange Ret£er skal han have?
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Der blev akkorderet med en af Marketenderne, Peter Hubertz» der 

iøvrigt var Major, om for li Rdl. daglig at levere ham hans Forplej

ning, endvidere blev der holdt en Kone for ham til Vask og Rengøring, 

ligesom han fik sit sædvanlige Kvantuin Vin til sine Maaltider, saavel 

som Brændsel - 20 Favne pr.Aar - og Lys fra Kongen.

I dette Fængsel henlevede Griffenfeld nu 4 Aar, 2 Maaneder og 5 

Dage. Den 7«Marts 1680 blev der udfærdiget en Ordre til Generalmajor 

Reinhold v.Hoven i Trondhjem om til Griffenfeld at lade indrette "tven

de bekvemme Værelser udi det inderste Taarn paa Fæstningen Munkholmen, 

saaledes at de kan være varme og digte til at logere udi". To Dage se

nere sendte Kongen ham følgende Brev:

"Vor allernaadigste Villie og Befaling er, at Kommandanten paa 
Munkholmen nærværende Person, Peder Schumacher, af Oberst Sehultz anta- 
ger, ham flittig forvarer og paa hans Aktioner og Væsen Agt"’giver, saa
ledes som han det agter at forsvare og være bekendt ;• i -det øvrige har 
han sig med samme Schumachers Underholdning at rette efter Vor Stathol
dere og Generalfeltmarskal Gyldenløves Ordre."

I

Efter at Griffenfeld gennem sin Broder, Etatsraad Albert:GyIden- 

sparre havde modtaget Meddelelse om dien Forandring, der skulde foreta

ges med ham, mødte Oberst Georg Christian Schultz af Trondhj'brts Régi— 

ment Fodfolk d.16.Maj 1680 i Kastellet for at modtage Statsfangen af 

Kommandanten dersteds; samtidig mødte Gyldensparre med en lukket Karos

se, og efter at Griffenfeld havde taget Plads i denne sammen med Brode

ren og Oberst Schultz, blev han gennem Norgesporten og videre mod Nord 

ad Strandvejen ført t il Rungstedhvor han #ik ombord i Fregatten "An- 

tonette", der skulde føre ham til hans fremtidige Fængsel. Uagtet For

holdet mellem de to Brødre Ikke skal have været særlig hjerteligt, 

skal dog Afskeden mellem dem have været me^at .gribende»

Hermed ophører Grif fenfeld’s Fangenskab i Kastellet; om hans vide

re Skæbne skal her kUn kortelig meddeles, at han først i 1698 delvis 

blev sat paa fri Fod med Paalæg om at opholde Sig i Trondhjem; han var 

dog da saa nedbrudt paa Legeme og Sjæl, rit han af^ik ved Døden d*12»
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Harts Aaret efter i en Alder af 64 Aar. Hans Lig blev samme Aar bragt 

til Vær Kirke ved Stensballegaard i Jylland. Her, under den simple 

rundbuedes Kirkeø Hvælvinger, etaar Griffenf eld *s Kiste, paa hvis anløb- 
Il) 

ne Sølvplade hans Levnedsløb er indridset med snørklede Bogstaver.

Den anden af de tre bekendte Statsfanger i Kastellet fra denne Pe

riode var Johan Adolf Kielmann v.Kielmannsegg.

Kielmann var født d.l^.November 1612 i Itzehoe som Søn af Poged 
j- t ■ -

før Jomfruklostret i Itzehoe, Hans Kielmann og Anna Runge. Han blev Ad

vokat og arbejdede sig efterhaanden op til at blive Reger ings præsident 

hos Hertugen af Holsten-Gottorp. Han nærede et glødende Had til Dan

mark og dets Konge og arbejdede med alle hid ler paa en intim Forbindel

se med Sverria for derigennem at kunne fremtvinge en Forandring i Her

tugens’ Afhængighedsforhold til Danmark. Da den svenske Hær i 1657*”6O 

oversvømmede Landet, saas han derfor stadig i den svenske Konges Ner- 

hed og optraadte i L< af denne hovmodigt 05 trodsigt overfor de danske 

Udsendinge, hvis Opgave, det var at faa genoprettet Freden. Senere var 

det dog lykkedes den danske Konge at tvinge Hertugen til et Forlig, 

ved hvilken Lejlighed Kielmann, der allerede i 16^2 havie erholdt Til

ladelse til at fore Tilnavnet: Kielmannsegg, maatte underskrive en Er

klæring om, at han mod Tab af Ære og Formue forpligtede sig til aldrig 

at foretage sig noget Skridt, der kunde være til Skade for Danmark.

Paa Trods heraf forfattede han dog og lod udsprede Smædeskrifter i Ud

landet om den,danskg Kbnge, hvis Adfærd overfor Hertugen han fremstil

lede paa en usandfærdig e< forvrænget Itaade.

Den danske Regering tabte endelig TaaImodigheden og besluttede i 

de første Dage af Marts 1676 at sikre sig hans Person, hvorefter han d. 

17«s»M. sammen med tre af sine Sønner blev fængslet i Slesvig øg f^rt 

til København, hvor h&n efter i en kortere Tid at være holdt under Be

vogtning i et Hus ved'Fryderiksholms Kanal sammen med en af Sønnerne



-Il- 

blev anbragt i Kastellet, medens de to andre Sønner fik et bedre Logis 

i Byen.

Kielmann’s Fængsel blev dog kun af Kort Varighed, thi allerede i 

Juli Jfiaaned s.A. afgik han ved Døden i sin Arrest, idet et Slagt ilfæl- 

de gjorde Ende paa hans Liv. Der forlyder intet om, hvor i Kastellet 

hans Fængsel har været, eller hvorledes dette har været indrettet; kun 

gennem et Brev af 18.April fra den engelske Gesandt Johan Pouel til 

sin Regering erfarer man, "at man er i Færd med at indrette 8 nye Kam

re i Kastellet, som efter den Beskrivelse, man gav mig af dem, er saa 

stærke, at de Personer, som skulle bebo dem, maa være dømte til bestan 

digt længsel. Jeg tænker, at Griffenfeld bliver den ene og Præsident 

Kielmann den anden, maaske ogsaa to af hans Sønner faar Pladsen.*

Uden nogen synderlig Prart blev Kielmann begravet d.l6.Juli om Af 
12) 

tenen i St.Petri Kirke.

Den tredie mere kendte Statsfange i denne Periode var Sofnepr»*“ 

sten ved Graabrødrekirken i Viborg, Ifiagister Jacob Worm. der var eh 

Stedsøn af Thomas Kingo.

Worm, der var født i 16*2, var i 1669 bleven ansat som Leetor the* 

ologiæ i Viborg, hvor han i 1677 opnaaede Embedet som Sognepræst. Ved 

Siden af sin Prmstevirksomhed dyrkede han ogsaa en rig poetisk Aare, 

men til sin egen Ulykke anvendte han næsten udelukkende dette sit Pund 

i satirisk Retning, og hans Di£te, i hvilke han ikke skannede sin Sam

tid og endog fordristede siy til at lade sin «karpe Satire gaa ud over 

Regeringen 05 Kongen selv, cirkulerede i talrige Afskrifter mellem Ven* 

ner og Venners Venner.

Man begyndte dojf omsider at fatte Mistanke til ham, men da man 

gik ham p«a Klingen, nægtede han frækt og rensede sig ved at aflægge 

Ed overfor Biskoppen. Han blev do^ ikke tabt af Syne, og det endte med, 

at man Ioå Fiskalen anstille en Husundereøgelse hos ham, Ved hvilken
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Lejliched han viste si^metjet imødekommende, villigt udleverede Husets 

Hørler or lød dem søje fra Kælder til Kvist, medens han selv ganske ro 

lig sad ved sit Skrivebord or udarbejdede sin Prædiken til den næste 

Dag. Fiskalen fandt intet; men nu fortælles der, at da han Daren efter 

vilde benytte Lejligheden til at høre Worm tale, førte denne, fræk og 

kaad som han var, sin Tale ind paa Historien i 1.Mosebogs 31.Kapitel, 

Vers 34- or 35» hvori det hedder:

”Men Rachel havde taget de Afguders Billeder, og lagt dem i et Ka 
mels Strøelse, or sad paa dem; og Laban randsagede ganske Paulunet, og 
fandt dem ikke. Da sagde hun til sin Fader: min Herre bliv ikke vred, 
at jeg kan ikke staa op mod dig, fordi det gaar mig efter Kvinders Sæd 
vane; saa ledte han, og fandt ikke de Afguders Billeder.”

Næppe hørte Fiskalen dette, før han begyndte at spidse Øre, og 

ganske stille rejste han sig, forlod Kirken og søgte tilbage til Worms 

Studerekammer, hvor han straks fandt Smædeskrifterne skjult i Præstens 

Stolesæde.

Worm fik nu Ordre til d.8.December 1680 at møde for en Kommission 

i København, men da han her straks overtraadte et Forbud mod at forla

de sit Logis paa Vestergade og endog fordristede sir til at søge at 

faa Kongen i Tale, blev han d.20.December ført som Fange til Kastellet 

hvor han blev indsat i det af Grif fenfeld indtil kort forinden benytte* 

de Fængsel, hvilket fremgaar af, at et Brev fra ham er dateret; ”e mu- 

seo Griffenfeldiano” . Humøret synes han ikke at have-tabt, thi i det 

samme Brev, der er stilet til Præsten ved St.Petri Kirke, Johan Lasse- 

nius, roser han sit Opholdssted, der efter hans Formening kun har den 

lille Ulempe, at Beboerne ikke maa gaa ud.

Den 26.Januar 1681 dømtes han af Konsistoriet til at regnes som 

en uordineret Person og aldeles uværdig til herefter at betjene det 

hellige Embede eller bære den præstelige Dragt, hvorefter han blev ind

sat i Slutteriet. Herfra indsendte han det ene rimede Bønskrift efter 

det andet, ja, han ydmygede sig endog i den Grad, at han søgte Beskyt

telse hos Sophie Amalie Moth, hvis Forhold til Kongen han ikke havde
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skaanet, men til Trods herfor blev han dog indstillet til, at hans 

Skrifter skulde opbrændes ved Bødlen, han selv henrettes med Sværd og 

hans højre Haand afhugges, hvorefter hans Legeme skulde parteres og 

hans Ære fortabes.

Fra d.11-16.Februar sad han atter i Kastellet, men i April benaa- 

dedes han for saa vidt, som han d.22.blev bragt ombord paa Skibet "Phø' 

nix", der d.3O.s.l£. førte ham til Trankebar. Her synes en ny og bedre 

Tid at være oprundet for ham; thi han lærte Landets Sprog saa godt, at 

han blev i Stand til at oversætte det nye Testamente og gøre det til

gængeligt for Befolkningen; i det hele taget ser det ud, som om han 

ved sin Bød i 1694 havde opnaaet en ret stor Anseelse i sin Landflyg

tighed. Fra hans andet Ophold i Kastellet tillægges der ham mærkeligt 

nok følgende Digt, der stærkt minder om Griffenfeld ‘s 1 den samme Situ

ation:

"Da Lykken slog mig fejl, da lærte jeg at kende 
min Gud, min Ven, mig selv, men allermest min Fjende: 
Min Fjende blev mig gram, min Ven mig og forlod, 
jeg selv var skrøbelig - Gud blev alene god." 13)

1681-1700,

I de nærmeste Aar derefter høres der intet særligt om Fanger i Ka

stellet, hvad der dog sikkert maa forstaas saaledes, at ingen af dem, 

der har siddet der, har haft et saa betydningsfuldt Navn, at det er 

bleven fundet værdigt til at opnoteres og derfor ikke er naaet til Ef

terverdenen; thi uden Tvivl har der til enhver Tid hensiddet Fanger i 

Kastellet. Dette fremgaar qgsaa af en Anordning af 1682, ifølge hvil

ken det var tilladt Godsejerne at lade indsætte de Bønder, der ’’forsad" 

eller ‘’forløb" deres Gaarde, eller som blot var dovne eller hengivne 

til Fylder i, samt Krybskytter paa Bremerholm eller andre Steder for at 

arbejde et Aars Tid eller flere i Jern. Vel skulde Amtmanden lade et

hvert saadant Tilfælde undersøge og attestere, at det forholdt sig,
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Bom der blev sagt, men dette var en ren administrativ Kendelse, der 

nappe har haft synderlig praktisk Betydning. Dette Forhold vedvarede i 

hvert Fald til 1706. En lignende Myndighed havde Sessionerne, som kun

de lade Husmand og Tjenestekarle, der havde vist Opsætsighed overfor 

deres Ladefoged, arbe.ide i 3 Maaneder i Jern. En saadan Afgørelse kræ

vede vel en højere Myndigheds Approbation, men kunde dog ogsaa realise

res uden Dom. Af saadanne Fanger har en stor Del siddet i Kastellet, 

men iøvrigt ydede Hæren ganske naturligt sit store Bidrag til Kastel- 

lets Fangehuller af Soldater, der for Forseelser blev idømt Arbejde i 

Skubkarren lænket til denne med Jernkæder og saaledes forrettende Sla

vearbejde . Fæstningsarbe.ide. Denne Straf anvendtes ogsaa som Afsoning 

for Straffebøder eller - for Soldaters Vedkommende - som Erstatning 

for ødelagte eller bortkomne Lunderingsgenstande, for saa vidt de paa

gældende ikke kunde betale Erstatningsbeløbet, hvad kun meget sjeldent 

var Tilfældet. l£an- satte dem da simpelt hen paa halvt Traktement og be

nyttede Resten af deres Lønning som Afdrag paa Gælden. Finder man saa

ledes paa den ene Side ofte en meget vilkaarlig og streng Straffemaade, 

bliver man paa den anden Side lige saa ofte Vidne til Formildelse af 

selv de strengeste Straffe, naar offentlige eller private Interesser 

krævede det, hvilke Forhold just ikke egnede sig til at hæve Retsbe

vidstheden.

Slaverne inddeltes i "ærlige” og "uærlige", og i deres sørgelige 

Tilværelse og umenneskelige Behandling faar man allerede paa dette 

Tidspunkt et Indblik gennem en Forestilling af 7«September 1688 fra Ge

neral Schack til Kongen; han indstiller i denne, at 11 Fanger i Kastel

let, af hvilke nogle i visse Aar, andre for Livstid skulde arbejde 
hele 

sluttede i.Jern. og hvis/fcost udelukkende bestod af 1£ Pund Brød 

pr .Dag, maatte faa endnu 1 Pund Brød, ligesom han beder om at maatte 

faa Brændsel til dem for den kommende Vinter. At dette sidste var en 

Undtagelsesbegunstigelse viser sig bedst derved, at man endnu i l.Halv-
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del af det 19.Aarhundrede lod Slaverne sidde Vinteren igennem uden 

Spor af Varme i deres Celler, til Trods for at de maatte udføre inden

dørs stillesiddende Arbejde. I en Paategning paa selve Forestillingen 

gaar Kongen ind paa begge de fremsatte Ønsker og giver Ordre til de De

puterede ved land- og Søetaten om at foranstalte det fornødne, hvorhos 

disse igen lader Ordren gaa videre til Proviantforvalteren i Kastellet.
1) ------------- ------------------  

Jørgen Helt.

Den 14.April 1696 hører vi om en Kaptajn Tønne Grubbe. der maa 

løslades af sin Arrest 09 afskediges uden Pension; Maaneden efter idøm

mes en Smedesvend, Jost Been, Arbejde ved Hjulbøren indtil videre for 

at have yppet Klammeri paa Gaden; d.28.Juli skal en Bondekarl, Jens 

Hansen af Valby, arbejde 4 Kaaneder ved Hjulbøren for at have bestyr

ket en Soldat i hans Forsæt i at undvige, og d.23.December skal en 

Christian Klumpen indtil videre sluttes til Hjulbøren, men løstages 
2) 

dog d.9«lcarts Aaret efter mod at blive Soldat.

Den 10.Januar 1698 bliver Kaj or af Artilleriet, Kartin Maul. 

fængslet i Kastellet. Han var født i 16^6, havde i 1691 faaet tildelt 

Artillerikompagniet i Kastellet, men bortbyttede det 8 Dage efter med 

Kompagniet paa Christianshavn, for at han kunde være nærmere ved Haan

den, naar Kongen ”maatte behage ham noget at anbefale enten med Ridser 

eller andet, som ogsaa for de kgl. Prinsers Information.”

Han var imidlertid bleven gift,* men hans Kone, født Anna Wilster. 

af gik ved Døden i hvert Fald før 1698, og han ansøgte da om Tilladelse 

til at gifte sig med hendes Søster Dorotea Wilster. Dette kunde ikke 

paa de Tider lade sig gøre paa Grund af det nære Slægtskab mellem de 

to Kvinder, og Ægteskabstilladelsen blev ham nægtet. Paa Trods heraf 

lod han sig dog d.10.Januar 1698 vie til hende i Tikøb Kirke, hvor Svo- 
Daniel 

geren, Søløjtnant "' Wilster og Premierløjtnant Niels Alfsen var 

hans Forlovere, men næppe var han samme Dag vendt tilbage til Byen,
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før han blev arresteret og ført til Kastellet, hvor det blev ham til

ladt at modtage Besøg af alle andre end sin unge Frue, der maatte fin

de sig i at blive landsforvist til Bornholm, hvorefter Ægteskabet blev 

erklæret for ugyldigt. I .Marts s.A. søgte han forgæves om Pardon og om 

Tilladelse til at beholde sin Kone; men det blev ham nægtet, og 2 Aar 

senere ægtede hun en Kaptajn i Artilleriet.

Maul's Arrestophold siges at have været ret mildt, og efter at ha

ve siddet i 3 Maaneder for at afsone sin Brøde, blev han atter sat paa 

fri Fod. Han fik senere en Del at gøre med Kastellets Skyts og avance

rede i 1716 til Oberst i Artilleriet med Rang som Generalmajor til 

Fods; d.30.Juni 1727 tog han sin Afsked paa Grund af Svagelighed, og 

faa Dage efter afgik han ved Døden og blev begravet i Helsingør.

I 1701 havde han trøstet sig efter det forulykkede Ægteskab ved 

at indgaa nyt Ægteskab med Charlotte Hedevig f.Arentsen - Tiden læger 
3) 

jo alle Saar.

1701-1720.

I Marts 1703 udstedes der Afskedspatent for en Stokmester Brummer 

Jensen, der har tjent i Kastellet som saadan i 21 Aar; det er første 

Gang i Kastellets Historie, at en Stokmester, vor Tids Arrestforvarer, 

dukker frem af sin Ubemærkethed for at nævnes ved Navn.

Den 13.November s.A. løstages 2 Delinkventer af Kaptajn Barner’s 

Kompagni; de havde arbejdet i Skubkarren, og den ene havde udstaaet 

sin Straffetid, medens den anden blev benaadet paa sin Regimentschefs 

* Interesse”. Den 27.s.M. hedder det i en Skrivelse til Kommandanten:

"Vor Villie er, at Du efter Vor Jægermester Gram’s Anmodning en 
Mand navnlig (d.v.s. ved Navn) Jens Constabel udi Vort Kastel Frede
rikshavn indtager ham sammesteds 14 Dage ved Hjulbøren sluttet arbejde 
og videre paa fri Fod sætte lader." 2)

Den 1.December s.A. pardonneres Ole Jensen for den ham ved Lands

tinget idømte Straf for ulovligt Skytteri, imod at arbejde 3 Aar ved
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Hjulbøren i Kastellet. Aaret efter løstages han dog, fordi Kongen nu 

har tilgivet ham (!) og skænket ham til Kaptajn Jesper Friis af. Livgar

den til Fods. Den 22.s.M. «kal tre Bønder: Ole Olsen,, Lars Nielsen 

Tott og Peder Clausen fra Arenstorffs Gods paa Ejerens Forlangende ar

bejde 2 Aar i Kastellet ved Hjulbøren; kun Tott mødte, men løstoges ef

ter L& Aars Forløb.

Den 10.Juni 1704 dømmes Løjtnant Christian Lorentzen Friok ved en 

Overkrigsretsdom til at arbejde Aar i Jern i Kastellet i Anledning 

af et Sammenstød mellem ham og hans Haj or; han løstages dog først i 
4) 

Marts 170?»

En Musketer, Knud Jensen, af Schwartzel’s Regiment, skal i Juli 

1704 miste sin Ære og i Livstid forrette uærligt Arbejde i Kastellet 

sluttet i Jern; han havde i Retten, da Dommen blev publiceret og lige

ledes senere i Stokhusvagten udskældt sin Kaptajn og sagt, at han hel

lere vilde lide Dødsstraf end tage imod den kongelige Naade» Aaret ef

ter, i September Maaned, har han formodentlig yderligere forsyndet elg, 
? ) y

thi han skal nu bringes til Bremerholm og sluttes i Lænker. I 1706 

ikendtes 9 Rytterbønder Fæstningsarbejde i Jern fra 4 Dage til 3 Aar, 

fordi.de havde forsiddet deres Fæstegaarde. En Grenader blev i 1707 

dømt til Jern paa Livstid for at have forbrændt noget Læder for en 

Skindbereder i Roskilde; han blev dog pardonneret og sendt tilbage til 

sit Kompagni. Det var i det hele taget meget almindeligt, at Soldater, 

der arbejdede i Jern, blev løstaget længe forinden deres Tid var omme 

for at sendes til deres Afdeling, ja, der findes talrige Eksempler paa, 

at civile Forbrydere, der var dømt til flere Aars Fæstningsarbejde for 

Mord eller Tyveri, blev frigivet paa Betingelse af, at de paatog sig 

Tjeneste som Musketer.

Der vilde kunne fortsættes saaledes i det uendelige; men da Vari

ationerne er ret smaa, maa disse Prøver foreløbig være tilstrækkelige, 

idet fremtidig kun de mere specielle Tilfælde vil blive draget frem.

fordi.de
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8 om et karakteristisk Eksempel paa, hvorledes l^ndliederne skal

tede* og valtede efter eget Forgodtbefindende, skal det fortælles, at 

da Københavns Politimester Claus Rasch døde i Januar 170?» viste det 

sig, at han havde benyttet den for en Politimester lidt mærkelige Frem- 

gangsmaade efterhaanden at aflevere sine Arrestanter som Soldater og 

modtage Hververpenge for dem, hvorved det bliver forstaaeligt, at Af-
6) 

standen fra Soldat til Slave og omvendt i Virkeligheden var saa kort.

I Juni 1709 er der to Murersvende, der "udi et usædvanligt Opløb 

af deres Medgeseller" havde "betet sig saa opsætsige og formastelige” 

paa Raadhuset, "at man til videre Oprør og Urolighed at forkomme har 

maattet tage deres Personer i Hæft og Forvaring”. De synes dog at have 

fortsat med deres "Oprør og Urolighed" ogsaa indenfor Raadhusets ær

værdige Mure, eftersom Magistraten nogle Dage efter bad Kommandanten 

om at lade dem afhente ved en militær Vagt for at sætte dem til Arbej

de i Kastellet paa Vand og Brød i Skubkarren. Dette Middel virkede i 

den Grad beroligende paa den, at de lovede Bod og Bedring, hvorfor Ma

gistraten, efter at de havde prøvet Kuren i 22 Dage, atter udvirkede 
7) 

deres Løsladelse.

Fra Skaane sendes der d.4.Februar 1710 439 Krigs fanger,, af hvilke 

24 Ryttere skal anbringes i Kastellet, hvor der i Forvejen sad 8 andre 

saudanne. Til hver af dem s Kai der daglig leveres 1£ Skaalpund Brød og 

4 Sk.

Et Stokhus maa Kastellet have haft paa denne Tid, og uden Tvivl 

har en Del af Nordre Magasinbygning været anvendt som saadant; thi af 

en Skrivelse af 3*April 1710 fra Kommissariatet til Kommandant en. Char

les Damas Cormai 11on. fremgaar det, at denne Bygning blev anvendt saa— 

vel til Bageri som til Arresthus, men da der nu skal opsættes flere Ba

gerovne, gives der Ordre til, at "bemeldte Fange Hus til den Ende jo 

før jo bedre maa vorde ryddeliggjort, og Fangerne paa et andet Sted ..
9) 

i Forvaring hensat”. Der tales da ogsaa ofte om en Stokhus-
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vagt. til hvilken der i Aarene omkring 1712-17 aarlig bevilges 6 Favne 
10) 

Brande af det saakaldte ’• To Id brænde" .

I den første Fjerdedel af det 18.Aarhundrede møder vi atter et af 

de store kendte Navne i Kastellets Fængselshistorie« en af de Hænd, 

for hvem Fængslet her ude blev den triste Afslutning paa et daadrigt 

Liv, nemlig den svenske Feltherre, Grev Kagnus Stenbock«

Efter at Stenbock, haardt trængt af den danske Hær og dens Allie

rede, i Januar 1713 havde afsluttet en Traktat med Gottorp, hvorved 

Tønningen aabnede sine Porte for ham og hans Hær, var hans Skæbne der

med afgjort, og d.16.Kaj s.A. maatte han kapitulere og overgive sig 

selv og hele sin Hær til den danske Konge Frederik IV.

Der var ved Kapitulationen truffet den Bestemmelse, at den sven

ske Hær atter skulde løsgives, saasnart Sverrig havde betalt en vis Mø- 

sesum/ men paa Grund af visse Vanskeligheder, saavel fra svensk, rus

sisk som dansk Side trak denne Udveksling af Krigsfanger i høj Grad i 

Langdrag.

Stenbock blev i Begyndelsen bevogtet med stor Mildhed vekselvis i 

Byerne Husum, Flensborg og Slesvig, men da han benyttede sin Frihed 

til at indlade sig paa en hemmelig Korrespondance med Danmarks Fjender, 

blev han d.26.November under Bevogtning ført til København, hvor han 

ankom d.30.s.M., og hvor der blev anvist ham en rummelig Lejlighed ved 

Gammelstrand paa Hjørnet af det da eksisterende Store Færgestræde. Vel 

blev der kommanderet Officerer til hans "Opvartning og Opsigt", lige

som Bygningens eneste Indgang blev bevogtet af Militær, men iøvrigt 

nød han en udstrakt Frihed, idet han ikke alene blev modtaget ved Hof

fet, men ogsaa, paa nogle faa Undtagelser nær, maatte færdes hvor han 

vilde.

Aaret var dog næppe gaaet til Ende, før man var fuldt ud paa det 

rene med, at han ikke alene stadig førte en hemmelig Korrespondance
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med sit Fædreland, i hvilken han paa den skaanselløseste Maade omtalte 

den danske Konge og Regering, men at han tillige ved Hjælp af en Skip

per og forskellige andre Personer havde planlagt et Flugtforsøg, der 

Imidlertid blev forpurret. Omtrent samtidig havde man opsnappet et 

Brev fra ham til den svenske Prinsesse Ulrika Eleonora, i hvilket han 

benytter følgende Vending: ”..................... kommer jeg først ud fra disse

falske Hænder og fra dette daglige Helvede, hvori jeg befinder mig: 

saa ved jeg nok, hvad jeg vil, kan og maa gøre. Især da en Konge har 

saa uforskammet brudt sin Parole: saa kan en Stenbock ogsaa med en god 

Samvittighed hasardere alle Ting, dersom min Øvrighed vil tillade 

sligt." Paa samme Tid tilsendte han Frederik IV det ene Brev efter det 

andet med de dyreste Eder og Forsikringer om, at han var aldeles uskyl

dig og intet ulovligt foretog sig.

Ved Hjælp af Post inspektør Christian Erlund * s Snedighed var det 

lykkedes at opsnappe og aabne Stenbock*s hemmelige Breve, hvilke man 

derefter i Forbindelse med de Svar, der indlob, ved et kompliceret Af

skrivnings- og Omskrivningssystem forfalskede paa en saadan Maade, at 

ikke alene Stenbock’s egen Færd, men ogsaa Hertugen af Gottorp’s Forræ

deri derigennem forelaa fuldt belyst. Resultatet af hans Dobbeltspil 

blev da omsider, at man d.12.November 1714 besluttede yderligere at 

sikre sig hans Person ved at lade ham hensætte i Kastellet, hvor der 

netop i den Anledning igen blev oprettet et særligt Kommandantskab med 

General Jacob Peter Bonar som Kommandant .. Under Foregivende af at lade 

ham foretage en længere Køretur,: blev han d.l7.a.l£.- bragt direkte ud i 

Kastellet, hvor hans første Opholdssted blev i Kommandantens Logement 

i den sydlige Ende af Generalstøk. udenfor hvilken der blev anbragt 8 

Grenaderer.

Stenbock blev i høj Grad bestyrtet over den Vending,: Sagen dermed 

havde taget og sendte faa Dage efter en meget lang Skrivelse til Kon— 

hvori han i de ydmygste Vendinger forsikrede om sin Uskyld og
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kaldte Gud til Vidne paa, at han ikke et Øjeblik havde tænkt paa at de

sertere. Dette Brev faar sin rette Belysning gennem et andet Brev, som 

han samme Dag gjorde Forsøg paa at faa afsendt til sin egen Konge. 

Bæst heri at berette om den Forandring, der var sket med hans Fangen

skab, taler han om de hemmelige Fjender, han mener at have, idet det 

er ham ganske uforstaaeligt, hvorledes ellers alt, hvad han efter sin 

“Ed og Pligt har Tid efter anden kunnet indberette til Sverrig" er kom

men de danske for Øje. Selv anede han jo endnu intet om, hvorledes 

hans Breve og Svarene paa disse blev opsnappede og omskrevne. For at 

faa Lejlighed til at afsende dette sidste Brev afgav han en højtidelig 

Forsi tering overfor Kommandanten om, at det hele for ham kun drejede 

sig om en Anmodning til hans i Byen boende Kirurg om at faa tillavet 

nogle for hans Helbred nødvendige Medikamenter, Brevet blev selvfølge

lig opsnappet som alle dets Forgængere, og da Stenbock erfarede dette, 

skrev han til Kommandanten:

“Jeg beder, min Hr.General, se hvorledes min Fortvivlelse har 
bragt mig til at begaa den største Taabelighed af Verden. Jeg bekender 
og fortryder samme, og beder Dem, for Guds Skyld ødelæg mig ikke, og 
mag det saa, at Hans Majestæt ikke kaster sin retfærdige Vrede paa mig. 
Jeg har syndet og beder om Forladelse paa mine Knæ. Dersom Gud ikke 
staar mig imod, saa ræd mis for H.M.’s ganske Unaade. Jeg skal erkende 
med en udødelig Forbindtlighed, at jeg skylder Dem Resten af mit Liv.”

Dagen efter sendte han atter en lang Memorial til Frederik IV, 

hvori han dels undskylder sig, dels bortforklarer sin Handlemaade, og 

dels atter sværger de dyreste Eder paa, at han hverken har villet flyg

te eller har indladt sig paa fjendtlige Skriverier.

Under Stenbock’s Ophold i Kommandantens Kvarter blev der bevilget 

ham en Ovn med det fornødne Brande og Kul, ligesom hans daglige Trakte

ment blev fastsat til 4-5 Retter, af hvilke dog ogsaa hans Kammertje

ner og Lakaj, der havde fulgt ham i Arresten, skulde bespises.

I en Skrivelse af 24.November direkte fra Kongen til Bonar modta

ger denne sidste sin Instruks med Hensyn til hans Forhold over for den 

farlige Fange, hvis Person skulde sikres, og hvis Handlinger nøje skul-
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de observeres; ingen maatte gaa ind eller ud, hverken hos ham selv el

ler hans Tjenerskab, uden speciel Ordre fra Kongen; selvfølgelig maat

te han ej heller føre Korrespondance "eller hemmelig bortsende eller 

paa anden Maade bortpraktisere Brevskaber".

Atter d.4,December s.A. skriver Kongen til Bonar: 

"Eftersom den kgl« svenske Generalfeltmarskal, Grev Stenbock kun 
ad interim logerer i Dit Hus, og nu de for ham destinerede Logements i 
Vort Kastel Frederikshavn apteret ere, saa er det Vor Villie og Befa
ling, at Grev Stenbock med sin Kammertjener og Lakaj bringes derhen og 
der holdes under god og sikker Forvaring."

Naar det andetsteds hedder, at dette Stenbock’s Fængsel var "bag 

Kastellets Kirke" . er dette kun for saa vidt rigtigt, hvis man omskri

ver det til "hvor Kastellets gamle Kirke havde været", thi vel eksiste

rede den nuværende Kirke fra 1704, men Arresthuset bag den fandtes 

først fra 172?, og da var Stenbock død for 8 Aar siden.

Den gamle Kirke laa fra 1664 til 170? nord for Artilleristok - ik

ke sammenbygget med denne, som det almindeligt menes, thi mellem Kir

ken og Stokken var en smal Gyde, der kaldtes "Kantorens Gang". I 170? 

blev denne gamle Kirke revet ned, og den nye Bygning, der blev opført, 

og som fartrinsvis skulde benyttes til Beboelse for Kirkens Embedsmand, 

blev da ombygget som en Forlængelse af Artilleristok, hvilket endnu 

den Dag 1 Dag kan ses af den paa dette Stykke Bygning fra de øvrige 

Bygninger i Kastellet afvigende Gesims. Stenbock’s Fængsel vil derfor 

vare at søge i Artilleristok Nr.12. En anden Paastand, at hans Fængsel 

skulde søges bag det ene af Gavlvinduerne i Stokkens nordre Gavl, er 

lige saa uholdbar, bl.a. af den Grund at Stenbock ved en bestemt Lej

lighed har beklaget sig over de Uddunstninger, der steg op fra en Sump 

»middelbart under Gulvet i hans Celle.

Stenbock’s Arrest bestod af 3 Værelser - i Post inspektør Erlund1 s 

Indberetning til Kongen anføres 5» medens de svenske Historieskrivere 

kun taler om 2, af hvilke endog det ene var til Tjenerskabet. De 3 Væ

relser benyttedes henholdsvis som Dagligstue, Soveværelse og Tjenervæ-
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relse» alle forsynede med Kakkelovne, hvad der paa den Tid var en stor 

Sjeldenhed selv i gifte Officerers Lejligheder. Stenbock havde udsty

ret sine Værelser med 14 større og mindre Billeder samt med et Par 

Selvportrætter, af hvilke det ene nu findes paa Rosenborg. En Feltseng 

med Himmel og nogle Stole fuldendte Bohavet, hvortil dog endnu kom en 

Drejerbænk og nogle Brædtspil.

Med Hensyn til hans Forplejning var der fra Kongens Side truffet 

eaadanne Foranstaltninger, at der for hver Uge blev ham bevilget føl

gende:

*For 2 Gange Spisning om Dagen, som Greven selv or-

For 14 Potter Rhinskvin 4 3 Sk. ............................. ....7 “ o- o -
Men det stod Greven frit for at tage hvad Vin, 
han selv vilde fo'r disse 7 Rdl.

For li Favn Brænde å Rdl........................................ 8 - 1 - 8 -
For 28 Stykker Vokslys, 6 Stk.paa Pundet, & 40 Sk.

Pundet ................................................................................... 1 - 5 - 11 -
For 35 Pund Tællelys-A 14 Sk. Pundet ............ 5 - o - 10 -
For et Stykke Vildt, beregnet til............ . 4 - o- o -
For i Tønde 01 ..........................   1 - 1 - 8 -
En Top Kanariesukker paa 3i Pund å 40 Sk. ....... 1 - 2 - 12 -

Summa .... 77 Rdl.o Mk. 1 Sk.«

hvilket altsaa for et Aar beløb sig til 4.004 Rdl.52 Sk.

Nogle Oberster, bl.a. Marcus Heineohn. Hartvig Hultfeldt og Niels 

Harbou. skiftedes til at holde Vagt over ham.

Før vi forlader det Aar, i hvilket Stenbock blev fængslet i Ka

stellet, kan det mulig have sin Interesse at høre, hvorledes en svensk 

Histor ieetoiver, Oscar Malrastrom, der har skrevet om Magnus Stenbock i 

Fangenskab, ser paa Kastellet med Nutidsøjne. Efter at have talt om 

dets Beliggenhed, giver han først et poesifyldt Billede af dets vand

fyldte Grave, de høje Volde og de yndede Promenader i skyggefulde Allé«, 

er, hvorfra der opruller sig "et Billede af malerisk Skønhed*. *Men*, 

skriver han videre, “sjeldent vender Beskueren sit Blik fra dette smuk

ke Billede til de Huse og Kaserner, som skjules bag disse Volde, og 

gør han det, kan han vel næppe undgaa at føle sig slaaet af Modsætnin—
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gen. Det er en Verden for Big, som ligger fængslet bag disse Volde, og 

endnu stærkere riide Modsætningen være, hvis vi kunde tænke os flyttet 

200 Aor tilbage i Tiden. Voldene rejste sig da højere (1), og de lave 

Huse« som omsluttedes af dem, blev sjelden truffet af Solens Straaler 

(1). Det var et mørkt og fugtigt Sted, og fra de med Gitter forsynede 

Vinduer spejdede Øjet forgæves efter lys og Skønhed". Selv om Kastel

lets Fangeelshistorie har sine mørke Sider, hvad der jo mere eller min

dre altid vil være Tilfældet med alt, hvad der kommer ind under Begre

bet Fængsel« og som særlig maatte klæbe ved det paa de Tider, hvor 

Stenbock sad der, faar man - hvad Skildringen af Kastellet angaar, saa- 

ledes som der her er set paa det med moderne Øjne - næppe et eneste 

Menneske til at underskrive den svenske Forfatters Ord, og hvad speci

elt Stenbock’s Fængsel angaar, er al Tvivl udelukket om, at dette har 

været bedre end nogetsomhelst andet Fængsel her ude baade før og sene* 

re, saavel naar der paa den ene Side tages Hensyn til Fangens høje 

Stilling, som paa den anden Side til hans mildest talt meget ukloge og 

utiltalende Dobbeltspil.

Den 20.December mødte en over ham nedsat Kommission 1 hans Kvar

ter og foreholdt ham, at han havde handlet stik imod alle sine dyre 

Eder. Han paastod desuagtet med stor Bestemthed, at han aldrig nogen

sinde havde skrevet noget til Fornærmelse af Kongen og sluttede som 

saa ofte før med at kalde Gud til Vidne paa sin Uskyldighed. Da man 

derefter fremlagde nogle af de opsnappede Breve for ham, blev han gan

ske bestyrtet og undskyldte sig med, at han intet kunde huske om dem; 

men straks efter udbrød han dog, at Hs. kgl. Majestæt havde stor Ret 

til sin Forfaring med ham, og bad om Tilladelse til skriftlig at hen

vende sig til Kongen for at tilstaa sin Forbrydelse og bede om Tilgi

velse; dette blev ham tilladt, hvorefter en ny Memorial blev skrevet; 

men Kongen afholdt sig selvfølgelig fra at besvare saayel denne som al

le hans tidligere og senere skriftlige Henvendelser.
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Stenbock begyndte det nye Aar med at indsende to nye Memorialer 

til Kongen under l.og 10.Januar; den første indeholder nogle meget 

højtravende Nytaarsønsker for Majestæten, og begge indeholder de sæd

vanlige Bønner om Naade iblandet med de højtideligste Løfter; det ene

ste positive i de to Breve er en Anmodning om Tilladelse til at maatte 

skrive til sin Familie og til at maatte træxke frisk Luft.

Den 25.Januar mødte han sidste Gang for Kommissionen, hvorefter 

han paany tilskrev Kongen et ydmygt Bønskrift om Naade; tilsidst synes 

det dog at være gaaet op for ham, at han maatte opgive ethvert Haab om 

Frihed, og først da begyndte han at slaa sig til Ro, 

Ved Generalløjtnant Hans Christoffer Schønfeld *s Mellemkomst op- 

naaede han dog Tilladelse til med et Par Ugers Mellemrum at skrive aab- 

ne Breve til sin Hustru og atter at modtage hendes, løvrigt fordrev 

han Tiden med Qt læse, male, dreje i Elfenben og foretage kemiske Eks

perimenter, ligesom han ogsaa udarbejdede et Forsvarsskrift for sine 

Handlinger - ttEn kort dock sanfardig relation om min tilstotta olycka” 

- hvilken han afsluttede d.23.Marts 1716.

De Officerer, der skulde holde Vagt over ham, blev udvalgt med 

den største Omhu, og under Trusel om Kongens Unaade og deres Charges 

Fortabelse blev det dem forbudt at deltage i hans Maaltider eller paa 

anden Maade have nogensomhelst Forstaaelse med ham.

Under sit Fængselsophold blev han ramt af flere tunge Familiesor

ger, saaledes døde hans ældste Datter, Grevinde Wachtmeister, i sin 

første Barselseng, og hendes Mand, Admiral Wachtmeister, tabte et Sø

slag imod de danske og blev saaledes ogsaa den danske Konges Fange. 

Den indespærrede Tilværelse og dermed Manglen paa frisk Luft og Bevæ

gelse gjorde ogsaa sit til, at det begyndte at gas ned ad Bakke med 

hans Helbred.

Foruden de to af hans Tjenere, der delte hans Fængsel, var hele 

hans øvrige store Tjenerstab bleven tilbageholdt andetsteds; alle dis—
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se blev dog frigivet af Kongen i Slutningen af Marts, og d.l.Februar 

approberede denne, at hele Staben samt 6 Heste, der hørte til Sten* 

book*s Khrosse, maatte føres til Helsingør og derfra til Helsingborg. 

Der berettes om en Del Ærgrelser, der blev paaført Stenbock gen

nem Kommandanten og dennes Frue; Stenbock betegnede den første som væ

rende af en mindre ædel Natur, og i Spydighed kaldte han dem begge for 

•dette værdige ParM , der tilsammen vaagede over ham, som om de ventede, 

at han en støn Dag skulde forlade sit Fængsel gennem Luften ligesom 

Fuglene.

Det fortælles, at Sagen begyndte i Sommeren 171? med, at den Karl, 

der bragte ham hans Mad fra Kommandantens Køkken, ønskede at komme i 

hans Tjeneste og derfor forsøgte at indynde sig hos Stenbock ved at 

fortælle ham løst og fast om de Udtalelser, der kom ham for Øre ovre 

hos Kommandantens; men da. Stenbock afviste ham, forandrede han Taktik 

og gav sig nu omvendt til at bagtale Stenbock over for sit Herskab, 

hvad der yderligere tilspidsede Situationen og gjorde Opholdet saa uud

holdeligt for Fangen, at han omsider tilskrev Bonar et Brev, hvotl han 

som Udtryk for, at han ansaa hans Frue som den, der havde den egentli

ge Kommando, betegnede hende som ’’das ganze gouvernement", hvad der 

kun skal have ansporet Fruen til yderligere Trakasserier, og uagtet 

der, som anført, var bevilget meget store Beløb særligt til hans For

plejning, som han altsaa modtog fra Generalens Køkken, beklagede han 

sig mere og mere over Kosten, der var saa slet, at end ikke Kommandan

tens egen Datter, der stundom fik Tilladelse til at besøge Fangen, vil

de spise af den.

Om Efteraaret bad Stenbock den Præst, der prædikede for ham, om 

han ikke hellere vilde føre Samtaler med ham. Præsten turde dog ikke 

paa egen Haand imødekomme hans Ønske, men lod det gaa videre til Kon

gen; det blev dog bevilget, og Præstens Besøg ste.1 have været ham til 

megen Trøst. Senere, i 1716, beordrede Regeringen én anden Præst til
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at besøge ham, men denne skal have været saei fanatisk, at han ligefrem 

lyste ham i Ban.

Stenbock's Sygdom tiltog stærkt i Begyndelsen af 1716; det var 

Sten- og Gigtsmerter, der oærlig pinte ham; hertil kom, at ogsaa hans 

Synsevne aftog betydeligt. Den 26.Februar bad han Kongen om at maatte 

blive tilset af en dansk lage, men der kom intet Svar paa denne hans 

Anmodning; tværtimod sendte Kongen d.25.April fra Haderslev Instruks 

om yderligere Forsigtighedsregler over for ham.

En af de sidste Dage af August s.A. modtog Stenbock et usædvan

ligt Besøg; Døren til hans Fængsel blev aabnet, og for hans svage Syn 

stod pludselig Ruslands mægtige Czar, Peter den Store. Som bekendt laa 

denne paa den Tid i København, og efter hans Ønske blev det ham til

ladt at aflægge Stenbock et Besøg. Denne fik Lejlighed til over for 

den sjeldne og fornemme Gest at beklage sig over sit haarde Fængsel og 

ganske særlig over, at den Kost, der blev budt ham fra Kommandantens 

Køkken, var saa slet, at han i det sidste halve Aar havde foretrukket 

at nøjes med Brød og lidt Vin. Czaren forebragte dette for Frederik IV 

og tilføjede, at havde denne ((cmmandant staaet i hans Tjeneste, vilde 

han være bleven hængt.

Denne Fortaler kunde Kongen ikke gaa uden om, og i Løbet af Sep

tember fik Bonar sin Afsked paa. en saadan Maade, at han ikke kunde væ

re i Tvivl om, at han havde paadraget sig Kongens Unaade. Han afløstes 

af Oberst Adolph Bestenbøste1. og dermed ophørte ikke alene alle Tra

kasserierne fra ”'das ganze gouvernement” og hendes Gemal, men Stenbock 

nød nu ogsaa den Lykke at faa serveret en Forplejning, der baade var 

nærende og velsmagende og egnede sig for hans legemlige Svagheder.

Ogsaa med Hensyn til hans aandelige Pleje indtraadte der en stor 

Forbedring, idet Kongen lod ham betjene af to Præster, der ophævede 

den Kirkens Banstraale, der var bleven udslynget over ham i Maj s.A.
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For alt dette takkede han Kongen i en Memorial af 25«November.

Hvad der endnu skulde bidrage til at forbitre ham hans Fængsel, 

fremkom fra hans egen Kreds. Den ene af de Tjenere, Borg, der havde 

fulgt ham i Fængslet, lod sig ikke nøje med den Belønning, som Sten— 

book lod saavel ham som hans Med tjener blive til Del i Form af ret 

kostbare Gaver, men bestjal ham efter en udstrakt Maalestok. Stenbock 

lod det gaa til en Tid, men da det tilsidst gik ham for vidt, advarede 

han ham, hvad der foranledigede Borg til at true ham med knyttede Hæn

der. Stenbock tabte da Taalmodigheden og indberettede Sagen; men Borg, 

der vidste, at han i sin Medtjener og i en hos Kommandanten tjenende 

hollandsk Pige, der gjorde i Stand i Stenbock’s Værelser, havde Vidner 

imod sig, fik Sagen drejet saaledes om, at det var Stenbock om at gøre 

at skille sig af med ham, fordi Fangen havde truffet Aftale med den 

hollandske Pigé, der snart sJ<ulde rejse, om at være et Mellemled imel

lem ham og hans Familie. Atter blev en Kommission nedsat, og selv om 

der ingen Beviser kunde fremføres for Rigtigheden af Borg*s Paaetand, 

idet Pigen kun havde vekslet nogle faa Ord med Fangen og kun havde mod

taget nogle faa Gaver, havde Stenbock nu en Gang ved sin tidligere 

upaalidelige Optræden saaet Mistroen om sig. Borg, der nu hverken kun

de forblive hos Stenbock eller turde vende tilbage til Sverrig, fik 

Tilladelse til at blive dansk Borger paa den Betingelse, at han skulde 

gaa den danske Regering tilhaande som.Spion over for den farlige Fange, 

medens den hollandske Pige paa et Skib blev ført til sit Fædreland ef

ter først at have maattet tilbagelevere de Gaver, Stenbock havde givet 

hende.

Ved en kongelig Resolution tilstodes der d.20.Februar 1717 Sten

bock en anden Tjener, der ikke maatte være svensk, og som skulde for

pligte sig til at forblive i Fængslet som Arrestant; samtidig blev det 

tilladt Stenbock, at den Præst, der fra først af havde betjent ham, at

ter aaatte besøge ham, naar han ønskede det.
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Det led dog paa det sidste med den fangne Løve; en Søndag Morgen 

lod han sende Bud efter Biskop Christen Villumsen Worm, hvem han bad 

om, at der samme Dag maatte gøres andægtig Bøn for ham i alle Stadens 

Kirker, hvilket Ønske ogsaa blev efterkommet. To Præster var hos ham 

Nat og Dag for at synge og bede for ham, og d.23.Februar 1717 udaande- 

de han stille og roligt.

Sa?i snart Dødsfaldet blev bekendt, lod Kongen befale, at alle 

hans efterladte Sager skulde registreres og forsegles. Værelserne i 

hans Fængsel blev betrukket med sort, hans Lig blev standsmæssigt 

klædt og laa i nogle Dage udstillet paa en Paradeseng, ved hvilken Of

ficerer i sorte Klæder og med lange Sørgekapper paraderede, medens en 

betydelig Mængde Folk fra Staden drog ud i Kastellet for at se ham og 

hans Fængsel.

Bisættelsen fandt Sted fra Garnisonskirken med alle de sædvanlige 

Ærestegn, der skyldtes hans høje Rang og Stand.

Det er foran berørt, at Stenbock i sit Fængsel havde en Drejer

bænk, hvilket i og for sig ikke var saa ualmindeligt paa en Tid, hvor 

selv Kongerne ofte dyrkede den ædle Drejekunst. Stenbock’s Passion i 

saa Henseende var imidlertid af en virkelig kunstnerisk Art, og flere 

af de Arbejder, han frembragte i sit Fængsel, maa betragtes som Kunst

værker. iTre af disse findes.paa Rosenborg, nemlig en overordentlig 

smuk Elfenbenspokal og en rund Elfenbensdaase, hvori findes en saa- 

kaldt Annulus trinitatis (tredelt Ring), et meget kunstfærdigt Arbejde 

udført af ét Stykke Elfenben og dannende en Ring, der tre Gange snor 

sig om sig selv; begge disse Arbejder er udført i 1714. Endelig findes 

der en Elfenbensstok, benyttet af hans Løber til hemmeligt at overbrin

ge hans Breve, der var viklede om Jernspindelen inde i Stokken.

Hvilken Deltagelse man end kan føle for den ulykkelige Krigsfange, 

og med hvor stor Ret man end kan mene, at Frederik IV og hans Regering 

burde have mildnet ham hans Fængsel særlig paa det sidste, maa man dog
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ikke se bort fra, dels at Stenbock selv gennem sit utiltalende MisbTug 

af Eder og Æresord havde fremkaldt den Mistro, der fulgte ham og han® 

Handlinger til det sidste, og dels at det sikkert vilde have været gstn- 

ske uklogt af Kongen at lade den farlige Fange komme paa fri Fod.

Den 14.Marts 1718 blev det bestemt, at Stenbock’s Lig skulde 

transporteres til Helsingborg for at afleveres til den derværende Sven* 

ske Kommandant, men der kom endnu til at hengaa næsten 2 Aar, før det— 

te fandt Sted, og først i de sidste Dage af November 1719 naaede Liget 

af den store svenske Feltherre atter tilbage til Fædrelandets Jord»

I Marts 1718 foreligger der en Regning paa 20 Rdl. fra Organist 

Johann Georg W ic kmann i Kastellet for Leje af en Seng til Stenbock’s 

Tjener, men dels var Grevens efterladte Sager tagne i Forvaring saa 

længe, indtil hans Enke havde gjort Rigtighed saavel for dette som for 
, sammeet andet Beløb af 98 Rdl., som/Tjener var skyldig til Spisemester 

(Marketender) Becker. og dels blev Tjeneren ikke løsladt af Arre*“ 

sten før i Januar 1720. Først d.11.Marts 1722 blev Stenbock’s Sager, 

frigivet, og samtidig blev de to Gældsposter betalt.

I 1722 af gik Stenbock’s Enke ved Døden, og senere blev begges Lig 

nedsat i Domkirken i Upsala, men endnu sad to danske KonferensraadeT 

beskæftigede med at undersøge den forlængst afdøde Fangesmange Brev- 
Il) 

skaber.

Omtrent samtidig med Stenbock hører vi om en anden stor Statsf an*- 

ge i Kastellet, en af dem, der ogsaa tilbragte mange Aar der ude, men 

hvis Havn og Skæbne ikke i den Grad som Stenbock’s og enkelte andres 

er bleven almen bekendt. Hans Navn var Hans Caspar v.Flåten.

Flåten var født d.9»November 1678, blev i 1698 Officer i Artille

riet og var bl.a. i 1701 ansat ved Art illeri kompagniet i Kastellet;

han avancerede efterhaanden til .Major i 1704 og blev afskediget fra 

Etaten i .1^06» var Ejer Af. Hellebæk Geværfabrik og blev i 1711 af
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Kongen sendt til den polske Hær for i Forbindelse med den danske Ge

sandt at varetoge Furageringen og Udskrivningen nf Krigssknt i Pommern; 

Aaret efter erholdt han Bestalling som Generalkrigs kommissær.

Den 29.August 1713 blev han belagt med Arrest; men kom atter paa 

fri Fod.- I 1715 blev der imidlertid nedsat en Kommission, der skulde 

undersøge hans Embedsførelse, og Følgen af denne Undersøgelse blev, at 

han atter fængsledes som tiltalt for at have begaaet betydelige Under

slæb ved Leverancer og Kontrakter om Furage. Den 16.April 171? sendte 

Kongen en længere Skrivelse til Kastellets Kommandant» Generalmajor Bo

nar.. hvori det hedder,, at Platen sammen med 2 Tjenere og under Opsigt 

af«en Officer, 2 Underofficerer og 4 Gemene vil blive transporteret 

"fra hans iværende Arrest herhid til Vands udi en særdeles dertil beor

dret Jagt” for at tages i ’’Arrest og Varetægt paa Dit Forsvar udi Vort 

Kastel Frederikshavn”. Bonar beordres til straks at “gøre tilrette en 

dertil bekvem Barakke og samme med Vinduer,, Døre, Laase og anden Luk— 

kelse” saaledes forsyne,, at han ”'kan være under god Forvaring”'.. Platen 

maa ikke have ^Omgængelse eller skriftlig korrespondere” med nogen,, og 

til hsns og hans Tjeneres “Subsistance” vil der ”‘af Vor Feltkasse” 

ugentlig blive udbetalt 14 Rdl.-,. ”’saalænge han udi Arresten forbliver,, 

eller Vi anderledes derom tilsigendes vorder” .

Halvanden Maaned senere ansøger Platen om at maatte erholde Brænd

sel og Lys samt et Bord, 2 Stole, Hylder og Knager; men først d.9.Jul i 

Aaret efter indløber der Svar, der gaar ud paa, at Kommandanten gennem 

Proviant kommis s ær Salomon Hahn s Kai lade anskaffe Bordet, Stolene, de 

nødvendige fylder til Papirer og Knager til Tøjets Ophængelse samt en 

IJatstol, hvorimod det overlades til Kommandanten efter hans egen gode 

Smag at lade ham faa Brændsel og Lys;, thi, hedder det, videre end de 

14 Rdl. ugentlig til hans Underhold kunde man ikke gaa.. Brændslet op— 

naaede han dog at faa,, men ikke før ved Aarets Udgang, idet der d.21. 

Deoember tilstaas ham 8 Favne Brændeved pr.. Ovn, efter at Bonar for in-
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den havde maattet opgive, hvor mange Ovne der hørte til hans Arrest, 

hvoraf det vil ses, at den maa have bestaaet af flere end et Rum. Med 

Hensyn til Stedet hvor han sad, fremgaar det af flere forskellige Op

lysninger, at det maa have staaet i umiddelbar Forbindelse med Sten- 

bock’s Arrest.

Den 22.April 1716 paalægges det Kommandanten nøje at paase, at 

Platen under intet Paaskud gennem sine Tjenere lader sig bringe eller 

bortskaffe Sager, der hører til hans Proces, uden at disse forinden 

gennemblades, da man vil sikre sig imod, at han paa den Maade fører 

privat Brevveksling; den vagthavende Officer skulde særlig have sin Op

mærksomhed henvendt herpaa, "saa kær hans Ære ham er”. Denne Ordre 

blev ogsaa forelagt for Regimentschefen, Oberst Hans Jacob Arnoldt, 

der havde at sørge for, at der til denne Tjeneste altid blev anvendt 

dygtige og paalidelige Officerer, paa hvis Troskab og Vigilance han 

fuldstændig kunde stole. ”0g” hedder det videre “ville Vi ogsaa aller- 

naadigst og alvorligt, at ikke en eneste, det være den vagthavende Of

ficer eller ellers nogensomhclst, mod at miste Vor Maade og med Tabet 

af deres Charge og Bestilling spiser eller drikker med forbemeldte to 

Arrestanter - den anden var Stenbock - eller iøvrigt har den ringeste 

Porstaaelse eller Fortrolighed med dem”.

Saaledes sled Aaret sig hen, indtil Platen d.30.December indsend

te en Memorial til Kongen, der dog nægtede at modtage den, da den ef

ter hans Mening kun indeholdt ugrundede Fremsættelser. Derimod skriver 

Kongen d.8.Januar 1717 til Bestenbøstel, der, som tidligere anført, d. 

12.Oktober 1716 havde afløst Bonar som Kommandant. at det er blevet 

ham berettet, at de to Arrestanter - der er stadig ogsaa Tale om Sten

bock - har mange Slags Friheder, hvorpaa han paa det allerudtrykkelig- 

ste paalægger ham, at de kommer under bedre Opsigt, hvornæst Ordren om, 

at ingen maatte spise eller drikke sammen med dem, atter gentages, og 

Skrivelsen slutter med, at ingen.maatte gaa ind eller ud hos dem uden
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efter Kongens skriftlige Ordre.

Bestenbøstel tog sig denne Skrivelse meget nær, og allerede d.13. 

s.il. skriver han tilbage til Kongen og forsvarer sig og sine Officerer 

mod Beskyldningen om ikke at passe tilstrækkeligt paa; han paaqtaar at 

have holdt sig Kongens Befalinger strengt efterrettelige og beder om 

den Naade, at Sagen maa blive undersøgt paa det nøjeste. Ved samme Lej

lighed spørger Kommandant en. om en Præst maa prædike for Platen, og om 

han maa skrive Memorialer vedrørende sin Proces, hvornæst han slutte

lig erklærer, at der intet bedre kan foretages med Hensyn til Fanger

nes Sikkerhed, med mindre man skulde sætte en Skildvagt ind til hver 

af dem i deres Arrest. Herpaa svarede Kongen, at hvis Platen havde no

get at forebringe eller Spørgsmaal at stille,skulde det ske gennem 

Kommandanten, der da maatte bringe det videre til Kommissionen.

Den 11.s.E. blev der udsendt en kongelig Forordning om, at da den 

forhenværende Generalkrigskommissær Platen’s Midler ikke strakte til 

til Dækning af det Beløb, for hvilket han havde besveget den kongelige 

Kasse, opfordredes alle og enhver, som maatte være vidende om, at han 

er i Besiddelse af andre Midler, til at opgive dette inden 4 Tigers For

løb.

Den 8.Februar blev det ham tilladt at tale med sin Søster i Kom

mandantens og Krigs kornn is s ær Junghansen*s Kærværelse, og d.27.Apr il 

tillades det Undersøgelseskommissionen at konferere direkte med ham.

Spørgsmaalet om præstelig Assistance blev løst d.4.Maj, idet det 

blev ham tilladt ikke alene at overvære Gudstjenesten om Søndagen i Ka

stellets Kirke, men ogsaa at maatte være alene sammen med Præsten, 

naar han skriftede. Det var først Præsten Hans Hansen, der overtog det

te Hverv, senere blev det Skibspræsten Jens Spidberg.

Den t il Føring af hans Proces bestemte Prokurator A.Lucke maatte 

kun tale med ham i 2 Officerers Bærværelse og maatte ikke spise sammen 

med ham. A.Lucke maatte dog paa Gnmd af Svaghed træde tilbage i Okto-
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tier 1718 og blev erstattet af Mathias Lucke. 

Hen ad Sommeren blev Platen syg, og paa Kommandantens Indstilling 

til Kongen, anviste denne Livmedikus, Dr. Johannes Buchwaldt. til at 

tilse ham.

Vi har erfaret, at Pisten, som det den Jsng altid var Skik, havde 

Personale hos sig til sin Opvartning:; men da Tidens Fængsels forhold 

krævede., at ogsaa dette Personale var at betragte som Arrestanter, er 

det ikke at undres over, at den ene af hans Tjenere, der ikke kunde ud

holde at være saaledes indespærret for bestandig, ansøgte om at blive 

fritaget for sin Tjeneste fra Paaske 1718, og paa Kommandantens Ind

stilling af 2.1viarts lykkedes det ham virkelig at faa sit Ønske opfyldt. 

Platen havde endog en kvindelig Assistance hos sig, hvilket fremgaar 
< 

af, at en Kokkepige samtidig benyttede sig af Lejligheden til at slip

pe ud, da hun skulde giftes; det lykkedes ogsaa for hende, men samti

dig blev det bestemt, at " K©|(k «pigen” for Fremtiden skulde vtre et 

låandfolk.. At der ogsaa blev serget for Platens Paaklædniha fremgaar bl. 

a. af, at det d.12.kaj 1719 blev tilladt en Skomager, en Skræder og en 

Syjomfru at besøge ham for at tage Maal af h«m til nye Klæder.

Undersøgelserne i hans Sag var meget omfattende, thi først d.6. 

Maj 1720 faldt Dommen over ham, og 12 Dage senere blev der givet Ordre 

til, at han for Fremtiden selv skulde sørge for sin Forplejning. Lidt 

senere s.A. gentages Forbudet mod, at han korresponderede med nogen, 

med mindre alle hans Breve, saavel de afsendte som de ankomne, først 

£-orev 1stes for Kommandanten.

Nogle ham tilhørende Juveler og Pretiosa var bleven stillet til 

Auktion; men i September anmodede han om Tilladelse til selv at maatte 

beholde disse Sager for det paa disse gjorte højeste Bud, og han lover 

i saa Fald at ville stille Kaution for Beløbet inden Udløbet af 4 Uger. 

Et Ønske fra hans Side om at maatte se disse Sager blev ogsaa bevilget.
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imod at det skete i 2 Officerers Nærværelse, og at Sagerne derefter at

ter blev fjernet, hvorhos det tillodes ham at konferere med den Mand, 

der skulde være Kautionist for ham. Senere paa Aaret blev det ham til

ladt at sælge eller pantsætte et ham tilhørende Guldur.

To Aar senere, i Juni 1722, opdagedes det, at han paa en Blanket, 

som han formodentlig skulde udfylde,- havde benyttet sig af upassende 

Udtryk, og det blev i den Anledning foreholdt ham, at han skulde afhol

de sig fra al Uhøflighed og opføre sig med Beskedenhed) da der i mod

sat Tilfælde vilde blive anvendt skarpere Midler over for ham.

Der høres saa intet videre til ham, f<pr d.l.Juni 1726, da han en

delig efter 11 Aars Forløb skal sættes paa fri Fod. Dette skete dog ik

ke straks; endnu i 3 Maaneder maatte han forblive i sit Fængsel, og 

først d^3.September blev han endelig løstaget for under Ledsagelse af 

en Officer at blive ført til Rostock. Flåten fik dog ikke megen Glæde 
12) 

af sin Frihed, thi d.l9»Februar Aaret efter afgik han ved Døden.

Efter at have beskæftiget os med disse enkelte Personers Fængsels- 

historie, glider vi atter over til nogle af Dagliglivets Begivenheder, 

der ogsaa paa deres Maade kaster Lys over Tiden.

Den 7«Maj 1715 havde Guldsmedesvend Hironimus Johansen ikke alene 

fusket i Haandværket, men endog forfærdiget Sølvarbejde af ringere Ge- 

halt end Lavets Artikler tillod det; han idømmes herfor en Bøde af 54 

Rdl., men da han ikke er i Stand til at betale den, dømmes han til 6 
13) 

Maaneders Arbejde i Kastellet sluttet i Skubkarren.

lian synes at have staaet ganske ukendt over for den naturlige 

Frémgangemaade, at en Soldat, efter at have udstaaet sin Straf, gik 

tilvage igen til sin Afdeling, thi bl.a. d-November 1716 forespørger 

•Kommandanten, hvad der skal gøres ved en Delinkvent, der har været 
14) 

idømt 1 Aars Arbejde, og hvis Tid nu er omme.

•En Mand var for at have besvangret en Pige idømt en Bøde af 12
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Rdl., som han imidlertid ikke kunde betale, hvorefter han dømmes til 

at arbejde saalænge, indtil han gennem sin daglige Arbejdsløn - 4 Sk. 
15)

• kunde betale sin Gæld.

I 1717 har vi en Mand, Christen Nielsen Hals, som havde sagt god 

for en aftakket Soldat, der havde indladt sig i Forhold med en Enke, 

uagtet han var gift og havde sin Kone boende i Norge; Hals idømmes d.9. 

Marts Bremerholm paa Livstid, hvilken Straf dog formildes til Arbejde 
16) 

i Kastellet i nogen Tid.

Jøderne fik ofte at føle, at de hørte til en. lidet agtet Kaste. 

Ved en Politiretsdom blev 5 Jøder dømte til at arbejde en Maaned ved 

Skubkarren, hvorefter de straks skulde forf^je sig ud af landet og ik

ke mere lade sig finde her, saafremt de ikke vilde udsætte sig for at 

blive straffet efter Loven som fredløse,. Og hvad var-saa deres Brøde? 

Ganske vist var de kommet ind i* Landet uden Lejdebrev; men saa havde 

de formastet sig til i en Jødindes Hus at holde Synagoge eller Sabbat 

paa jødisk Maner.. Herf or var de Uleven idømt en Bøde af 1000 Rdl., som 

de selvfølgelig ilcké var i Stand, til at betale, hvorfor man straffede 

dem paa Kroppene. Straffens Afsoning maa dog af andre Grunde være ble

ven udsat, thi d.25.September fritages de for den, imod at hver af dem 
17) 

betalte 10 Rdl. og straks rejste ud af Landet.

Fire Skræddersvende havde nedrevet et Skrædderskilt, kastet med 

Sten mod Huset og slaaet Naboens Vinduer itu; de skal erstatte Skaden, 
, 18> 

betale Vægterne en Duc ør og arbejde % Aar i Skubkarren.

Den 29.September 1717 foreligger der Ordre til Kommandanten fra 

Landetatens Generalkommissariatskollegium om at udfærdige en Fortegnel

se over samtlige Slaver i Fæstningen med Opgivelse af deres Forseelse, 

Straf og Navn, for at Kongen kunde udtage dem* der fortjente at benaa- 

des ved Jubelfesten, dg d.,7.November Idslades 12 Slaver for at afleve- 
19) 

res til deres Regimenter.

Om Datidens Arrestforvarer.e. Stokmestre, høres dét kun saare lidt;
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kun ganske undtagelsesvis kommer deres Eksistens frem for Dagens lys, 

eaaledes f .Eks. i en Skrivelse af 11.Februar 1718 fra Kongen til Be

stenbostel , hvoraf det ses, at en Stokmester Christopher Christopher- 
20) 

sen er død af Pest i 1711»

Den 31oOktober 1718 modtog Kommandanten Ordre fra Kongen om; at 

han straks skulde sende Oberst Andreas Augustin v.d.Lühe til Oberst af 

det norske Artilleri Peter Jacob Wilster for at meddele ham, at naar 

han havde tilskrevet Kongen og ogsaa mundtlig havde udtalt sig om, at 

saafremt han ikke blev employeret, vilde han søge sin Fortune andet

steds, saa maatte han vide, at man med stor Eftertanksomhed havde mod

taget saa mange Indicier om hans selsomme Konduite, at man ikke kunde 

lade ham employere i Krigstjenesten, men at man, endskønt han mulig 

var uskyldig, dog maatte anse det for rettest at sikre sig hans Person, 

hvorhos Bestenbøstel straks skulde tage ham i Forvaring i Kastellet og 

være ansvarlig for hans Person. Han maatte give ham saa megen Frihed, 

som han for godt eragtede, dog maatte han ikke lade ham befatte sig 

med Korrespondance, med mindre denne først var gennemlæst af Kommandan

ten og Lühe, og saafremt der deri maatte findes noget mod Landets Vel

færd eller Kongens Interesser, skulde sligt allerunderdanigst tilstil- 

les Kongen.

Wilster var født i 1661; efter i 1694- at være bleven antaget mel

lem Vægterne paa Københavns Tøjhus avancerede han over Fyrværker til 

Stykjunker og derfra videre i 1712 til Oberst af Artilleriet og Komman

dant i Frederiksstad. Fire Aar senere blev han kommanderet til Danmark 

og anklaget for at have brugt det norske Artilleris Munderingspenge og 

for at have misbrugt Garnisonen« Han blev d.7»Januar 1718 stillet for 

en Krigsret og sat i Kastellet for sin sælsomme Konduite og deraf føl

gende Soupçons.

Den Barakke, i hvilken han blev anbragt, var endnu d.16.November
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ikke forsynet med Møbler* og til Trods for den kolde Aarstid var der 

ej heller bevilget Brændsel til ham. Selv havde han ingen Penge, hvor

for Kommandanten i den første Tid maatte give ham det fornødne til Li

vets Ophold; men nu indstilles det, at der gives ham 2 Rdl. daglig 

samt noget af Toldbrændet, eftersom den paagældende Barakke er en af 

de koldeste i Kastellet, fordi der var en Kælder under den, og Gulvet 

kun bestod af tynde Brædder. Da en lignende Udtalelse i sin Tid var 

fremkommen for Stenbock1s Arrests Vedkommende, kunde dette tyde paa, 

at Wilster har været anbragt i denne.

Kommandantens Indstilling bevilges 2 Dage senere, hvorhos det be

fales, at Wilster skal forskaffe sig sin Kost hos den Kok, som koger 

for Platen; hans Tjener skal forblive hos ham og maa ikke komme ud.

Kongen benaadede ham, hvilket man være sket før Foraaret 1719» 

idet Wilster da ses som Kommandant i Gluckstadt, hvor han optraadte me

get egenraadigt ' og laa i Ufred med alle Mennesker. Han døde 172? i 

Hamborg.

Wilster*» Fængselsophold er typisk for Tiden; der fremkommer un

der Sagen den Udtalelse, at han mulig er ganske uskyldig; desuagtet an

bringes han trods sin Oberstgrad i et Fængsel, hvor det nødtørftigste 

Møblement savnes, hvor han i den kolde Aarstid maa hensidde uden Brænd

sel, og hvor Kommandanten ved en ren Barmhjertighedshandling giver ham 
21) 

til Livets Ophold.

En næsten lignende Skæbne har Gehejmekrigsraad Muller, der fængs- 

les d.13»November 1718 for at holdes under nøje Bevogtning. Han er* 

holdt endda kun 1 Rdl.2 Mk. pr.Dag og har sikkert siddet i en nærlig

gende’ Arrest, eftersom det hedder, at han og Wilster skal holdes hver 

for sig. Nogle Dage efter hans Fængsling beordres Kommandanten til at 

overlade et Kammer i sin Bolig til Brug ved Forhør over ham, men deref

ter høres der intet andet om ham, end at der d,3-Oktober Aaret efter
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gives Ordre til, at han akal transporteres til Bornholm, hvilket ikke 
22) 

var noget godt Tegn. Dermed glider Müller ud af Sagaen.

Den 26.December 1718 skal Skipper Peder Pr i is fra Holmen tages i 

Forvaring, og der skal sørges for, at ingen kan faa Lejlighed til at 

tale med ham. Som vi senere vil komme til at høre, naar Turen kommer 

til at fortælle om Eventyreren Norcross havde Tordenskj old i Marts d. 

A. taget denne sidste til Fange ud for Dragør, hvorefter han var ble

ven anbragt paa Bremerholm, hvor han sammen med nogle svenske Fanger 

sad paa et Sted, der kaldtes for Trunken, og hvor den nævnte Skipper 

Friis havde ham i Forvaring. Fængselsforholdene var imidlertid paa de 

Tider saare mærkelige, idet den mest detaillerede Paapasselighed ofte 

afløstes af en ganske ubegribelig Ligegyldighed, og da Friis havde en 

Slægtning, Madam Kragelund, der holdt Kaffehus i Hummergade, tog han 

uden videre sin Fange med sig der hen om Aftenen. Nu var Norcross i 

Forvejen ikke af dem, det var let at passe paa, men naar man som her 

ganske lod fem være lige, siger det sig selv, at han ikke var længe om 

at tage en Beslutning, og medens Friis i det ene Værelse gjorde sig 

tilgode, klædte Norcross sig i det andet Værelse om og var over alle 

Bjerge, før man savnede ham.

Tabet af den gode Fangst ærgrede selvsagt Kongen, og den ligegyl

dige Fangevogter maatte nu bøde for sit Forhold ved selv at blive an

bragt som Fange i Kastellet, indtil han d.17.April 1719 blev afgivet 
23) ' 

til Admiralitetet. Hans senere Skæbne vedkommer os ikke her.

Vi har set, at Kastellets Fængsler til alle Tider rummede en Sam

menblanding af de mest uensartede Personer, lige fra ulykkelige Fæste

bønder til højtstaaende Officerer og Statsmænd, hvis Forseelser strak

te sig lige fra almindelige dagligdags Gadeuordner til storstilede Un- 

derslæbt og vi har været Vidne til, at Personer, om hvis Skyld man paa 

Forhaand nærede Tvivl, desuagtet blev indsat her under saadanne For-
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hold, som man i vore Dage ikke vilde byde den vierste overbeviste For

bryder; men alt som vi gaar videre i Kastellets Fængselshistorie, vil 

vi faa endnu flere Mærkeligheder at hare, som et enkelt Eksempel 

skal faIrende nævnes.

En Pastor Schrøder, vistnok Johannes Hansen Schrøder ved St.Olai’s 

Kirke i Helsingør, var afgaaet ved D$den i 1711 havde efterladt sig 

Enke og en, som det synes, temmelig vanartet Søn, Anton Johan Schrøder; 

men da Enken vel ikke har kunnet klare sir med ham, beklagede hun sir 

til Politikamret over sin Søns liderlige Levned Qg fik ham i Kraft her

af d.7.Februar 1719 indsat til Arbejde i Kastellet paa Vand, og Brfld 

indtil Paaske eller St.Hansdag. Desværre melder Historien intet om, 
24) 

hvor vidt det probate Middel havde den ønskede Virkning.

Det skal her indskydes, at Oberst Jørgen Christoffer v.Klenow d.8. 

August 1719 afløste Bestenbøstel som Kommandant♦

Den 10,November s.A. blev en Korporal ved Livgarden til Hest, Lo

rentz Paulsen, sluttet i Jern paa Vand og Brød paa Livstid. Dette, at 

et Menneske til sine Dages Ende dømtes til udelukkende at leve af Vand 

og Brød, kande mulig se ud som en spøgefuld Overdrivelse, hvad det dog 

ingenlunde er; thi naar de paagældende ikke ved kongelig Naade eller 

af andre særlige Grunde blev sat tilbage til deres Regimenter, hvad 

der i mange Tilfælde kun var at betragte som en noget mildere Form for 

Slaveri, maatte disse ulykkelige Stakler virkelir henleve Resten af de

res Liv med strengt Arbejde uden at faa anden Kost end Vand 05 Br^d, 

og vi skal endnu et Stykke frem i vor Historie, fcfir vi hÆrer om den 
25) 

første lille Forbedring paa dette Omraade.

Den 17.s.M. blev Proviantforvalter Hans Ottesen og Hofbager Jakøb 

Lillebeck, begge af København, arresterede, uden at der høres noget om 

Aarsagen, men da Medlemmerne af Byens Møller- og Bagerlav efter visse 

Regler skulde deltage i Formalingen af de militære Kornbeholdninger ag
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Bagningen af Brødet, taler Sandsynligheden for, at der bag Fængslingen 

skjuler sip et eller andet Underslæb paa dette Omraade. Ej heller hø

res der noget om deres senere Skæbne, hvad der i op for sir ikke er 

saa mærkeligt, thi først saa sent som fra 1808 føres der Fortegnelse 

over Kastellets Arrestanter, og i den Tid, med hvilken vi her beskæfti 

ger os, sker det ofte, at et Navn pludselig kommer for Dagens Lys, 

uden at der forlyder noget om. hvornaar eller af hvilken Grund den paa 
26) 

gældende er bleven fængslet. Man blev det jo ofte for saare lidt, og 

Straffen stod som Regel i et mærkeligt Misforhold til Forseelsen, hvad 

efterfølgende kan tjene som Eksempel paa.

Under en Ildebrand paa Amagertorv i Begyndelsen af 1720 havde en 

Mand, Frantz Olufsen (Olsen), der var Kusk hos Politimester Ernst 

kørt en eller anden Vogn, 05 hvad enten det nu var sket med Villie el

ler af Vanvare; Faktum er, at han ramte en Officer med sin Pisk. Dette 

kunde ikke gaa af uden Straf, oc d.9«Februar 1720 bliver da Olufsen 

*for hans utilbørlige Forhold imod en og anden paa Amagertorv her i 

Staden i 3 Dage en Dag efter den anden en Time om Dåren, nemlig imel

lem 11 og 12 om Formiddagen, straffet med at bære den spanske Kappe 

paa bemeldte Amagertorv ojr derefter ført ud i Kkstellct Frederikshavn 

for der indtil videre i Skubkarren at arbejde”. Han sattes først paa 
271 

fri Fod d.29.Marts s.A.

Tiden var rig paa Modsætninger ikke mindst med Hensyn til alt, 

hvad der kom ind under det religiøse; paa den ene Side en Gudsdyrkelse 

der dreves i sine yderste Konsekvenser jrennem tvunren Kirke- og Alter

gang og med Djævelen som noget virkeligt haand gribe ligt eksisterende, 

mod hvis Forførelse det jjaldt om at være paa sin Post ved alle til 

Raadighed staaende Midler, men hvis Assistance man i et givet Øjeblik 

dog bejlede til, or paa den anden Side en Slaaen-sig-løs, en Raahed og 

en Gemenhed i Ord og Handlinger, der absolut intet havde med Religio

nen at gøre og stod i et mærkeligt Modeætningeforhold til alt det ydre
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og paaklistrede ved den kunstige Kirke,‘ran^.

Der er talrige Eksempler herpaa. ogsaa. fra Kastellet. To Underoffi

cerer kommer i Strid med hinanden øø bliver enire om at duellere, naar 

de har ført deres Mandskab til Kirke, og saa snart dette er sket, mø- 

des de med koldt Blod i en af Bastionerne, hvor de kæmper, indtil den 

ene saares. Senere vil vi faa at hore om en Morddaad under selve Guds

tjenesten. Soldater paakaldte Djævelen, naar de i en sen Nattetime 

stød paa Post, og andre forskrev sig med deres Blod til Satan i Troen 

paa, at de derved blev forlenet med en vis Mart. Saadanne Kontrakter 

blev højtideligt opbrændt af Bødlen enten foran en Kirkedør eller paa 

Retterstedet.

Det kan efter dette ikke vække Forbavselse, at en Musketer, Dit

lev Hein. ved Oberst Reventlow’s Regiment, i fuldt Alvor blev arreste

ret d. 12. Apr il 1720, ’’formedelst han skulde have sluttet Pagt med Djæ

velen”, og at der i den Anledning nedsattes Forhor ag Krigsret, doq 

med den Tilføjelse, at Generalauditøren ikke maatte offentlifffdre Dom- 
' 28)

men, forinden nærmere Resolution forelaa fra Kongen.

Selv om det ikke direkte vedrører Fængselsvæsenet, har det dog 

formentlig sin Interesse at erfare, at det først d.27.April 1720 i en 

Instruktion for Auditørerne befales disse at holde aø føre en Justits— 
29) 

protokol med gennemtrukne Blade; ganske vist havde saadanne i enkel

te Tilfælde, bl.a. i Kastellet, været anvendt ogæaa før den Tid, men 

mere som en privat Sag, Protokollerne ses i saa Tilfælde ofte at væ

re skænket af den paa^ældenie Afdelings Officerer, i et enkelt Tilfæl

de ”aus sonderbarer Liebe zu der Justice”.

1721-1740.

Den 24.Mart s 1721 skriver Kongen til Kommandanten, at han skal la

de "den paa Vort Rentekammer tidligere ansatte o£ nu i Vort Dif betroe-
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de Kastel Frederikshavn arresterede Anthen Robers, arbejde i Skubkarren 

sluttet paa Vand og Brød i 3 Maaneder, derefter løslade ham og tilken

degive ham, at han straks skal rømme Vore Riger og Lande og under vil- 
1) 

kaarlig Livs Straf aldrig igen lade sig finde her”.

Politimester Johan Bertram Ernst skriver d.3O.s.E.:

”For mig er angivet 2 Tobaksdaaser af Il-lødigt Sølv, forfærd iget 
af en Matros i Nyboder, som jeg lod arrestere og ved Forhør forfølge. 
Han har tilforn for slig Formastelse af Politikollegiet været dømt til 
at arbejde et halvt Aar i Kastellet, hvilken Straf han og har udstan- 
den”. 2)

En Skriver, Johan Mårtens, skal d.20.Oktober s.A. indtil videre 

holdes i nøje Forvaring. Efter Kongens Befaling maa han ikke tale med 

eller veksle Breve med nogen, ligesom han ej heller, hvad der synes 

lidt overflødigt, maa praktisere sig ud af Arresten.

Det første, der høres fra Aaret 1722, er om en i Kastellet gaaen- 

de Slave, Diderik Steffen Aarburg, der efter Ansøgning af Oberstløjt

nant Gustav Wilhelm Nicolaus Geistier pardonneres d«25.Februar mod 

først paany at ansættes i Grenaderkorpset og derefter overlades til 

Preussen, hvor han tidligere havde gjort Tjeneste. Han har uden Tvivl 

været en velvoksen og præsentabel Mand; thi saadanne stod i høj Kurs 

hos alle Potentater, fordi man paa Forhaand ansaa det for givet, at en 

høj liand maatte være Indbegrebet af Mod og Tapperhed.

Fra Københavns Distrikts Ryttergods indberettes d.6.Marts, at Ryt

tersessionens Kommitterede har fundet for godt, at Drengen (liarien) 

Hans Larsen hos Rytterbonde Hans Hansen i Egby, for at have “slagen 

Ild i sin Fyrtønde i Loen” og-“gaaet i Gaarden med tændt Tobakspibe”, 

skal til en Afslår paa 2 Maaneders Tid til Arbejde udi Jern ved Skubkar

ren i Kastellet Frederikshavn paa Vand og Brød. Der var dog næppe gaa

et nogle faa Dage, før “Drengen” løslodes, “da hans Hosbond ej kan und- 
5 ) 

være ham ved Arbejdet paa denne Aarstid”.

Den 3-^j skal 7 Ma.nd fra Bornholm arbejde, i Jern i Kastellet paa 

Grund af begaaet Lejermaal; de sættes dog paa fri Fod d.10.Juni, idet
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Kongen eftergav dem saavel Straf BOm 20(16 endda £av hver af dem et 

Kommisbrød med paa Hjemvejen»

Fra et lellandsk Rytterdistrikt indsendes d.^.J^j hele 9 Fæstebøn

der, der havde forsiddet deres Gaarde; de skulde egentlig have været 

paa Korsør Fæstning, men kom af forskellige Grunde i Stedet for til at 

sidde i Kastellet. Deres Domme lød paa Arbejde i_Jern paa Vand og Brød 
> 7) 

i fra 3 Aar til Maaned.

En Murerdreng havde, formodentlig fra et Stillads, skubbet til en 

anden Eurerdreng, saa at denne var falden ned i Hovedet paa en Jøde, 

der nær var bleven slaaet ihjel. Drengen dømtes d.21.August til Fæng

sel paa Vand og Brød i 3 Uger og til en Bøde paa 10 Rdl.; kunde han ik

ke betale denne, skulde han arbejde endnu i 3 Eaaneder i Skub lårr en.

Den 2.Hovember 1722 arresteredes Feltkasserer Chr. Sørensen med 

de sædvanlige Forbud mod at tale med eller skrive til nogen. I denne 

Anledning indstiller Kommandant en. at der maa blive indrettet 3 Kamre 

til Arrestanter, samt at der maa blive opført et helt nyt Stokhus - 

her har vi den første Spire til det i 172? opførte Arresthus bag Kir

ken - da det gamle Stokhus er bleven kasseret i Begyndelsen af Krigen 

for at benyttes til Udvidelse af Magasinerne; Manglen paa Arrester er 

nu saa stor, at man ikke har anden Udvej end at lade Fangen hensidde i 

Vagten. I Resolutionen i Anledning af denne Indstilling tillades det 

at lade indrette 3 Logementer til partikulære Arrestanter, hvilket bli

ver udført i November for et Beløb af 128 Rdl., derimod gaar man med 

Tavshed hen over Forslaget om Opførelsen af et nyt Stokhus. Da man alt 

havde Arrestanter siddende i ''Kon s tabelhuset*, hvis Beliggenhed ikke 

har kunnet fastslaas, maa Sørensen og hans Tjener anbringes i Kastel

lets Hovedvagt i den vagthavende Officers Stue.

Som tidligere anført har Kastellets Hovedvagt altid. lige indtil 

Midten af det 19.Aarhundrede, været anbragt i de to indre Portbygnin

ger ved Norges port en. idet Landskabet opholdt sig i deti østlige, hvor
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der inde i Stuens mørkeste Krog fandtes et ved Tremmer afskildret Ar

restlokale. I det vestlige Hus havde den vagthavende Officer sin Vagt

stue, og her maa det altsaa være, at Sørensen og hans Tjener er bleven 

anbragt, uden at det ses, om der ogsaa her har været et afskildret Rum. 

Denne Fællesafbenyttelse af VagtlokRlet har næppe været behagelig for 

nogen af Parterne.

Den 16.December tillades det ham at maatte konferere med sine Be

tjente om visse Regnskaber, men selvfølgelig kun i en Officers Nærvæ

relse. I Begyndelsen af 1723 ser det ud, som om der er bleven indret

tet en særlig Arrest til ham, men da den er færdig, bliver den besat 

med en anden Arrestant, hvorom senere.

Sørensen synes efterhaanden at gaa ud af Sagaen, i hvert Fald hø

res der intet om ham før i August s.A., da det tillades ham at modtage 
9) 

Besøg af en Præst.

Den 8.Januar 1723 gøres der Bekendtskab med Kancellist Kristian 

Karl Schäffer fra Rentekamret; han skal modtages paa et bekvemt Sted 

og holdes i sikker Arrest, saaledes at han ikke kan faa Lejlighed til 

at echappere. Han kan passende indsættes i det for Chr. Sørensen ind

rettede Værelse, hvorfor denne maatte forblive i Vagtlokalet.

Om Schäffer høres dér sidste Gang d.14.November s.A., idet der be— 
10) 

skikkes en Kommission til Undersøgelse af hans Sag.

En Musketer, Christoph Horsche. skulde i Henhold til Skrivelse af 

26.November 1722 sættes paa fri Fod og placeres som Musketer ved Kron

prinsens Regiment; men han vægrede sig ved at tjene som Musketer og øn

skede at holde sin Straffetid ud. Der gives saa d.4.Januar 1723 Ordre 

til at lade afholde Forhør og Krigsret over ham, da Kongen allernaa- 

digst stod i den Tanke, at Delinkventen fredelig vilde modtage denne 

Pardon som en særlig alvorlig kongelig Naade; men da Manden blev ved 

sit, befalede Kongen, at han skulde sluttes i Skubkarren, og at han,
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naar hans Straffetid var omme, atter skulde afleveres til det Regiment, 

hvorved han sidst havde tjent.

Den 27.Januar afgik Kommandanten. Oberst Klenow. ved Døden, og d. 

15.Februar ansættes Oberst Andreas Franck som yicekommandant i hans 

Sted.

I Februar 1723 træffer vi den bekendte svenske Officer, Generalma

jor, Friherre Gustaf Wilhelm Coyet som Fange i Kastellet.

Coyet var født i 1673 og blev i en meget ung Alder Befalingsmand 

i den svenske Hær; til Trods herfor følte han sig dog tilsidesat og 

tog sin Afsked; men da Krigen med Danmark kom, meldte han sig atter 

ved Hæren, avancerede til General og deltog bl.a. i Slaget ved Helsing

borg. Misfornøjet med sin Regering slog han sig derefter ned i Køben

havn, uagtet han i Virkeligheden nærede et stærkt Had til alt, hvad 

der var dansk. Her kom han i Forbindelse med den forfængelige og intri

gante Nordmand Povl Juel og en svenskfødt Major Hørling. der stod i 

Hertugen af Gottorps Tjeneste. I Forening lagde disse tre Mænd nogle 

fantastiske Planer, der i Hovedsagen gik ud paa ved Ruslands Hjælp at 

skille Danmark af ikke alene med Grønland, Island og Færøerne, men end

og med Norge,, over hvilket Hertugen af Gottorp da skulde være Konge. 

De tre sammensvorne var dog saa uforsigtige i hele deres forræderiske 

Færd, at det nærmede sig til Dumdristighed» og da Regeringen derved 

snart fik Nys om Sagen, blev denne lagt i den fra Stenbock’s Korrespon

dance kendte Postinspektør Chr. ErlundTs Hnand, og denne snu, hensyns

løst og utiltalende Person var ikke længe cm, ved at aabne deres Breve, 

at lægge de hemmelige Planer frem for Regeringen.

Juel var den første af de tre, der blev fængslet d.5.Februar 1723» 

og efter en uhyggelig hurtig og yderst vilkaarlig Retsforfølgning blev 

han d.8.Marts henrettet paa Nytorv.

Hørling slap med at blive udvist af Landet; Coyet blev derimod,



«47- 

ligesom Juel, dømt til Døden, men blev dog benaadet af Kongen med livs

varigt Fængsel i Kastellet. Den 22.Februar foreligger der en Skrivelse 

om, at *da Vi den heri København sig paa nogen Tid opholdte Generalma

jor Gustaf Wilhelm Coyet for visse Aarsagers Skyld har ladet arrestere 

d,18.ds., skal der daglig betales hans Vært til hans Underhold 1 Rdl.” 

Det ses heraf, at han har udholdt den første Del af sit Fængsel i sit 

Kvarter i Staden, hvilket ogsaa fremgaar af, at Oberst Franck først 

Maanedsdagen derefter faar Ordre til at modtage den arresterede Gene

ralmajor i Kastellet, hvor han skal bevares i de af Stenbock tidligere 

benyttede Værelser, "der egentlig til slige Fanger af Karakter er de- 

stinerede og altsaa efterdags til dette Brug ene skal reserveres og in

gen anden indrømmes, omendskønt de er ledige." Denne Ordre hvilede dog 

paa fejle Forudsætninger og var et Led i den Kamp-, der i lange Tider 

stod om, hvor vidt disse Lokaler var forbeholdt "Fanger af Karakter", 

eller de tilhørte de kirkelige layndigheder. Den sidste Anskuelse våndt 

dog tilsidst Hævd, idet det oplystes, at det i Bygningsmemor ialeri for 

1705 stod anført: At det var h^jst nødig, at paa det Sted, hvor den 
' ' X - Vi ’ * gamle Kirkes Bygning havde staaet, blev opfort en ny Barakke, def s kul«* 

de tjene til Bolig for en Præst og andre Kirkebetjente, at dé kunne 

gaa de i Kastellet indlogerede Folk tilhaande særlig ved Nattetid." 

Det viser sig da ogsaa nu, at i de 18 Aar siden da, har Præsten i de 

14 beboet denne Barakke, medens den i de 4 er .bleven anvendt som Arre

ster. Præsten, der formodentlig straks efter Stenbock’s Død havde ta

get Barakken i Besiddelse, blev nu imidlertid ved Coyet’s Fængsling ud

vist af denne,, og der indgaas nu det Kompromis, at han skal nøjes med 

et Par mindre Værelser, saalænge Coyet sidder fængslet; men at deref

ter det hele skal anvendes af Kirkens Betjente efter den første Bestem

melse.

Ved Coyet’s Fængsling lyder de sædvanlige Ordrer om, at han ikké 

maatte faa Lejlighed, til at echappere, eller til at korrespondere med



-48- 

nogen, og hvis han endelig ønskede at skrive, skulde det skrevne i for 

seglet Stand overleveres til General Wilhelm Hedewiger, Grev Sponneck. 

der var Præses i den over Coyet nedsatte Kommission. Ej heller maatte 

han tale med nogen, medmindre der var en Officer tilstede. Endelig 

skal der godtgøres ham 1 Rdl. daglig til hans Forplejning. Som noget 

ijyt lyder Ordren om, at han ikke maatte komme paa Volden.

Ved to forskellige Lejligheder tillades det ham at tale dels med 

sin Søster, dels med sin-Hustru, men stadig kun i Vidners Hærværelse.

I Løbet af Sommeren var der mærkelig nok bleven opsat en Kakkel-’ 

ovn hos ham; denne var bleven købt paa en Auktion for 8 Rdl. og skulde 

nu optages i Inventarlet.

Oberst Franck havde indsendt en Skrivelse vedrørende Leje af to 

Senge til Coyet og hans Tjener, men der svares d.lO.August, at da der 

ingen kongelig Ordre findes herom, kan der ingen Anstalt £øres til Be

taling af Sengeleje; dette maa ske gennem de Deputerede over Finanser

ne. Kan maa ikke have gjort sig mange Skrupler i hin Tid med Hensyn 

til et Fængsels Udstyr, og n«ar man som her ser, at man end ikke til 

“Fanger af Karakter* sørgede for noget eaa selvfølgeligt som et Senge

leje, faar man et Begreb om, hvorledes det maa have set ud for de Fan

ger, der ikke var *af Karakter*.

Coyet vedblev gennem Aarene stadig at sidde under streng Bevogt

ning, og da det synes, at man den Gang ikke har anvendt den naturlige 

Fremgangsmaade at aflaase Arrestdørene, maatte der daglig kommanderes 

en Officer og nogle Kand til hans Bevogtning. Dette har selvsagt ikke 

været nogen behagelig Omgangs tj eneste for Officererne, hvis daglige 

Liv jo ellers for en stor Del hengik i Lediggang, og i 1725 høres der 

da ogsaa om en Fændrik Christian Meyer v.Hltzlger, der uden videre har 

forladt sin Post hos Fangen og er bleven borte hele Natten, hvorfor 

han da ogsaa ved en Krigsret blev sat paa Kusketer-Traktement, indtil 

han igen havde gjort sig værdig til at avancere.
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der udbdtaltes ham til hans Underhold, "benyttedes af ham alene til Ind-* 

køb af Brændevin, og han døde i Slutningen af 1730 som et af Drik i 

Bund og Grund ødelagt Menneske. Det sidste, der høres i Tilslutning 

til hans Bavn, er en kongelig Resolution af 23*øanuar 1732 om, at hans 

Efterladenskaber, der beløb sig til 12 Rdl.5" Mk.9 Sk., var skænket til 
12) 

Kirkens Nytte.

Den 6.Marts 1723 beordres Proviantforvalter W.Vestengaard til at 

lade gøre 10 Stykker Fangejern, da ingen saadanne findes, og da 3 Mand 
13) 

af Kronprinsens Regiment er bleven idømt dem fra i Morgen.

I Maj s.A. hører vi om et ret mærkeligt Forhold. En Bonde, Rasmus 

Hansen, havde hugget 2 af sine Fingre af for at undgaa at blive taget 

til Soldat, og hans Straf herfor lød paa 3 Aftrs Fængsel; denne Tid var 

udløbet d.15.April, men uagtet der var skrevet tre Gange til hans Chef, 

Kaptajn Ritz ved Lollandske landregiment, var der dog intet Svar indlø

bet, hvorfor Garnisonspræstsn, Magister Knud Tommerup. d.28.Maj indbe— 

retter, at der sad en Fange, hvis Straffetid var udløbet for 6 Uger si

den, uden at han var bleven afhentet, og uden at han kunde faa det ham 

som Arrestant tilkommende Brød, eftersom han udgik af sin Straffefor— 

plejning samtidig med, at Arresttiden hørte op, hvorved Manden omsider 

maatte dø af Sult. Først efter denne Indberetning afgik der Ordre til 
14) 

den paagældende Regimentschef om at lade ham afhente.

Under Gudstjenesten i Kirken d.15.August opstod der Klammeri og 

tilsidst Slagsmaal mellem 2 Slaver, saa at de maatte føres ud; men her 

saa den ene sit Snit til at stikke den anden ihjel med en Kniv. Denne 

Sag fik et lille Efterspil, der i og for sig kun indirekte vedrører 

Fængselshistorien, men som dog paa anden Maade kaster et Strejflys 

over de herhen hørende Forhold for Kastellets Vedkommende. Kommandan

ten ønskede nemlig straks at lade nedsætte Forhør; men nu viste det 

sig, at ingen af Artillerikompagniets Officerer var i deres Kvarterer,
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hvorfor Forhøret maatte opsættes. Chefen for Artillerikompagniet, 

Oberstløjtnant Jørgen Norden, holdt paa, at det var tilstrækkeligt, at 

Artilleriets Officerer meldte sig til ham, naar de forlod Kastellet, 

hvorimod Kommandanten paastod, at ingen Officer maatte forlade Kastel

let uden hans Tilladelse, ligesom han ej heller selv nogensinde forlod 

det uden forinden at melde det til den ældste Officer,, og han beordrer 

nu. at der om Dagen altid skulde være mindst én Officer tilstede for 
1?) 

hvert Kompagni.

Fra Kongen foreligger der d.13.November en Skrivelse om en ved Ge

neralmajor Logens Kragh’s Regiment staaende c_g derfra af sin Arrest 

bortgaaet Sekondløjtnant Peter Rudolph kagnus v.Archel. der har forle

det Befolkningen i Segeberg til Opsætsighed i Retning af at nægte at 

betale deres Kontributioner, hvorimod han til sin egen Nytte har for— 

aarsaget den Ekstrapaalæg. Ran skulde nu indsættes for at arbejde i 

Skubkarren, Mindtil Vort Kanmerkollegium hans Løsladelse af Dig rekvi- 
16) 

rerer, og derefter forvises fra Vore Riger og Lande."

Over for 7 Desertører opføres der efter Kongens Ordre af 12.Decem

ber en hel lille Komedie, der motiveres med, at da man ikke i lange Ti

der hverken har hængt eller brændemærket Desertører, saa vil Kongen af 

særlig Naade have det ordnet saaledes, at de skal kaste Terninger paa 

en foran Galgen oprejst Tromme, med Troen paa at de to, der slog det 

laveste Antal Øjne, skulde bænkes, dog uden at Eksekutionen blev ført 

tilende, hvorimod Fangerne igen skulde føres tilbage til deres Arre

ster, hvor de skulde forblive i Uvished om deres videre Skæbne, alt 
17) 

for at jage dem en Skræk i Livet..

Som tidligere berørt var det bleven foreslaaet at opføre et helt 

nyt Arresthus i Kastellet, 03 denne Tanke blev omsider til Virkelighed, 

idet det endnu eksisterende Arresthus bag Kirfcen og sammenbygget med 

denne rejste sig i Aarene 1724-25*
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I Byenin«ens Ydre er der næppe siden da sket væsentlige Forandrin

ger. Ligesom nu bestod den af en En-Eta.ces Midterby en inc flankeret af 

to To-Etages Sidepavilloner. I Midterbygnincen findes Indgangsdøren, 

over hvilken ses Frederik IV’s Navnetræk og Aarstallet 1725» med 2 Faer 

paa hver Side af denne, medens Sidepavillonerne hver har 4 Fag i hver 

Etage; alle Vinduerne vender imod Volden. Ydermurene har en Tykkelse 

af 0,87 m, medens Kurene mellem de forskellige Rum jpennemgaaende er 

o,5O m tykke.

Bygningens sydligste Halvdel, det egentlige Statsfængsel, bestod 

for tfen underste Etages Vedkommende af følgende 6 Rum: 1) Eandskabs- 

vagtstuen, der dannedes dels af den Entre, der fra Indgangsdøren endnu 

fører paatværs gennem Bygningen og dels af den første Arrest pna højre 

Haand (nu Nr.2), der først langt senere er bleven afskildret; 2) en Ar

rest (nu Nr.l); 3) den søndre Trappe; 4) en Arrest, (nu indeholdende 

Kirkens Varmeanlæg) og 5*6) to Rum, der var forbeholdt som Le.11 ighed 

til Stokmesteren, og som endnu bebos af hans Efterkommer: Arrestforva

reren» I øverste Etage fandtes foruden Trapperummet fremdeles 3 Arre

ster (nu Nr.11-13)» af hvilke den sidste ret tidligt, de to andre sene

re ddvis er bleven tåret i Brug som Supplement til Arrestforvarerens 

Lej lighed.

Bygningens nordlige Halvdel, der hovedsagelig anvendtes som Slave

fængsel, bestod for den underste Etages Vedkommende af flirende 5 Rum: 

1) Officersvartstuen, den nuværende første Arrest paa venstre Haand 

(nu Nr.3); 2) en Arrest (nu l’r.4) ; 3) Trappen samt 4) et minire og 5) 

et meget stort Lokale, af hvilke det sidste havde 2 Fag og fyldte den 

nordligste Del af Bygningen i hele dens Bredde; disse 2 sidste Lokaler 

tjente som Natteopholdssted for Slaverne. og langs Væggene var der der

for her i 2 Etager anbragt skraa Ltøgebænke. De to sidste Lokaler om- 

dannedes senere til tre almindelige Arrester (nu Nr.5*7)« I øverste 

Etage fandtes foruden Trapperummet tre Arrester (nu Nr.8-10), der i
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den seneste Tid desværre er blevet annekteret af Kirken som Menigheds

sal .

Størrelsen af de forskellire Rum varierede stærkt, o«r af de endnu 

eksisterende Lokaler har ikke to samme Dimensioner. Arrest Nr.11 i 

øverste Etage er absolut den største (4,o x 4r15 x 3,o4 m), medens Ar

rest Nr.6 i underste Etage er den mindste (2,85 x 3»42 x 3»16 m). Som 

det vil ses, er Loftshøjden noget større i underste end|i øverste Eta

ge. Arrestdørenes Bredde er 0,76 m, Højden til Vinduets Underkant er i 

underste Etage omtrent 2 m, i tfverste 1,3 m» Størrelsen af de med soli

de Jernstænger forsynede Vinduer er l,o x 1,11 m. Gennem hele Bygnin

gens Længderetning og umiddelbart langs den oprindelige vestre Kirke

mur fører i underste Etage en kun o,95 ® bred Gang, ud til hvilken fle

re af Arrestdørene fører. Fra denne Gang førte der oprindelig smalle 

Aabnincer ind til Kirken, saaledes at Fan/jerne, hvad der senere skal 

fortælles om, herfra skjult for alle kunde overvære Gudstjenesten; 

selv uden disse Aabninger kan man herfra endnu med stor Tydelighed hø

re baade Orgelspillet og Salmesangen i Kirken.

I den indre Side af Kongens Bastion*s nordre Flanke findes der 

endnu i vore Dage noget, der minder om Indfangen til en af Kastellets 

Udfaldsporte kun i lidt mindre Dimensioner; Gangen gaar kun et lille 

Stykke ind i Volden og afsluttes med en forsvarlig Mur. I det herved 

frembragte Rum var anbragt Latriner for dem af Slaverne, der var saa 

farlige, at man ikke turde lade dem forrette deres Nødtørft paa de sæd

vanlig© Vandhuse, af hvilke der ialt var seks, nemlig et ud for hver 

af de tre Udfalds-porte 05 et ud for henholdsvis Sjællands- og Norges 

Raveliner samt Pinneberg^s Reduit paa Langel.in ie.

Mellem Forseelser og Straffe synes der at have bestaaet et ganske 

mærkeligt Misforhold, idet forholdsvis smaa Forseelser ofte straffedes 

med en overordentiig Strenghed, medens omvendt grove Forseelser blev
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straffet med en forbavsende Mildhed.

Fra Marts 1726 foreligger netop to saadanne Modsætningsforhold.

En Tobaksspindersvend, Hans Nielsen Lunebur, tilstaar, at han Fa

stelavns Mandag i beruset Tilstand har yppet Klammeri med paafølgende 

Haardrag over for en Musketer, hvem han derved er kommen til at saare i 
18) 

Haanden; herfor idømmes han 2 Aar.

En Rytterbonde, Søren Jensen, fra Slagslunde havde stjaalet Bræn

de i Skoven, hvorfor Skovrideren sendte Sognefogden, Rasmus Hansen, 

der oven i Købet var Jensens Svigerfader, til ham for at undersøge Sa

gen. Her over blev Søren saa rasende, at han med en Økse huggede Svi

gerfaderen et Hul i Hovedet cg et Saar i Armen; han idømmes en Bøde af 

18 Lod Sølv samt 8 Rdl. i Badskærløn og 4 Rdl« i Sagsomkostninger, 

hvorhos han for Mangel paa Respekt og Lydighed vil være at straffe paa 

Kroppen med Arbejde i Fæstningen i 4 Uger (!), medens han, hvad Skov

hugsten angaar, henvises til Skovsessionen. Denne erklærer, at Bøderne 

skal betales, og at han i modsat Fald skal udpantes, dog saaledes at 

Gaardens Inventar ikke bliver rørt, hvorhos de 4 Ugers Arbejde skal 

ske ”i denne belejligste Tid, førend Vaardriften anfanger". Næppe har 

han imidlertid siddet i 2 Uger, før Rentekamret skriver, at ’’efter Be

retning til os ikke alene af Regimentsskriveren, men endog af Amtman

den er han paa denne Tid saa umistelig fra sin i Fæste havende Gaard, 

Hs.kgl.Maj, tilhørende, at det er til samme Gaards Konservation, naar 
19) 

han løslades og for videre Straf at udstaa befries",.

Den 13.Maj 1726 møder vi Grev Vilhelm Adolf Rantzau som fængslet 

i Kastellet, idet der paa denne Dag fra Zahlkammeret bliver anvist Kom

mandanten et Beløb af 1000 Rdl., som han Tid efter anden, som de behø

ves, kan lade affordre mod Kvittering for at anvendes til Grevens Un

derhold.

Rantzau var født 1688 og var som Søn af Grev Ditlev Rantzau en 

.yngre Broder til Christian Ditlev Rantzau. der var en meget letsindig
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Person, og som levede i Ufred med alle Mennesker og ikke mindst med 

sin yngre oven for nævnte Broder, der kun var 10 Aar gammel, da deres 

Fader døde, og ved denne Lejlighed blev i høj Grad forurettet af Brode

ren ved Arvefordelingen, hvad der førte til cn langvarig Proces imel

lem dem« I 1711 vandt Vilhelm Adolf dog Halvparten af to af Godserne; 

men Christian appellerede Sagen og forholdt uden videre Broderen hans 

Indtægter,

Den 11.November 1721 blev Christian under en Jagt dræbt ved Snig- 

morderhaand, eg uagtet Vilhelm tog sig ivrig efter at opspore Gernings

manden,. mente dog Samtiden, at han havde en Finger med i Spillet. Kort 

efter blev han ligefrem sigtet for at have været Medvider i Sagen og 

blev fængslet i Maj 1722. Den Mand, der havde affyret det dødbringende 

Skud, Kaptajn Detlev Prætorius, befandt sig imidlertid i Preussen, og 

Frederik Vilhelm I nægtede at udlevere ham, med mindre han til Gengæld 

fik 6 lange Karle til sin Potsdammer-Garde; først da dette var sket, 

Udleveredes Prætorius, der blev henrettet i Rendsborg i 172Ç efter for

inden at have afgivet den Erklæring, at Mordet var sket efter Tilskyn

delse af Vilhelm. Denne dømtes 1726 til livsvarigt Fængsel og hensat

tes paa Akershus Fæstning, hvor han døde d.19.Marts 1734. Hans Skyld 

er ikke fuldt ud bevist, tg selv fastholdt han sin Uskyld til det sid

ste, Hans Hustru søgte ad alle mulige Veje at opnaa hans Befrielse og 

en Revision af Processen, hvilket dog aldrig opnaaedes, I Kastellet 

har han formentlig kun siddet saa længe den over ham nedsatte Kommissi

on afholdt Forhører over ham, og indtil han i Juni 1726 blev ført til 
20) 

Norge.

Mellem Kastellets Fanger træffer vi endelig d.20.Juni 1726 paa 

Eventyreren John Nicholas Norcross.

Norcross var født i April 1688 i England, hvor hans Fader var Ma

jor i Kong Jacobs Tjeneste, At gøre et Forsøg paa at følge Sønnen i he-
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le hans i allerhøjeste Grad eventyrlige Livshistorie, vilde føre for 

vidt, og her skal derfor kun optrækkes Hovedlinierne i den Del af hans 

Historie, der ligger forud for hans første Optræden som Fange i Kastel

let.

Som ung skulde han have studeret, men han valgte at gaa tilsøs 

for ad denne Vej at gøre en hastig Karriére; paa Sørøvervis sejlede 

han fra Land til Land, og overalt kom han til at spille større Roller. 

Flere Gange toges han til Fange, snart af de franske, snart af et el

ler andet politisk Parti i hans Fødeland, men hver Gang lykkedes det 

ham at frigøre sig paa de mest fantastiske Maader. Under den store nor

diske Krig deltog han som Kaperkaptajn under svensk Flag, og i Sverrig 

blev han halvt mod sin Villie gift med en Frøken Brock.

I 1718 blev han af den holstenske Gehejmeraad Georg Heinrich, Fri

herre Gørtz udpeget som den, der ved et rask Kup kunde bemægtige sig 

enten Kongen (Fr. IV) eller Kronprinsen (Chr.VI), naar de red deres sæd

vanlige Morgentur langs Strandvejen til Gyldenlund; Norcross vovede 

Forsøget, idet han med sit Mandskab forklædt som Fiskere lagde sig ud 

for den sjællandske Kyst. Forsøget mislykkedes imidlertid af tilfældi

ge Grunde.

Samme Aar, d.11.April, blev han ud for Dragør taget til Fange af 

Tordenskjold, der lod ham sætte under Bevogtning paa Bremerholm af den 

foran omtalte Skipper Fri i s, fra hvem han som tidligere beskrevet slap 

bort.

Efter nye Rækker af Eventyr kom han atter til København, hvor han 

opnaaede at faa Kongen i Tale. Ved denne Lejlighed fremkom han med det 

Forslag, at saafremt man vilde overlade ham en Chalup og 16 Mand, skul

de han sejle til St.Petersborg og enten tage selve Peter den Store til

fange eller stikke Ild paa den .russiske Flaade. Resultatet af dette 

Forslag blev, at han maatte underskrive en Forpligtelse om inden 24 Ti

mer atter at forlade Danmark og aldrig mere vise sig her.
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Desuagtet finder vi hamfatte?\iJL726Ji København, hvor han paany 

søger at faa Kongen i Tale; men d.29.Maj blev han arresteret og indsat 

i Byene Jtovedvagt. hvorfra han d.20.Juni førtes ud i Kastellet for at 

anbringes i. det nye Arresthus bag Kirken.

I den.nærmest følgende Tid derefter lagde han Planen til sit før

ste eventyrlige Flugtforsøg, til hvis Udførelse han havde vidst at for 

skaffe sig et tilspidset Skankeben, en itubrækket Saks og et af Benene 

fra hans Briks. Med disse primitive Hjælpemidler arbejdede han sig Nat 

ten mellom d..29.og 30.September s.A. gennem Muren ud til Arrestgangon, 

hvor han sprængte Døren til Etagen ovon ovor for i Løbet af de næste 

fire Timer herfra at arbejde sig gennem den tykke Ydermur. Kl.2 om Mor 

genen fik han løsnet den sidste Sten, saa at han kunde komme gennem 

det frembragte Hul, og ved Hjælp af et Halmbaand, som han havde snoet 

af Halmen fra sin Briks, lod han sig fire ned.

Vil man forsøge at fastslaa, hvor den Arrest var, hvorfra han 

brød ud, kan dette gøres med en tilnærmelsesvis Sikkerhed. At han har 

siddet i don nordlige Del kan ikke botvivles, eftersom han overalt hen 

regnes mellem Slaverne, men aldrig mellem Statsfangerne: fremdeles maa 

han have siddet i Stuen, eftersom han taler om, at han sprænger Døren 

til den øverste Etage og bryder ud derfra. Mon saa skriver han selv; 

*Man kan og endnu uden paa Muren kendelig se, hvor Jeg er brudt igen- 
han.

netn'*, og/fortsætter med, at det ”er det Sted oven over Stokhuset, 

hvor Slaverne for nærværende Tid sidder”. Nu findes der ganske vist 

endnu i vore Dage i Ydermuren af denne Del af Bygningen indmuret on 

ator Kampesten i Murværket, men den sidder rigtignok tæt nede ved Jor

den, og hvis der derfor virkelig en Gang har været et synligt Minde om 

hans Udbrud, maa dette forlængst være fjernet. Sandsynligheden taler 

stærkt for, at han har siddet i den nuværende Arrest Nr. 4.

Efter at være kommen ud, gik han hen over Kirkepladsen, hvor han 

paa en Skildvagts Tilraab resolut svarede; ”Officier!”, begav sig op
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paa Prinsessens Bastion svømmede over Graven til Langeliniepynten, 

hvis Plads i vore Dage maa søges i det sydvestlige. Hjørne af Lystbaade- 

havnen. Her kastede han sig atter i Vandet og paabegyndte sin eventyr

lige Svømmetur til Hven, der do<j vist ikke bør optages altfor bogstave

lig, i hvert Fald fortæller han selv, at han paa Vejen lod sig optage 

i en Fiskerbaad, men at Fiskerne, da Norcross forekom dem mistænkelig, 

atter kastede ham ud, da de nærmede sig Øen. Fra Hven kom han senere 

over til Sverrig.

Hans Frihed varede dog ikke længe; i Marts Aaret efter blev han 

taget tilfange i Hamborg af Hververløjtnant Kretz. og d,20.d,M. sad 

han atter i Kastellet, hvor han den første Tid var lænket paa Hænder 

og Fødder. Hans Leje var Stengulvet, Vinduet blev muret til, og til 

hans daglige Forplejning skal der kun have været bevilget 4 Sk. og no

get daarligt Brød.

En Kommission blev nedsat, og Forhør blev afholdt over ham, mon 

der fremkom intet af Interesse ud over dette, at Kommissionen erklære

de, "at hans Lige i Henseende til Ondskab endnu aldrig havde været 

til”, hvorfor han dømtes til livsvarigt Fængsel med 8 Sk. daglig til 

"Livets tarvelige Underholdning" og 1 Sk. til Sengeleje.

Norcroes laa imidlertid ikke paa den lade Side; han forstod at 

komme i Besiddelse af en Del Olie og noget grøn Sæbe, og e^Mcrgen- 

stund, kort før Stokmesteren skulde lukke op for hans Arrest, afklædte 

han sig fuldstændig og indsmurte sit Legeme med Olien og Sæben, saale- 

des at han var ganske glat at tage paa. Sin Frakke kastede han ganske 

løst over Skuldrene, og i det Øjeblik, da Døren blev lukket op, styrte

de han sig over den gamle Stokmester, stødte ham omkuld og flygtede 

gennem Vagtstuen, hvor en af Mandskabet forsøgte at standse ham ved at 

gribe fat i hans Frakke, der imidlertid gled af ham, og i hele sin Nø

genhed entrede han op over Kongens Bastion for, ligesom sidst, at naa 

ned til Graven, hvad der da ogsaa lykkedes ham, men i sidste Øjeblik
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flk en tilløbende Soldat Tag i hans Haar oq holdt ham paa denne Maade 

fast, indtil der kom Hjælp, hvorefter han atter bragtes tilbage i sin 

Arrest.

Det hedder, at 4°tte Flugtforsøg foregik 2 Maaneder efter hans 

Indsættelse, hvilket altsaa skulde være i Tiden omkring d.20.Maj, men 

her synes at være en Misforetaaelse, thi som bekendt gav dette Flugt

forsøg Anledning til, at han blev indsat i Egetræsburet, og for dettes 

Opførelse foreligger der allerede d.31.Marts en kongelig Ordre, lige

som det i en Instruktion af 2.Maj ”for den Officer,- som har Vagt i Fan

gehuse t*, hvorom senere, synes at fremgaa, at han paa den Tid har maat- 

tet sidde i Buret eller i hvert Fald under et saadant Tilsyn, at et 

Flugtforsøg som det skildrede vilde have været ganske ugørligt.

Det Egetræsbur, der efter Kongens Befaling blev opført til ham i 

hans Arrest, bestod af Bjælker, 4 Tommer paa hver Led, der var anbragt 

med en Afstand af kun en halv Haandsbredde. Dets Længde var 3^ Skridt, 

dets BreoUie noget mindre, men desuden var det forsynet med en stærk 

Jernstang, til hvilken han var lænket ved den højre Fod. For Døren 

blev anbragt en Laas, hvortil Kommandanten personlig havde Nøglen, og 

denne Nøgle maatte kun benyttes, naar hans Naiskrin skulde bæres ud af 

Slaverne. Buret, der strakte sig fra Gulv til Loft, dog saaledes at 

dets GulU var hævet et lille Stykke over Arrestgulvet, kostede 57 Rdl. 

& Sk,

I den ovenfor kortelig omtalte Instruktion af 2.Maj findes der en 

Del Punkter - 27-33 - der udelukkende handler om Norcross, og gennem 

hvilke hans frygtelige Fængsel og de Forhold, under hvilke han levede, 

illustreres bedre end gennem lange Forklaringer.

Skt«, 27 begynder med, at da nu den aaakaldte Kaptajn Nordkratz - 
saaledes kaldes han ofte - atter er indkommen som Arrestant,skal.der 
iagttages følgen4e. Han skal sidde i det af Træ nyopførte lille Kammer, 
hvis Dør skal være godt lukket ikke maa aabnes paa andre Tider end 
om Morgenen, naar den eno vagthavende Officer overleverer Posterne og 
Arrestanterne til den anden/^Ved hvilken Lejlighed hans Uatstol skal 
udbringes af de dertil beordrede Slaver* - ' • -
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pkt. 28 siger^ at Hans Mad og Drikke skal rækkes ham gennem den 

lille Dør, og at hans Mad skal skæres ganske smaat; thi han maa paa in
gen Maade være i Besiddelse hverken af kniv eller Gaffel eller andet 
Værktøj , hvormed han kan gøre sig Skade, ej heller maa der gives ham 
Glas, men kun et Lerkrus til hans Drikke, ligesom der i det hele taget 
ikke maa gives ham nogetsomhelst, hvormed han kunde tankes at hjælpe 
sig ved et Udbrud,

Pkt. 29. Af de 2 Underofficerer, som er bestemt til at have In* 
spektion over ham, skal stadig den ene være hos ham i hans Kaiot&er for 
nøje at observere alt, hvad der foregaar og ved Afløsningen aflægge 
nøjagtig Rapport til Overofficeren om alt, hvad han spørger eller ta
ler om.

Pkt. 30. Visiteringen af ham skal ikke alene foretages paa samme 
Maade som overfor de øvrige Fanger, men hver Onsdag og Søndag Morgen 
skal han visiteres fra Hoved til Fod, om han mulig kunde have indprak
tiseret forbudte Sager.

Pkt. 31. Han maa paa ingen Maade have Lys hos sig, heller ikke 
Genstande, hvorved han kan foraarsage Ild, og Tobak maa han slet ikke 
ryge.

Pkt. 32. Naar han skal barberes, hvilket skal foregaa hver 3.Uge 
ved Garnisonsfeltskoreren, skal hans Hænder forinden bindes, ligesom 
en Underofficer skal holde hans Hoved fast, medens han bliver barberet 
paa Halsen, for at han ikke skal begaa Selvmord. Under dette Punkt 
fortsættes der med, at hvis denne Fange nogensinde skulde komme løs el
ler afgaa ved Døden, skal enhver, der kommer til at sidde her, behand
les paa samme Maade.

Endelig i Pkt.33 skriver Kommandanten, at da det er nødvendigt» 
at alle disse Ordrer nøjagtigt efterleves, og det mellem saa mange mu
ligt kan ske, at en eller anden foretager sig noget, der ikke altid 
kommer ham for Øje, saa lover han at udbetale -fe Rdl. til den, der ved 
Fremlæggelse af Beviser kan meddele ham om Overtrædelser, hvorhos den 
paagældendes Navn skal blive fortiet.

21)
I dette middelalderlige Fængsel tilbragte Norcross lo Aar. I

det Rum, der fandtes mellem Burets og Arrestens Gulv, havde nogle Mus 

taget Ophold; et Par af disse fangede han og fik baade dem og deres Af

kom tæmmet saaledes, at de kom frem, blot han fløjtede, spiste af hans

Haand og kravlede omkring i det lange Skæg, han havde lagt sig til.

Der fandtes den Gang den mærkelige Skik, at Publikum havde uhindret Ad

gang til Arresterne, og særlig havde Norcross ofte Besøg, dels fordi 

han kunde tale flere Sprog, og dels fordi Folk morede sig over at se 

ham gøre Kunster med sine Mus. Ved disse Besøg faldt der ikke saa faa 

Penge af til ham, 

Hans Hustru besøgte ham i Pangalat, man hun akaJ have opført sig
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restere en Tid der ude, indtil hun kunde blive sendt tilbage til Sver- 

rig. Hun skal have været noget løs paa Traaden, og det fortælles, at 

Officererne var meget ivrige efter at aflægge Besøg i hendes Celle, 

hvor hun i Løbet af den korte Tid skal have gjort sit bedste for at 

smykke Norcross Pande. Ogsaa en Søn kom til ham i Fængslet, men da Nor- 

cross erfarede, at han af Kongen havde ladet sig ansætte ved Klædefa

brikken paa Guldhuset, og at han foruden sin Arbejdsløn yderligere mod

tog £ Rdl, ekstra ugentlig af den kongelige Kasse, blev Faderen rasen

de paa ham og haanede ham, fordi han havde fornedret sin Slægt ved at 

lære et Haandværk fremfor at søge sin Lykke.

At Norcross stadig blev henregnet mellem Slaverne, er der flere 

Beviser paa, bl.a. findes han optaget ved Navn mellem disse, hvor der 

er Tale om Anskaffelse af nye Klæder, hvilket eksempelvis er Tilfældet 

d.4.September 1734, hvor han nævnes som den sidste af 21 Slaver.

Endelig d«9«Uovember 1742 foregik der efter 16 Aars Forløb en 

stor Forbedring i hans Skæbne. Christian VI skriver under denne Dato, 

at "Dronningen har bedt Os for det onde Menneske Norcross, der sidder 

i Kastellet, at han dog maatte blive trakteret noget mere menneskeligt, 

og doa i det mindste komme ud af Fugleburet, og i et godt Kammer, som 

var godt forvaret med Døre og Vinduer, paa det han ikke kan echappere. 

Denne Dronningens Begæring have Vi saa meget heller givet Rum, som Vi 

selv have mere Lyst og Behag i Naade og Medlidenhed end i Strenghed og 

Haardhed", hvorefter han beordrer Kommandanten til at lade "den gudlø- 

se Skælm", der er "et saa aldeles ondt og ugudeligt Menneske", udtage 

af Buret.

Det fortælles, at da man førte ham over i en anden Arrest, medens 

Buret blev taget ned, besvimede han, fordi Luften var ham for ren. Han 

blev nu fuldstændig fri for Lænker og kunde saaledes bevæce eic frit i 

sin Arrest, hvor dog en Underofficer stadig skulde opholde sig hos ham.
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men det var ham i lange Tider derefter næsten ikke mulig at bevæge sig 

mere i én Retning end de 3£ Skridt, som han nu i 16 Aar ustandselig 

havde gaaet frem og tilbage. En Gefrejter blev beordret som Tjener hos 

ham, og han fik en Feltseng, Bord, Stol samt Bøger, Blæk og Papir. Pu

blikum kunde stadig besøge ham i hans Arrest ogsaa under de nye For

hold, og det var ikke saa faa Penge, han paa denne Maade forskaffede 

sig, men da man bragte i Erfaring, at han med disse søgte at bestikke 

en af de vagthavende Underofficerer, blev Pengene fremtidig taget i 

Forvaring af Kapta.jnvagtmesteren. Norcross bar Allongeparyk og havde 

sit lange Skæg i tre Fletninger, som han stak ind paa Brystet. Det for

tælles, at han var en saa stor Hader af Tobak, at naar den vagthavende 

Underofficer tændte sin Pibe i Arresten, rørte han med en Pind rundt i 

sit Natskrin.

I sit nye Fængsel begyndte han at skrive sin Levnedsbeskrivelse, 

som han afsluttede d.14.November 1754. Hans Arrest var nu i Bygningens 

sydlige Del, nuværende Nr.l, men herom senere.

Først efter c.32 Aars Fængsel, hvoraf de 16 i Buret, fik John Nor- 

cross endelig Fred, idet han i Aaret 1758 afgik ved Døden.

Det tør vel siges, at selv om Norcross ikke er Kastellets vigtig

ste Fange, saa er han maaske dog nok dets mærkeligste, ikke alene ved 

den sørgelige Skæbne der ramte den ærgerrige Fusentast, men ogsaa der

ved, at hans ganske barbariske Fængsel sikkert ene skyldtes en person~ 

lig Angstfølelse overfor ham fra de to Kongers Side, under hvis Rege

ringstid hans Rengsling strakte sig. Det Skær af det eventyrlige, hvor

med han ved sin Dristighed og Frækhed havde forstaaet at omgive sig, 

havde i deres Øjne forlenet ham med en Magt, der kun kunde overvindes 
22) 

ved Anvendelsen af en saa drastisk Fængslingsmaade.

I Anledning af Opførelsen og Indretningen af det nye Arresthus 

havde Kommandanten indstillet, at der skulde være 2 Stokmestre i Ste-



-62- 

det for som hidtil kun 1; Generalkommissariatskollegiet mente imidler

tid, at det kunde være tilstrækkeligt med den ene, men vilde dog gaa 

med til, at der blev givet ham en hedhjælp i Form af en Stokkeknægt. 

der skulde lønnes med 3 Rdl. pr.haaned; det er første Gang i Kastel- 
23) 

lets Historie, der høres Tale om en saadan.

Oprettelsen af det nye Arresthus gav iøvrigt Anledning til en Ræk

ke Reglementer og Instruktioner etc., der er af stor Interesse, fordi 

de kaster Lys over mange af Datidens Arrestforhold i Almindelighed og 

Kastellets i Særdeleshed, hvorfor de ogsaa i Uddrag vil blive fremdra

get i det følgende. De skyldes alle Kastellets daværende Kommandant. 

Generalmajor Gerhard Christian v.Støcken.

I et "Reglement, hvorefter Vagterne i Kastellet sig have at rette" 

af 2.kaj 1727 hedder det i Pkt.ll, at Natposterne skal udstilles ved 

Solnedgang; men ved Arresthuset dog saa snart Slaverne kommer fra Ar

bejde, og i Pkt.32, at hvis der findes Arrestanter ved en Vagt, skal 

det anføres, om Arresteringen er sket efter Kommandantens eller Regi

mentets Ordre.

Da der som foran anført ogsaa fandtes Arrester ved Kastellets Ho

vedvagt . hedder det i Pkt.35» at naar Underofficerer eller Gemene arre

steres her eller atter løstages, behøver det ikke at meldes til Komman

danten, men kan blot opføres paa Rapportsedlen, hvilket ogsaa er Til

fældet, naar nogen Arrestant skal fremstilles for Forhør eller Krigs- 
24) 

ret eller skal føres til Eksekution.

Ulige interessantere er følgende Instruktion af samme Dato for 

den Officer, som har Vagt i Fangehuset (Arresthuset). og af hvilken 

der ovenfor under Omtalen af Norcross er anført de Punkter, der særlig 

ang ik ham.

Indholdet af de øvrige Punkter er i Uddrag som følger.:

1. Ved Vagtens Tiltrædelse skal Officeren lade sig de deri væren
de Fanger rigtig overlevere, og han lader i sin Nærværelse gennem Stok
mesteren alt efterse og visitere efter denne Instruktion, som herved
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publiceres for B’Hrr. Officerer, og har Officeren at godt efter, at 
Stokmesteren ikke negligerer det saaledes, at Ansvaret falder paa Offi 
ceren, ifald han ikke holder Stokmesteren til at ^re 5 in Pligt, og 
hvis Officeren finder ham efterladende, skal han straks melde det, for 
at der ikke skal ske en Ulykke.

2. En Time før Solens Nedgang sMal Officeren gennem Stokmesteren 
lade filt efterse i sin Nærværelse'" ligesom om Norgenen.

3. Naar en Arrestant kommer i Arresthuset, skal han nøje visite
res, at han ikke er i Besiddelse hverken af Kniv, Gaffel, Saks eller 
Lommekniv, ligesaa lidt som den mindste Naal, Stykke Glas eller lignen 
de Sager, hvormed han enten kan gøre sig selv Skade eller lan befordre 
sin Befrielse fra Arresten; alt sligt fratages ham, og Officeren maa 
nøje paase, at Stokmesteren udfører denpe Visitation paa forsvarlig 
Wbade". Officeren tager Kniv og Gaffel til sig og udleverer det kun 
igen til Arrestanten i den Tid, denne skal indtage sine Uaaltider, 
hvorefter han atter tager det i Forvaring, Iltfen findes der en Fange, 
der er saa desperat, at Kniv og Gaffel end ikke under Laaltiderne kan 
udleveres ham, s Kai hans l^ad sKæres itu for.haxu, ligesom det ej heller 
kan tillades ham at benytte Glas til at drikke af, men kun et Lerkrus.

4. Officeren maa aldrig spise eller drikke sammen med en Arre
stant, hvor fornem eller ringe denne end maatte være.

5. Naar Itføden bliver afhentet til Arrestanterne, skal Officeren 
efterse, at der ikke skjyles Breve eller skarpe Instrumenter i de Kar, 
Terriner eller Tallerkener, i hvilke Liaden bringes, og særlig s lal han 
røre rundt med en Ske i de Skaale, i hvilke der findes Suppe, for at • 
intet her skal være skjult.

6. Naar Arrestanten lader afhente Vin eller ^1 i Flaske, h^nde el
ler JCar, maa det S&S efter, at Genstanien ikke er dobbelt eller maaske 
svigagtig indrettet, ligesom alt andet, som kommer til Arrestanterne 
slal nøje visiteres, saasom Tedaaser, hans Vasketøj og alle andre Sa
ger, som ikke her kan specificeres.

7• Arrestanterne maa. ikke lade hente Spiritus, endnu mindre selv 
destillere det. (I)

8. Ingen af Arrestanternes Sager, ligegyldig hvad det saa end er, 
maa sendes bort uden først nøje at være efterset af Officeren^ og saa- 
dap^ Jfte^syn meddelt til Kommandant en.

9. Arrestanterne maa absolut ikke føre Korrespondance; hvad de af 
den Slags afsender eller modtager s^al først anmeldes til Kommandanten 
hvis videre Ordre derom vil være at indhente.

10. Naar en Arrestant lader sig hente tød, skal Officeren være til
stede, medens han spiser, og maa Officeren arrangere det saaledes, at 
Arrestanterne ikke alle lader sig bringe Nad paa samme Tid, for ac den 
Ane kan spise efter den anden, og for at Officeren kan værg tilstede 
hos hver enkelt.

11. I Tilfælde af, at en Arrestant holder Tjener, maa denne kun 
indlades til ham i Overofficerens Ifeerværelse.

12. Bliver det tilladt en Arrestant at tale med nogen, sial der al
tid være 2 Officerer tilstede for at høre, hvad der tales om, og herom
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afgiver den ene Officer Rapport.

13. Kl.10 om Aftenen støl detefterses, om der endnu er Ild og 
lys hos Arrestanterne, for at det kan blive slukket og derved forhin
dre opstaaende Skade.

14. Naglerne til Arresternes Dåre beholder Overofficeren hos sig 
i sit Kammer, for at man., om en eller anden skulde ønske det, kan hjæl
pe ham.

15. Naar Stokmesteren Korgen og Aften efter sin Instruction visi
terer, skal Officeren altid være tilstede og derved passe paa, at Stok
mesteren ser efter, om Laase, Døre, Hængsler og Jernværk er i god 
Stand, om der er af kradset noget af Murene, og Loft eller Gulv er be
skadiget ved Uddragning af Nagler, eller om der er brudt Skruer eller 
Jern fra Kakkelovnen.

16. Det maa ikke tillades Arrestanter at have Knager til Ophæng
ning af Tøj, derimod kan de lade sig forfærdige en Træstok med et Kors 
eller Kryds foroven til dette Brug.

17»Til hver Arrest, hvori der er Kakkel ovn, hø rer en Ildtang, 
men dog kun i den Tid, da Opfyring finder Sted, og Tangen maa ikke væ
re spids foroven, men skal være forsynet med en mindre Knop.

18. Naar der bliver præd iket i Kirken, skal Officeren sørge for, 
at Arrestdørene aabnes af Stokmesteren, samtidig med at de to Døre, 
aom er paa hver Side, lukkes, forfArrestanterne ikke kan have Forbin
delse med hverandre, og dog hver ved sit Hul kan høre Prædikenen. For
inden Værelserne aabnes, skal Officeren erindre Stokmesteren om flit
tigt at efterse de Huller, der fører ind til Kirken, og straks efter 
endt Gudstjeneste lukke igen hver Arrestant inde i sit Kammer.

19. For at bære Brænde til Arrestanterne hver 3«Dag udtager Offi
ceren en Gefrejter og et Par Mand.

20. Por de Arrestanter, der ikke vil have deres Natstol inde i de
res Arrest, bliver der anbragt en saadan i Hullet under Trappen, hvor 
den daglig bliver renset af Slaverne. Stokmesteren maa ligeledes dag
lig efterse disse Huller, om noget der er besiadiget.

21. Naar en Arrestant vil gaa paa Natstolen under Trappen, poste
res der en Gefrejter med blottet Bajonet foroven ved Trappen, medens 
en Underofficer posteres forneden, indtil Arrestanten atter er kommen 
tilbage til sit Kammer, og skal Overofficeren gaa med for at se efter, 
at lEammeret bliver ordentligt aflaaset.

22. Naar Arrestanterne skal barberes, skal det ske ved den hervæ
rende Garnisonsfeltskær, og sisal Officeren derved passe nøje paa, at 
de ikke selv tilføjer sig nogen Skade.

23. I® Slavevagten paa Grund af Folkenes Mængde ikke alle kan op
holde sig i iammei*et, ska 1 nogle af dem opholde sig i Arresthusvagten. 
for at de, om noget skulde komme paa med Slaverne, straks lan være ved 
Haanden, og for at Vagtmandskabet fra Arrestvagten tøn yde Hjælp og Bi
stand, hvis Slaverne ikke vil lade sig binde.

24. Af Skild vagter skal der, alt i den Udstrækning, i hvilken Ar
resterne er besat, ialt udstilles 13, deraf de 8 indvendig, 4 i hver
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Fløj, or Resten udvendig.

25. Om Natten maa ineen af Landskabet fra Arrcstvacten forlade 
Bygningen, med mindre det er absolut nødvendigt, og i saa Tilfalde 
skal en Gefrejter følge med ham til den yderste Post for at tilkende
give denne, at han maa passere, hvorfor det orsaa i

26. indskærpes denne yderstc Post ikke at lade nogen passere ud 
under en eller anden Forklædning, med mindre der følrer en Gefrejter 
med.

Resten af Instruktionen handler, som forhen anført, om Norcross.

Led Hensyn til Pkt.14 er det tidlirere fortalt, at Vartstuen Isa 

i Midten af Bygningen; Vagtkommandørens Stue var derimod i den fyrste 

Arrest paa venstre Side (nu Nr.3)«

Naar der i Pkt.18 tales om, at Arrestanterne under Gudstjenesten 

ikke meatte have Forbindelse med hverandre, tyder dette paa, at den 

lange smalle Ganr har været afskildret ved Døre imellem hver Arrest ind

gang.

Den i Pkt.23 nævnte Slavevart var i Stueetagen i Syrningens nord

ligste Del med Indgang direkte fra Alarmpladsen.

Endelig findes der under samme Dato følrende ligeledes i kort Ud

drag gengivne Instruktion for Garnisonens Stokmester:

Han sial n^je iagttage, at der saavel i Arrest- som i. Stokhuset 
baade indvendig or udvendig aldrig mangler noget, hvorfor han orsa 
tidligt hver Morgen, før Vagten trækker op, og lireledes hver Aften i 
Time før Solnedgang nøje stol visitere alt i Fangehuset, nemlir:

1. Om Laasene og alt, hvad dertil hører, er i god.Stand.

2. Om Dørene og Hængslerne til disse inren Mangler har.

3. Om Jerngitterværket er beskadiget.

4. Om Murene er beskadiget, hvorfor han også« skal bortflytte Sen
ge, Kufferter, Stole eller lignende for bedre at kunne efterse dette.

5. Om Gulvet eller Loftet er beskadiget, or om Nagler er fjernet.

6. I Tilfælde af, at der er Kakkelovn i Arresten, skal han se ef
ter, om nogle af Skruerne eller lignende af Jernværket er lysnet for 
at kunne benyttes til at gipre Skade.

7. (Omtrent som Pkt.3 under Officerens Instruks),

8. Dørene til de Kamre, i hvilke der ingen Arrestanter sidder, 
skal Altid være aflaasede.
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9. Stiften, der fejrer op til Loftet, sisal altid være aflaaset sam
ledes, at den ikke kan benyttes, ligesom de øverste Loftsdøre skal va
re lukkede.

10-12. (I Hovedtrekkene som Pkt.12 i Officerens Instruks).

13. Kaar Stokmestcren vil visitere i Fangehuset, melder han sig 
til den kommanderende Officer, for at denne kan være nærværende under 
dette, hvilket er absolut nødvendigt. Skulde det ske, at en eller an
den Officer af kag-elighedshensyn vægrer sig ved selv nt ga« med o«, i 
Stedet for sender en Underofficer eller en anden, skal Stormesteren 
straks melde dette til Kommandanten, da han i modsat Tilfælde vil ud
sætte sig for at miste sin Charge og endog blive strengt straffet, ef
tersom heraf kan opstås slemme Følger.

14. Arrestanternes Brænde bliver lagt paa Loftet, or herfra udleve
res der dem hver 3.Dag snn meget, at de har til alle 3 Dage. Dette 
sker ved en Gefrejter, (ler skal være ansvarlig for, at Vagten i'<ke til
vender sig noget deraf til egen Hytte,

15. (Omtrent som PJit.21 under Officerens Instruks),

16. I Stokhuset lader Stokmesteren flittig visitere ved Hj<elp af 
en Stokkeknært» hvor vidt Slaverne er forsvarligt sluttede, samledes 
at de ikke San befri sig for deres Jern, hvorved særlig forstems, at 
Fod jernene er saa snævre, at de ikke kan trækkes ud over Helen.

17. Slaverne maa ikke overlades Knive eller limende skarpe Instru
menter; serlir fJr de raar til Arbejde, skal de visiteres, at de ikke 
har liaale, Jerntraad eller limende hos sig.

18. Kaar de benyttes til Jordarbejde, kan Stokmesteren rive dem et 
Arbejde af en bestemt Størrelse.

19. Om Sommeren, fra Udgangen af Marts til 15«September, arbejder 
Slaverne dari ir 10 Timer; men fra 15.September til Udgangen af Larts 
kun 8 Timer daglig.

20% En Time forinden Slaverne skal gaa paa Arbejde, lader han dem 
en for en caa paa Vandhuset, for at de ikke under Arbejdet behøver at 
søcc derhen; de skal paa det bestemte Klokkeslet Stan paa deres Ar
bejdssted, og maa ikke forlade dette, f^r Kastel s klokken slaar.

21. Naar en Slave bliver afleveret til Stokhuset. skal han have en 
fuldstændig Klædning,' hvoraf han intet maa sælge eller paa anden Kaade 
skaffe af Vejen.

22. De Slaver, som er raske, maa ikke sælge deres Br.Jd.

23. Fra Arbejdet maa de under ingen Omstændigheder medtage noret, 
hvad det saa end ér; uden at.det er.befalet, og ifald noget findes hos 
dem, skal de straffes derfor.

24. Kvinder maa ikke under nogen Omstændighed indlades hos Slaver
ne ; skal en Kone tale med nogen, skal Underofficeren fra Vanten tilli
gemed Stokmesteren være tilstede for at se, hvad hun brinrer med sin, 
eller hvad hun har at tale med ham onu.... .

25. Naar Stokmesteren har givet Slaverne et bestemt afmaalt Arbej-
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de for, skal han om Aftenen, forinden de forlader det, se efter, at 
det er fuldt udført.

26« Da Slaverne Åkke har andet end ondt i Sinde, maa han paa en
hver mulig Maade søge at forhindre, at noget saadant sker, og selv om 
de kun forse sig den mindste Smule, maa han ikke se igennem Fingre med 
dem, men straks melde det til Kantajnvagtmesteren. saaledes at den paa- 
gældende, som har forset sig, kan felIve afstraffet paa behørig Maade.

27« To Slaver maa daglig holde de herværende Gader rene, saa at 
der Kl.4 Eftm. intet udkastet Skarn maa findes, og sker dette dog ef
ter denne Tid, vil begge Slaver blive straffet.

28. En Slave skal daglig holde alle Kastellets Broer rene, o^ li
geledes tidligt bm Morgenen borttage det Skarn, der henkastes ved" den 
yderste Barrière ved Kongeporten. Skulde nogen Slave gaa og tigge, vil 
han blive strengt straffet.

29. Stokmesteren inddeler Slaverne.eftersom hvor hver enkelt 
skal hen, og den vagthavende Underofficer skal dertil give ham det for
nødne Mandskab. 26)

Dette er Kastellets ældste Instruks for Stokmesteren, oenere Ti- 

ders Arrestforvarer, og^ben giver et fortrinligt Billede af Arrestfor

holdene paa denne Tidr ligesom den giver Udtryk for de fortvivlede For

hold, under hvilke Slaverne henlevede deres Liv. Ikke alene havde de 

en lang Arbejdsdag med strengt Arbejde, men de skulde tillige udføre 

det mest foragtede Arbejde, som f.Eks. at udbære Natspandene og Natpot

terne. Selvfølgelig var Kloaker ukendt paa hine Tider og ganske særlig 

i Kastellet, og Natrenovationen maatte derfor af Slaverne henbringes 

og udtømmes i Graven ved Udfaldsportenes Vandhuse, men da der først et 

langt Stykke ind i det 19»Aarhundrede til dette Brug blev opført smaa 

Træbroer ud i Vandet, indskrænkede man sig før den Tid til ganske sim

pelt at vælte Indholdet ned. ad Gravskraaningen. For Urinens Vedkommen

de skulde den henbæres samles i store Baller, som man langt senere 

fandt paa at sætte paa Hjul for saaledes nemmere at faa dem transporte

ret ud til det da opførte Huth*s Batteri, hvor Indholdet tømtes i 

Stranden end 05 længe efter, at der her var bleven anlajjt smaa Badehuse 

for Kastellets Officerer m.fl.

For at bevogte de Slaver. der havde deres Arbejdsplads uden for

Fæstningen, anvendte xnan den ikke særlig økonomiske Fremgangsmaade, at
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man lod hvert Hold paa 3 Slaver bevogte af 2 med skarpladte Geværer be

væbnede Soldater, der samtidig skulde hindre dem i at tigge hos de for- 

bigaaende, og viste det sig, at Slaverne var modvillige oj enten lagde 

sig til at sove eller ligefrem nægtede at arbejde, skulde de drive dem 
27) 

til Arbejde eller melde det, naar de kom hjem.

Den 12.November 1?27 meddeles det, at en fra Kastellet echapperet 

Fange, Johan Furst. atter er bleven fanget oc indsat i Nyborr Fæstning. 

Dette er ikke det mærkelige ved Sagen, men da han nu skal afhentes i 

Nyborr for at fdres tilbage til Kastellet af 1 Underofficer og 2 Geme

ne, ansøger Kommandanten om, at der maa blive medjyivet disse 3 Mand 

nogle Pence paa Rejsen foruden deres Lønning. Over dette Andragende 

bliver Generalkommissariatskolleciet meget bestyrtet oc svarer, at 

*aom her ingen Tid sligt har været brugeligt, at nocen Underofficer el

ler Soldat, der i Hs.J^l. Maj’s Tjeneste har været nogetsteds kommande

ret, at dem videre end som deres ordinære Traktement er bleven godt

gjort. saa understaar vi os ikke heller noget i saa Maade at eodtgø- 
28) 

re.” Det ses heraf, at en Begreb som Dagpenge og Rejseudgifter etc«, 

i hvert Fald for Underofficerer og Gemene, paa hine Tider er bleven an

set for noget saa utænkeligt or urimeligt, at man har været lire ved 

at betragte alene Tanken derom som noret af en Formastelse- de havde 

jo ogsaa den Udvej at tigge sig frem, hvis de da ikke valgte den Frem- 

gangsmaade selv at tage, hvad de trængte til.
» 29)
H en Afhandling om "Vartovs Kilde ved Strandvejen” hedder det, 

at der3ier i Kildetiden fortes et meget usædeligt Liv; i Aarene om

kring 1T72 8 var dette dOæ taget noret af, og det hedder i den “forkerte 

Merkuriutf”: *J£an havde ventet, at Hyre-Kuskene skulde haft deres sæd

vanlige Fragt med sir derud; men de beklagede sig, at der var stor Mis

'vækst paa Kramsfugle i Aar, saasom en stor Del har taget Flugten til 

Grønland; saa man mener, at flere tager samme Fluct". Denne mærkelige 

"Udtalelse skal have Hentydning til, at man, dels for at skaffe sig af
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med nogle af de sletteste Elementer af begge Køn og dels for at tilfø

re vor nordlige Koloni Grønland nyt Blod» i Haj d.A.. efter et ganske 

simpelt Lodtrækningssystem havde parret en Del af Kastellets Livssla

ver med Kvinder fra Spindehuset, hvilke man da sendte etfsted til Grøn

land som rette Ægtefolk at være. Det nye Blod er sikkert snart uddøet, 

eftersom disse Individer og deres eventuelle Afkom ganske mnatte mang

le den Modstandskraft, der udkrævedes for at leve under det barske Kli

ma og de haarde Arbejdsvilkaar; men saa var dog et af ^salene sket Tyl- 

dest.

Afgangen af Slaver synes trods denne mærkelige Aarelftdning ikke 

at have kunnet holde Eaal med Tilgangen, og i Juli 1730 erklærer Kom

mandanten, Generalmajor Hans Heinrich Scheel. at Antallet af de til Ar

bejde paa Vand og Brød dømte Fanger i Løbet af kort Tid er bleven i 

den Grad forøget, at der ikke mere er Plads i Stokhuset. og at der ik

ke er andre Steder i Kastellet, som kan anvendes her til; ganske vist 

har man ogsaa Arresterne paa Hovedvagten, men disse er i Forvejen n<p- 

pe tilstrækkelige for Kastellets egen Garnison. Han ansøger derfor Kon

gen om, at et af de Kamre i Arresthusets 1,Etage, der ligger nærmest 

Stokhuset, maa blive indrettet til Slaver og forsynet med Brikser; den 

kongelige Resolution herom foreligger under 17.s.M.

Ellers er det for Slavernes Vedkommende dels de stadig tilbageven

dende ulykkelige Rytterbønder (Forsiddelse af Gaarden, Skovhugst, Kryb

skytteri etc.), dels Soldater (Tyveri, Drukkenskab, Desertering etc.) 

og dels endelig Haandværkere (Tumult, Opsætsighed, Fuskeri etc.). Alle 

disse Sager er i Realiteten ens, kun sjelden fremkommer der Tilfælle, 

der er lidt ud over det sædvanlige; et Par af disse skal dog fremhæves 

i det følgende.

Som bekendt havde den store Ildebrand i Oktober 1728 lagt 2 Femte

dele af Byen i Aske, og til Genopførelsen af de nedbrændte Ejendomme 

var der strømmet en stor Mængde Haandværkere, særlig Tyskere, til Byen.
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ligesom ogsaa en Del af Garnisonens Soldater benyttede sig af Lejlighe

den til at tjene en lille Ekstraskilling. Mellem disse "Håndværkere og 

Soldater fandtes selvfølgelig en Del urolige Hoveder, og d.6.Juni 1730 

saa Kongen sig nødsaget til at lade nedsætte en Kommission, der skulde 

dømme "de ved Københavns Brandsteder og Byaninfs plads er arbejdende 

Haandværkere saavel af Civil- som. Ei litæt eta ten* for de af <em i deres 

Stridighed fremkaldte Uordener og Tumulter, hvilke Domme skulde ekse

kveres straks og uden Appel og Straffen udholdes i Kastellet. De før

ste Ofre for denne Bestemmelse var 2 Eurersvende, der d.4»Juli hver 
30) 

fik 2 Maaneder i Jern.

Den 17.Jul i 1730 sker der den Lærkelighed, at Obersten ved Bre- 

gentved Rytterdistrikt klager til Kongen over, at en Delinkvent, som 

han havde indsendt for at afsone 2 Aar i Kastellet, er bleven afvist, 

fordi han ikke var iført Regimentets Mundering, ihvorvel han dog var 

godt forsynet med Undermundering. Han havde endda været ledsaget af en 

Korporal og en Rytter; den første havde gjort Forestillinger over for 

Kommandanten, men det havde ikke hjulpet, og nu havde de tre Personer 

altsaa foretaget en Rejse paa 14 Kil ganske forgæves. Obersten «før fæl

dende, at Delinkventens Efterfølger ved Regimentet alt havde fanet 

hans Klæder, fordi der, naar en Mand kom paa Fæstningen, altid straks 

igen blev hvervet en ny i hans Sted. Der udspandt sin: i denne Anled

ning en Korrespondance mellem Overkrigssekretær Ditlev Rtvenfeldt. Ge

neralmajor Scheel og den paagældende Oberst. Revenfeldt skriver, at 

han nød ir vil inkommodere Kongen med Sagen, og da han ikke selv cr pas 

det rene med, hvor vidt Regimentet er forpligtet til ott medgive en Sla

ve - Slavebetegnelsen hang altsaa ved kanden fra det øjeblik, Dommen 

var falden - en komplet Overmundering, r&ader han til paany at afsende 

Delinkventen til Scheel, men dog saaledes at han ikke møder omtrent nø

gen, men i hvert Tilfælde er forsynet med en Kjole og andre Klæder. 

Han henstiller ligeledes til Scheel nu ®t modtage Manden eller at ind-
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hente Generalkommissariatskollegiets Ordre. Efter at Scheel 

havde modtaget den fornødne Ordre, blev Kanden igen afsendt med den 

nødtørftigste Mundering og Klæder og blev nu endelig modtaget.

Denne lille Episode har sikkert tilskyndet Scheel til d.2?.Novem

ber s.A. at fremkomme med en Forestilling til Generalkommissaristskol- 

legiet, der atter fremsendte den til Kongen, hvis Resolution forelig

ger d.4.December. Forestillingen var motiveret med Ønsket om Fastsæt- 

teisen af mere ensartede Bestemmelser for dc Delinkventer, dex* dømmes 

til at arbejde i Jern som Slaver i Kastellet, og af dens 6 Punkter, 

der her fremsættes i kort Uddrag, var det sidste i Virkeligheden et om 

end kun lille Skridt hen imod en mere menneskelig Behandling af Slaver

ne.

Efter Pkt.l skulde der ved Afleveringen af Delinkventen forevises 
Kommandanten en Original af Dommen, medens en Afskrift af denne skulde 
ti Is til le s Va g tme s t e r løj t nan t en (Ka-ptajnvagtmesteren), der var den, un
der hvem alle Fanger direkte henhørte.

Pkt.2 bestemte, at naar Straffen 1<& paa Livstid, skulde Udgifter
ne til Mandens Paaklædning afholdes af Kongens Kasse; lød den derimod 
paa visse Aar, skulde hans Regiment afholde dem. Men, hedder det, da 
flere Regimenter, særlig af Rytteriet, ikke efter endt Straffetid Øn
sker at faa den paagældende tilbage, saa skulde Regimentet straks ved 
Indsættelsen oplyse herom. Vilde Regimentet have ham tilbage, skulde 
det sørge for, at han i den fastsatte Tid var forsynet saadan med Klæ
der, at han kunde bedække sit Legeme og varme sig mod Kulden; i modsat 
Tilfælde vilde han blive forsynet med Klæder efter samme Reeler som 
dem paa Livstid.

Efter Pkt.3 skulde Regimentet ved Afleveringen tilstille Proviant- 
kommissæren en af Generalkommissariatskollegiet udstedt Ordre védrøren- 
d é” hans" For’pi e j n in g.

Eftex’ Pkt.4 skulde VngtmesterJaijtnanten. naar de foranstaaende 
Punkter var sket Fyldest, udstede et Bevis for Modtagelsen.

Efter Pkt.5 maatte der, naar hans Tid var udløbet, ikke tildeles 
ham mere Brød, men Kommandanten skulde blot lade ham løbe. (Man har 
saaledes været ganske* blind for, at dette kun var at Öidrage til. at 
Manden straks igen skulde og maatte komme i Konflikt med Lovene.) Øn
skede Regimentet ham derimod tilbage, var det forpligtet til at lade 
ham afhente paa den bestemte Dag mod Aflevering af de fornødne Atte
ster.

I Pkt.6, der absolut er det interessanteste, erindrer Kommandan- 
ten om. at kongelige allernaadigste Resolutioner om Indsættelse af Sla
ver som Regel kun taler om, at de skal sluttes i Jern og arbejde paa 
Fæstningen, men derimod intet om hvor vidt dette skal ske paa Van# eg
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Brød. Hertil svarer det paagældende Departement, at dette Sp^rjsmaol i 
(Stunden ikke vedkommer det, men, hedder det, da vi efter de af vor Ge
neralmajor anførte Omstændigheder, nemlig at et Henneske ikke hele sit 
Liv igennem eller for en Tid af 2-4 Aar kan leve alene paa Vand or 
Brød og dog holde sig rask, men ofte falder i svære Sygdomme, hvorved- 
han let kan inficere hele Garnisonen, og da det ej heller er brugeligt 
i nogen anden Fæstning, at Slaverne intet andet nyder end Vand 05 Br^d, 
saa foreslaas det, at <de blot det fyrste Aar skøll have dobbelt Portion 
Br^d og Vand, men at de ud over denne Tid skal have en enkelt Portion 
Brod og l-^ Sk. daglig, ligesom det er Tilfaldet i andre Fæstninger. 31) 

Man har heri ikke alene Beviset for, at Slaverne. and og paa. Livs

tid, har maattet holde Livet oppe udelukkende ved Vand og Brød. men 

saa før, 4t Kastellet i saa Henseende indtoq en Særstilling. Den nye 

Bestemmelse maa saaledes betragtes som en betydningsfuld Forbedring i 

hastelsslavernes sørgelige Tilværelse, og saavel Scheel* s Havn som Da

toen, d.4,December 1730, for Kongens Resolution bør ikke forjlemmes, 

hvor Talen er om denne Side af Kastellets Fængselshistorie.

O® Slavernes Arbejde er forhen talt. Særlig begunstigede var 

de 12 Slaver, der gik til Haande 1 Bageriet. idet hver af disse hver 
32) 

10.Dag ekstra fik udleveret et Br$d paa 6^ Pund.

Slavernes Antal varierede stærkt; i 1734- er der 21, 2 Aar senere 

48, i 1741 er der endoøf, saa mange, at der, efter at vore afgivet en 

Del til Byen, dog1 bliver 50 tilbage. Dette vil forstads, naar man erfa- 
ogsaa 

rer, at Slaverne/rekrutteredes gennem Tiggerne, af hvilke der al

tid v«r et overordentligt stort Antal, oa hvoraf, for llændenes Vedkom

mende, nogle af de “stærke 0$ friske" anbragtes i Kastellet. Deres nat

teleje bestod kun af en Træbriks; først i 1794- tilstodes der dem en 

Halmmadras en Hovedpølle, men herom senere. Selv efter deres Død 

maatte de gøre Nytte, for saa vidt som Anatomikamret ag det kirurgiske 

Theatrum anatomieum fra 1750 sxiftedes til at madtage deres Lig.

Slaverne stod under stadigt Tilsyn af Sto«(mesteren og -de dertil 

kommanderede Soldater eller under Opsyn af Slave .gevaldiger en (Profos

sen) . der i 1733 hedder Søren Michelsen og fra 2.April s.A* faar Tilla- . 33)
delse til at føre Betegnelsen: Justitsserqent.

Som et lille Kuriosum med Hensyn til Arresthuset skal det «nfares,
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at der endnu i en af Murstenene i den vestlire Ydermur i By^nin^ens 

nordre Del findes indridset: L.P.M. Ao 1729.

Medens det mandlige Element selvsagt er det overvejende i alt, 

hvad der kommer ind under Kastellets Fængsels- og Straffev^sen, sker 

det dog, at ogsaa det kvindelige en sjelden Gang spiller en Rolle med, 

hvad der bl.a. viste sir ved Norcross’ Hustrus kortvarige Fenrslin,<?. 

En Sar af en betydelig alvorligere Art kendes dog fra 1731» I Tiden 

fra 1729-1734 laa det Sjællandske hvervede Reriment (5.Bataillon) med 

en af sine Batailloner indkvarteret i Kastellet. Regimentets Chef i he

le denne Periode var Oberst Frederik Valdemar Folekersam. til hvem Kon

gen d.29-Januar 1731 skriver, at den paa Grund af en forbryderisk hord- 

gernin^ ved hans underhavende Regiment dødsdømte Anna Marie Christians- 

datter sial have sin Dødsstraf formildet derhen, at hun i Vort Kastel 

Frederikshavn som det Sted, hvor den ene Bataillon af Dit Regiment _gar~ 

nisonerer, kun simplement skal halshugges med Skarpretterens Svsrd 

Legemet følgelig i al Stilhed begraves paa Soldaterkirkeøtaarden (Garni

sons Kirkegaard). Der forlyder ganske vist intet om, hvor vidt hun for

inden ogsaa har siddet fængslet i Kastellet, hvad der dor er sandsyn

ligt, da man sikkert ellers vilde have h»rt noifet om hendes Transport 

derud umiddelbart f^r. Derimod fremgaar det med al ønskelig Tydelighed 

af Skrivelsens Indhold, at Henrettelsen har fundet Sted i Kastellet, 

antagelig paa det sædvanlige Rettersted imellem Artilleri- or General- 

stokkenes Gavle. (Den paag^ldende Skrivelse findes ikke i Paldcen for 

1731> men derimod for 1730» hvor den ligger som Bilag til en Skrivelse 

af 10.Januar, i hvilken der tales om et Mord ved Svenstrup, ved hvil

ket en Skovløber, hans Kone, hans Svigerfader o_g et Barn er bleven myr- 
.34) 

det, medens 2 andre Børn er bleven slaaet halvt ihjel)«

Den 29.Januar 1731 frigives 15 navngivne Slaver, og paa Dronnin

gens Fd>dselsda^ i November 1732 yderligere 3« Om en Slave, Alf Jacob

sen Mørch. hører vi den 12.Marts 1734, at han havde arbejdet paa F=sst-
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ningen* i 6-Aar,men at Kongen nu vilde gøre ham til Musketer;han var 

fra Norge og havde for 2 Aar siden arvet en Obligation paa 100 Rdl.ef

ter sin Fader;disse 100 Rdl.taf hvilke han erholdt 5% p.a.,havde Kap- 

tajnvagtmesteren i sit Værge, men nu skulde Obligationen mod Udstedel

se af en Revers sendes til hans Kompagnichef for, hvor sørgeligt det 
35) 

end lyder, at tjene som Kaution for hans Forbiivelse ved Regimentet.

Slaver, der var Udlændinge, skulde, naar deres Straffetid var ud

løbet, forblive i Kastellet og forplejes med Lønning og Brød paa samme 

Maade som f#r Straffens Paabegynd else, indtil der tilbød sig Skibslej- 
36} 

lighed til at faa dem ud af Landet. Den samme Ordning blev i April 

1732 truffet med de danske Slaver, som Regimenterne ikke ønskede sig 
37) 

tilbage efter endt Straffetid.

Slaverne kunde undtagelsesvis avancere paa en ret mærkelig Maade; 

ganske vist er nærværende Eksempel taget fra Bremerholm, men det vil 

senere ses, at noget lignende ogsaa fandt Sted for Kastellets Vedkom

mende. I 1732, 1733 og 1735 avancerede paa Bremerholm Slaver til at 

blive Slavefogder. og for det sidste Tilfældes Vedkommende motiveres 

Indstillingen meget karakter is t is k med , at “sligt Menneske er bedre om

gangen med Fangerne baade ved Arbejdet og Varetægten bekendt end en 

Fremmed, som ej heller er at faa til slig Tjenesteforretning for saa 
38) 

liden Subsistance" .

Værre end de civile Tiggere var dog de militære, <ler drog om som 

hjemløse Vagabonder og var en stadig Plage for Almuen. Efter hver 

Fredsslutning spredtes.de i tusindvis ud-over Landet, og de nøjedes ik- 
■ e

ke altid med at tigge, men tog selv, hvor Lejligheden bød sig, hvad de 
- 39)

gennem deres SoldaterLiv i Felten var bleven vænnet til. Der er oven

for talt om, at saadanne Tiggere periodevis indsamledes i store Mæng

der for at arbejde som Slaver: ogsaa i Tiden fra 1734-1738 anholdtes 

ialt 1800 saadanne, af hvilke de 1350 var afskedigede Soldater.

En anden ustandselig rindende Kilde til Ala vean tallet s Forøgelse

spredtes.de


rar begaaet Lejermaal. Efter en gans^l ^astevrtMflM af 2*DeQember 1696 

skulde den, der besvangrede en Kvinde, betale 12 Bdl. og staa aabenbar 

Skrifte, men dette ændredes i Oktober 1731 til, at naar Underofficerer 

og menige til lands eller Vands l.Gang begik lejermaal, skulde de være 

fri for saavel at staa aabenbar Skrifte son at betale Bøde, 2. Gang der

imod skulde de betale Bøden og udstaa Kirkens Disciplin puk det skarpe

st e, men 3,Gang skulde de sluttes i Jern og arbejde 3 Aar ved Skubkar- 
40) v

ren i nærmeste Fæstning.

X April 1733 idømmes en Murerlærling 2 Aars arbejde i Skubkarren 

for Tyveri paa Jægersborg Slot, og i Maj s^A, er der 5 Stenhuggere fra 

Opførelsen- af Christian VI's pragtfulde Kongeslot, som for Uroligheder 
■' 41) 

maatte anbringes i Kastellet.

I en Skrivelse fra Februar 1736, i hvilken Kommandanten anmodes 

om Hjælp af Kastellets Slaver til Udpumpning af Dokken, eftersom der 

er stor Svaghed mellem Bremsrholmaelaveme, fremkommer en interessant 

Mate: “Inddeling til dagligt Arbejde af de i. Kastellet tllatadsværan- 

de Slaver*, der lyder som følger$ 

“Til Rensning af Slamkisterne og disses Afløbsrender, hvorigen
nem det overflødige Vand fra Rosenborghave, de saakaldte 
Nyboder og hosliggende Gader.saasom Sølvgade, Adelgade, 
Borgergade., Kongensgade og Ubrgesgade indtil Toldboden 
bliver ført ud 1 Søen, efter Kongens egen Ordre ......... 6 Mand. 

Til Bortfjernelse af Uhumskhederne fra Kastellet 2 -
Rensning af de 4 Broer 2 -
Til at bære Vand’ fra brøndene .. .. ..~.« . .................. 2 -
Til at træde Blæsebælgen xSmedien W?, .•>•«•••«• 1 -
Hos Kaptajnvagtmesteren for at’bære Brænde til Vagterne ....» 1. -
Til at bringe Gødningen paa Møddingen 4 -
Syge ...................................................... .. ................... .......................................... 6 -
Straffetid udløben; venter paa første Skibslejlighed for at 

transporteres ud af Landet 4 -"*28 Bgnd’ 
Bønder, hvis straffetid udløber i Marts .... 5 -
Af forskellige Regimenter, som i Aar og næste Aar igen skal

afgives til deres Regimenter, hvilke tilligemed oven
nævnte Bønder sprede Gødning paa Glaciet ................15 -

Iland. w

Kommandanten beordres til at afgive 24 Slaver til Søetaten til Ar

bejde ved den ny anlagte; Dok, og ved denne Ordre findes der en anden
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Liste, paa hvilken er anført Antallet af militære Slaver fra de for

skellige Regimenter, nemlig:

*af 3•Jyske nationale Rytterregiment 1
- 5- - - - ..............i
- Grenaderkorpset 4
- Garden ............ ......................• 5

H.K.H.Kronprinsens Regiment •«••••••»•«• 2
- Sjællandske Regiment • 3
- fynske Regiment 4
- Marineregimentet ............ 3 og
- Lollandske hvervede Regiment 1»*

Alle er opført ved Navn og under Listen staar:

”At forspecificerede fanger og deres paahavende fangejern, som he
st aar af Lieffbond, Kiede og Fodshelle som og til Nødtørft behøvede 
Klæder, dels af Regimenterne dem medgivne og dels i hvidt islandsk Vad
mel efter Generalkommissariatskollegiets Anordning givne Klæder,*(?)42)

Idet vi atter gaar tilbage til de enkelte mere eller mindre cele

bre Arrestanter, skal vi først kortelig nævne løjtnant Hinrich Dide- 

rich Kahlden, hvem Kongen d.13.Marts 1730 paa Generalmajor Johan Frie

derich Bardenfleth’ø Forestilling lader anbringe i Kastellet, Kahlden, 

der stod ved' Livgarden til Hest, var *kommen til* at aflive en Vogn

mand og var i den Anledning blevet arresteret paa Hovedvagten; nu var 

han imidlertid falden i en svær Sygdom i Forbindelse med Melankoli, og 

dette er Grunden til, at han kommer til at sidde i Kastellet, da han 
43) 

her bedre kunde blive tilset af en Læge og modtage Besøg af en Præst,

Som Bilag til en Skrivelse af 7«Maj 1736, hvori der spørges, om 

Bens trup skal modtages *i Bag", findes en Skrivelse af 4.s,M, fra Kon

gen til Kastellets Kommandant, hvori det hedder:

"Du modtage Kommandørkaptajn Benstrup og lade ham sætte udi Ar
rest og sikker Forvaring. Hans Forplejning af Vor Søetats Generalkom
missariats Kollegium indtil nærmere Ordre skal vorde besørget

Knud Nielsen Benstrup, der var bleven Sekondløjtnant i Flaaden i 

1714, blev i 1729 Fabrikmester paa Holmen og i 1731 Kommandør-Kaptajn 

og Overfabrikmester. Han studerede i sin Ungdom Skibsbygningskunsten i 

Frankrig, og som en varm Tilhænger af de skarpe og fine Linier i Skibe-
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ne skaffede han den danske Orlogsflaadc en lang Bække velsejlende Ski

be. Han fik iiüidlcrtid den ældre Generation imod sig, hvortil vel og

saa kom, at han, om end en yderst rettænkende og ærlig Natur, var me

get heftig og opfarende. Mellem hans Modstandere var ogsaa Marinens al

mægtige og meget despotiske Overbestyrer, Grev F. C.Danne skj old-Samsøs, 

og da der blev ført Klage over et nyt Orlogsskib, "Christianus Sixtus”, 

blev der nedsat en Kommission, hvis Flertal var ham imod, men som dog 

ogsaa talte enkelte Mænd, der antog sig hans Forsvar sau varmt og 

djærvt, at de selv faldt i Unaade derved, og da Benstrup sanere fik 

Tilladelse til at forsvare sig imod de Beskyldninger, der var rejst 

imod ham, forløb han sig desværre og benyttede et sna heftigt og ube

hersket Sprog, at man lod ham stillo for en Krigsret, der dømte ham 

til at have sit Embede forbrudt, foruden at han, som anført, blev 

fængslet i Kastellet.

Den 8.Maj foreligger der følgende af 2 Officerer i Forbindelse 

med en Auditør udfærdiget Fortegnelse over "hvad der befandtes hos den 

Gaars Aften i det herværende Fangehus indbragte Kommandør Benstrup":

”1. En hel rød Klædesklædning med gule Knapper samt øvrige amaa 
Munderingsstykker.

2. En hel Seng bestauende af 2 Under- og 1 Overdyne, 2 Puder, 2 
hvide overtrukne Hovedpuder og 1 Par Sengelagen tilligemed Haandklædo 
og Lærredstøj til daglig Brug.

3. 12 Stk. grove Underbenklæder.

4. 18 Kraver,

5. 18 Par Ærmer uden Manchetter.

6. 18 Netteldugs Halsklæder.

7. 5 Servietter.

8, 12 ostindiske kulørte Snu^-Tørklæder.

9. 2 Par røde Strømper.

10. 3 - sorte uldne do.

11» 1 - graa Silkestrømper.
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12. 1 Par islandske Understrømper.

13. 1 Sovehue.

14. 1 Par Sko og 1 Par Støvler.

15. 8 - Tekopper og 1 Spølkumme.

16. 6 Vin- og 5 ølglas.

17. 2 Sølvskeer.

18. 8 Tintallerkener.

19. 1 Tværfløjte og

20-21. spanske og engelske Bøger i Kvart og Oktav.

Desuden havde Arrestanten 1 dansk og 1 engelsk Bibel, 3 danske 
Bønnebøger, 1 dansk Sangbog samt 3 franske og 1 engelsk Historiebog. 
Af Penge en lille Pung med J8 Rdl. courant, 4 Kroner og 1 Lieda i Ilo 
(Kong Pr.IV). Linnedet og Klæderne er gemt i den ene Kiste, ligesom Ki
sten og Pengene er overladt ham tilligemed Nøglen dertil, mon den an
den Kuffert med de tildels matematiske Bøger og Papirer indtil videre 
er frataget ham og forvaret i Vagten, 

Forespurgt om han endnu havde nogle Suger i Byen, som hun ønskede 
ud i Kastellet, svarede han, at han paa Holmen havde nogle Gunjklæder, 
Bøger, lys og et Clavior, som han gerne vilde have. Han antyder, at 
Sengen tilhører Kommandør-Kaptajn Holms. De to Sølvskeer, Tallerkener
ne, Glassene og andet til dagligt Brug er overladt ham ligesom ct Par
ti J/otøbøgcr.*

Dot synes ut have været et helt lille Flyttelæs, hvormed han har 

taget sin Arrest i besiddelse.

Den 11.August er der fra Kongen Ordre r<m, at han ikke maatte tale 

med eller skrive til nogen; 3 Dage senere faar han dog Tilladelse til 

i Anledning af de Forhør, der skal afholdes, at forfatte et skriftligt 

Forsvar. Gennem en Skrivelse af 21.s.K. fra Oberst Folckersam. der mid

lertidig var Kommandant. medens Scheel var i Norge, fremgaur dot, at 

det var vanskeligt at finde et passende Lokale i Kastellet til at af

holde Forhør over ham, da Værelserne i Arresthuset alle er mørke, ef

tersom Vinduerne er muret til. Den følgende liaaned .giver Kongen Tilla

delse til, at Benstrup paa Grund af Svaghed skal flyttes til et sindet 

Lokale, da det, hvori han nu sidder, er meget fugtigt, eg senere paa 

Liaancden gives der Tilladelse til at opsætte en Ovn i hans Arrest. I 

Oktober ses der dog at være bleven afholdt Ferhør inde hos ham.



-79-
Der er vel næppe Tvivl om, at Benstrup’s Skyld ikke har. vieret 

stor, men nægtes kan det ikke, at han ved den ubeherskede Maade, paa 

hvilken han forsvarede sin Sag, selv bidrog til at skade denne. Han 

forblev siddende i Kastellet indtil d*26.Maj 1739» samme Dag som Hol

mens nye Dok blev indviet, i hvilken Anledning han "af særdeles konge

lig Naade og Clemence" og, som det synes, paa Foranledning af Danne- 

s kJ old-Samsøe. blevjbenaadet og fik tildelt en aarlig Pension af 800 

Rdl. med Tilladelse til at tage Ophold hvor i Riget han vilde, undta

gen i København. Han valgte at bosætte sig i Æbeltoft, hvor han d^de 4. 
44) 

26.Februar 1742.

I Begyndelsen af 1737 fandt der en ret mærkelig Fængsling Sted, 

idet først den ene, kort efter den anden og senere igen den tredie af 

ialt fire Brødre Stættrup her en Tid maatte lide for deres Syn paa de 

pietistiske ideer, der havde holdt deres Indtog her i Landet under 

Frederik IV,men som særlir under den asketiske Christian VI og hans 

Dronning Sofie Magdalene antog rent uhyggelige Former»hvorved der lag

des et tungt og knugende Livssyn over alt og alle,fordi Hykleri,Fordøm

melsessyge og Angiveri traadte i deres Spor, og hvor man ved legemlig 

Tugt og Tvang eller ved et haardt Bødesystem søgte at tvinge Folk til 

at deltage i de kirkelige Handlinger. Ideerne bredte sig fra Hoffet ud 

over Staden oej fra stenne ud over det hele Land, hvor der hist og her 

vaktes Modstand, der udviklede sig i nye Sekter, af hvilke navnlig 

Hernhuterne, bl.a. i Viborg, havde mange Talsmænd.

Her, i Viborg, virkede da ogsaa 4 Brødre: Morten Jensen Støttrup. 

født 170?» der i 1728 var bleven Student, Niels Jensen Støttrup. født 

1708, ligeledes Student, Anders Jensen Støttrup. der var Guldsmede

svend 0.5 Laurids Jensen Støttrup. der var Remmesnidersvend. De optraad- 

te som omrejsende Prædikanter og prædikede mod Barnedaab, Altergang og 

Skrif temaal.
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I Februar 1737 blev de 2 Studenter sendt til Kastellet, hvor de 

kun paa Provst Mathias Hv i id’s Forben blev fritaget for at arbejde i 

Smedien, hvad <de var bleven truet med; Guldsmeden, der en Tid havde va

ret anbragt mellem de ærlige Slaver i Fredericia, blev senere ogsas 

sendt til Kastellet, hvor de alle blev anbragt i et Værelse, der var 

bleven benyttet af Coyet’s Tjener. De blev forsksanede for at paalæg- 

ges Jern, derimod skulde der holdes særlir Vagt over dem, og de maatte 

kun tale med de gejstlige, der sendtes til dem. Der tildeltes hver af 

£em et enkelt Brud og 4 Sk. dårlig.

Kommandanten lod forespørge, hvor vidt de skulde forsynes med Sen

geleje, og Kongen tillod, at der af Partikulærkassen skulde tilstaas 

enten hver af dem en Seng eller en bred Dobbeltseng til dem alle tre, 

hvorved skal bemærkes, at der for ugifte Underofficerer ©g Gemene paa 

den Tid kun benyttedes Tremandssenge ved al Indkvartering.

Magister Hviid og flere andre skulde flittig besøge dem for at 

bringe dem bort fra deres Vildfarelser og ind paa de rette Veje. Det 

er vanskeligt at se, om dette lykkedes; thi Morten or ITiels blev f^r- 

vist fra Landet 1738» medens Anders, der dog afbad sine Forvildelser, 
4?) 

samt Laurids, forvistes i 1745.

Efter Brødrene St,øttrup henraar der 11 Aar, i hvilke inren mere 

bekendte eller betydningsfulde Fanger ses at have siddet i Kastellet; 

derimod er der selvfølgelig stadig en Række Ubetydeligheder, der 

ustandselig rykker ind i eller ud af Kastellet, og hvis Skæbne i hele 

dens Sørjelighed er byttet til Fangehullerne derude. Det vilde dog 

kun f/re til idelige Gentagelser, om man skulde medtage dem alle, og 

vi vil for disse Aars Vedkommende derfor n^jes med at fremdrage enkel

te mere almindelige Forhold vedrJrende Slaverne.

Under 27-Kovcmber 1739 foreligger der en Resolution, i Henhold 

til hvilken en Delinkvent ikke mere maatte dammes til Bremerholm, men
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skulde anbringes i nærmeste Fæstning, idet Arbejde i Jern for Fremti

den franske skulde ophøre paa Bremerholm. Slaverne skulde nu modtages i 
, 46)

Kastellet -for derfra at afgaa til Stokhuset. Denne Ordning blev dog 

først efterhaanden indført, saaledes befales det d.11.Maj 1741, at Bre- 

merholmsslaverne, ialt 95 i Tallet, skulde afgaa derfra or modtages or 
47) 

forplejes af Landetaten. Antallet af Slaver step- derfor stærkt for 
48) 

Kastellets Vedkommende, hvor der kom til at sidde op imod 200. I 

1742 bestemmes det, at Kastellet skal afgive saa mange Slaver til Byen, 
49) 

at der kun bliver 50 tilbage. Der afleveredes ialt 7°. Den stærke 

Tilgang af Slaver skyldtes nu som tidligere de ofte foretagne Razziaer 

efter militære Tiggere; alene i Løbet af 3 Maaneder i 1741 blev der i 

København optaget 1704,- der blev afleveret til det militære Arbejdshus 

paa Ladegaarden, hvor man imidlertid ganske rolig lod dem løbe igen Da- 
50) 

gen efter, naar det viste sig, at de ikke var arbejdsdygtige. Senere 

igen afleveredes en,Del af de kraftigste i Rasphuset, der havde faaet 
51) 

sin Plads i den nye Bygning i Tugthuset paa Christianshavn.

Slavernes Arbejde var mangeartet, men altid af en meget uhumsk Be

skaffenhed. Som bekendt anvendtes Kastels.graven som Latrin, oy da den 

derved var udsat for stor Forurening, maatte Slaverne aarlig foretage 

det fornødne Opmudringsarbejde, for at Luften i Kastellet ikke skulde 

blive alt for forpestet. Om det samme har været Tilfældet med Gravene 

om Rosenborg Slot skal ikke kunne siges, skønt det jo er bekendt, at 

allerede Christian IV i Stueetagen i det store sydlige Taarn havde ind

rettet sir et privat ”W.C.” med Afløb til Graven, men i hvert Fald 

maatte Kastellet d.28.Marts 1740 afgive 20 og Bremerholm 7^~80- Slaver 

for at oprense Graven her, i hvilken Anledning der var afgivet et Kom

mando af 1 Underofficer og 20 Gemene med skarpladte Geværer for at hol- 
52)- 

de Vagt over dem.

Et andet Arbejde, der dog synes at have betalt sig noget bedre, 

bestod i, at Slaverne i et Antal for hver Gang af 8-12 skulde udbære
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Ligene af henrettede Forbrydere 04 af Selvmordere os herfor hver fik 
z * 53)

udbetalt fra 16-24 Sk..., alt efter Vejens Længde og Besværlighed.

En Mand, Poul Mortensen, der yed Uforsigtighed havde væltet sin

Renovationsvogn over et Kvindemenneske, saa at hun blev dræbt, fik d.5« 
54)

Maj 1740 denne Forseelse takseret til 1 Aars Fæstningsarbejde.

1741-1760.

En Fodgarder og en Grenader, der begge tilhørte Separatismen ojg 

ifølge deres religiøse Meninger havde vægret sig ved at opfylde de dem 

i Krigstjenesten paahvilende Pligter, skulde d.30.December 1744 modta

ges til Arbejde i Jern ved haardt legemligt Arbejde for herved atter
1)

at bringes paa fornuftige og kristelige Tanker.

Samme Aar har vi fhv. Premierløjtnant Johan Adolf Leistman ved 

Nordsjællandske nationale Infanteriregiment, der var afskediget i 1725 

og nu skulde stryges til Kagen og arbejde paa Livstid i Kastellet paa 
2)

Grund af hans Delagtighed i sine Sønners Tyverier.

Om Slavernes PaakLædning 0^ Prisen for denne faar man d.14.Okto

ber 1741 en meget fyldig Besked i følgende:

*1. Til Kjole, Bukser og Hue, hvoraf Kjolen i Livet
fores med samme Tøj 7^ Al. hvid islandsk Vadmel
å 20 Sk. Al. ................................... 1 Rdl.54 Sk.-

2. Ubleget Lærred til For under Ærmerne, Kjoleskødet, 
Bukserne og Huen 5 Al. å 7 Sk.Al.............................. 35 *“

3. 2 Skjorter å Stk. med Syløn 56 Sk................................ •. ..1 - 16 -

4. 2 "Schleslærret”s Halsklude å 18 Sk. ..........................  36 -

5» 1 Par nye Sko .............................................................................. 1 - 00 —

6. 1 — islandske Strømper .................................................. 12 —

7. For Kjole, Bukser og Hue at forfærdige, samt Knap
per og Traad ........................................    50 -

5 Édl.ll Sk." 3)

Hvis en Slave echapperede og igen blev paagrebet, skulde han i
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Henhold til Reskript af 6.Maj 1743 ikk,e for denne sin Undvigelse stil

les for Retten, da man gik ud fra den for Tiden saa usædvanlig logiske 

Betragtning, at det, at en Mand søgte Friheden paa egen Haand, i og 

for sig ikke var en Forseelse; men for at han dog kunde faa Følelsen 

af, at han ikke maatte indlade sig paa sligt, skulde han ikkun (I) af 

en anden Slave piskes eller tampes med de sædvanlige Ris eller Tampe 

og derved gives saa mange Slag, som hidindtil i deslige Tilfælde har 

været brugeligt, eller som Kommandant en efter Sagens og Personens Be

skaffenhed kan for godt synes. Viste det sig imidlertid senere, at han 

under sin Fraværelse havde begaaet noget ulovligt, var der intet i Vej- 
4) 

en for at stille ham for en Krigsret o^ lade ham dømme.

Den 11.Oktober 1747 blev en Delinkvent, der havde villet berøve 

en Officer Livet, og som derfor var bleven dømt til først at radbræk

kes fra neden og derefter levende lægges paa Stejle, paa fleres Forbøn, 

og blandt disse den Officer, som skulde have været hans Offer, benaa- 

det med i 3 paa hinanden følgende Dage at udholde 8 Gange Spidsrod af 

300 Mand for derpaa at afleveres i Kastellet for at anbringes mellem 
5) 

de ærlige Slaver paa Livstid.

Om Justitssergenten hører vi i 1743» at der maa indrettes to Kam

re og et Køkken til hans Vaaning i Stokhuset, fordi hans Nærværelse 
6) ---------------

ved Slaverne er nødvendig.

Den 2.Marts 174-8 Kl.2 om Natten arresteredes Kaptajn og Kammerjun

ker Bendix Ahlefeldt i sit Hjem og førtes til Kastellet, hvor han blev 

indsat i den af Kommandør-Kaptajn Benstrup tidligere afbenyttede Ar

rest .

Ahlefeldt, der var født d.17.November 17^5» var d.17-Jul i 1730 

bleven Fændrik i Livgarden og avancerede d.6.November 1740 til Kaptajn 

i Synske hvervede Infanteriregiment, medens han fra 1742 var bleven an

sat som Hofjunker hos Enkedronning Sofie Magdalena. I hans Konduiteli—
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ste for 1740 er anført, at "han er af godt Exterieur, høj Statur, god 

Opførsel og Livsvandel, samt kyndig i Fortifikationsvæsenet

Hans Søster Maria Elisabeth Ahlefeldt var bleven Hofdame hos Fre

derik V’s Søster Louise, der, medens Kongen var paa Rejse i Norre, op

holdt sier paa Hirschholm; her havde Ahlefeldt tilbragt det meste af 

Sommeren 1747 og var bleven saa godt kendt med den 22-aarige Prinsesse, 

at der efterhaanden udviklede sig et Kærlighedsforhold imellem dem, un

der hvilket hans Søster var deres fortrolige, idet hendes Værelse blev 

benyttet som Mødested for de to Elskende. Disse lagde imidlertid ikke 

den nødvendige Forsigtighed for Dagen, og særlig skal Ahlefeldt i et 

Brev til en Ven have udtalt sig om Forholdet paa en Maade, som om han 

ventede og haabede, at det maatte faa Følger, for at Kongen saaledes 

skulde være nødt til at give dem sit Minde. Den 2.Marts beordrede Kon

gen Kaptajn Detharding til med 2 Grenaderer at arrestere Ahlefeldt og 

forsegle hans Papirer. Detharding udførte sit Hverv saa godt, at han 

endog naaede at beslaglægge et Brev, som Ahlefeldt netop vat i Færd 

med at skrive. Han blev ført til Kastellet, men senere sendt herfra 

til Munkholmen. Hans Søster blev forvist til Klostret Uetersen, og 

Prinsessen blev Aaret efter gift med Hertug Ernst Frederik Carl af 

Sachsen-Hildburghausen.

Om Ahlefeldt's senere Skæbne skal kun kortelig berettes, at han, 

efter at være bleven løsladt d.16.November 1752, først blev Kommandant 

paa Helgoland og endte som Landraad i Uetersen 177^« Den 3.Oktober
7) 

1782 afgik han ved Døden som ugift.

I Tiden fra 1748-1757 er det atter de smaa Begivenheder, der træ

der i Forgrunden; af disse skal følgende nævnes:

Antallet af Slaver varierede stadigt, men da Tallene ene fremkom

mer gennem Rekvisition af Tøj, og da mulig ikke alle har faaet nyt Tøj 

hver Gang, er de næppe ganske paalidelige; det synes at svinge mellem
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11 og 44 (i Gennemsnit pr.Aar 33»3)» men det virkelige Antal har dog 

sikkert været oppe omkring 50» Dette viser sig at være Tilfældet bl.a. 

d.4.Juni 1757, hvor det hedder, at da Arbejdet i Kastellet er bleven 

stærkt forøget, tillades det, at der ud over det bestemte Antal - 50 - 
8) 

53 - maa forblive 12 af de først ankommende.

Det viser sig, at der til Tider virkelig var Mennesker, der tænk

te med Mildhed og Venlighed paa Slaverne og søgte at lindre deres Nød 
vg .1 ' rV 

eller i hvert Fald at kaste en lille Solstraale hen over deres triste

Tilværelse. Saaledes oprettede en I&tthias Hansen d.12.April 1749 bl.a. 

et Legat paa 400 Rdl. “til 8 å 16 paa Livstid condemnerede Slaver i Ka

stellet Frederikshavn”. Den af Frederik V d.l8.s.M. stadfæstede Fun

dats lyder som følger: 

"Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre og Konge! 
Som formodentlig min meste Livs-T.id er forløben, oc i den Tid hid

til (ligesom og venteligst fremdeles) ugift, hor altsaa inaen Livs-Ar
vinger. De mig ellers paarørende har jeg rækket Haanden til deres For
fremmelse og Opkomst. Min allerunderdanigste Begæring og Forlangende 
er derfor, at saafremt jeg ugift ved Døden afgaar, min fuldkommen Vil- 
lie uryggelig og u-igenkaldelig saaledes med mine Efterladenskaber og 
Midler skal forholdes:

2.Post. Kommandanten i Kastellet Frederikshavn annammer og udfor
drer ligeledes rede ^enge 400 Rdl., skriver Fire Hundrede Rigsdaler, 
dermed at forholde saaledes:

l.Pkt. Bemeldte Kapital 400 Rdl. maa af Kommandanten eller hvem 
han under sin Kommando dertil anordner, besørges udsat for aarlig Ren
te 5%. og at Kapitalen ingen Tid forringes, men altid bliver uryggelig 
og urørt staaende.

2.Pkt. For bemeldte Kapitals Tilsvarelse og Besørgelse paa Rente, 
nyder Kommandanten, eller derfor beskikkede, forlods ud, af indkommen
de Rente 20 Rdl., nyder da 4 Rdl.

3.Pkt. De øvrige 16 Rdl. uddeler til 8 A 16 sf de Fanger og Sla
ver . som for begangne grove Forseelser ikke kommer af Fængsel deres 
Livs-Tid, alt efter Kommandantens bedste Befindende, dog saaledes at 
ingen af omrørte Antal nyder ringere end 1 Rdl., og ingen over 2 Rdl., 
siden de ikke har Frihed til liderligt at brusre; men eragtes de under
tiden til Fornødenhed dem derved og Fornøjelse kan haves at anvende.

4.Pkt. Uddelingen sker ved Jule-Tider.

København, den 12.februar 17^9»
9) 

Matthias Hansen.”
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Led Hensyn til Slavernes Arbejde skal det anføres, at 20 ærlige 

Slaver i April 1750 under en Justitsserrents Kommando maatte arbejde 

med ved de første Fundamenteringsarbejder ved Marmorkirkens Opførelse, 

hvor Grundvandet løb saa stærkt til, at der uophørlig maatte arbejdes 

ved Pumperne; da dette Arbejde var meget besværligt, blev der udbetalt 
10) 

hver enkelt en ekstra Dagløn af 4 Sk., ja, d.27.Juli 1756 blev det 

bestemt, at ved særlig strengt Slavearbejde, som naar detté' f.Eks. fo

regik stanende i Vand eller Morads, kunde det daglige Tillæg stige ind

til 6 Sk.

løvrirt benyttedes Slaverne meget i Kongens Tjeneste især ved al

le Fortifikationsarbejder; de læssede Kampesten, opplakkede paa Volden, 

rensede Gravene, gødede, plantede, beskar Tjørnehækken paa Bærmen og 

Træerne paa Volden, vedligeholdt Stenbrolægninren, var Pligtfolk for 

Murerne, rensede Kastellets Gader og Broer o.s.v.

Som en skærende Modsætning til det lille Glimt af Humanitet, der 

kom tilorde i Matthias Hansen’s Fundats, foreligger der d.l3.Maj 1754 

en meret lang Betænkning fra Generalmajor Volffgang Ernst Pauernfeind, 

der var Kastellets Kommandant fra 1749-1764, fremkaldt i Anledning af 

et Forslag fra anden Side ganende ud paa at sende alle de værste af 

Slaverne ud i Kastellet. Betænkningen, der fylder 4 tætskrevne Foliosi- 

der, lyder i al sin middelalderlige og barbariske Uhygge i sammen - 

trængt Uddrag som følger:

Generalen skriver, at naar hverken Formaninger, Trusler eller al

vorlire Straffe hjælper overfor de mest forhærdede Slaver, plejer hen 

altid at indhente en kongelig Resolution, efter hvilken de efter Om

stændighederne belægges med dobbelte Hals-, Liv- 0.0 Benkæder oq Baand, 

eller ogsab om Dåsen under Arbejdet sluttes til Karren, oj- saosnart de 

kommer ind om Aftenen fra. deres Arbejde, sluttes <de straks med Hænder

ne eller tillire orsaa med Fødderne tæt sammen - med. andre Orø rn Art 

livsvarig Krumslutnin<sstraf - saaledes at de hverken er i Stand til
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at tilføje sig selv eller andre den mindste Skade; da der ej heller ud

leveres dem Knive eller Sakse, bliver deres Brød og Kød ituskaaret til 

dem af andre. Han fortsætter derefter med koldt Blod, at naar saadanne 

Døgenigte først én Gang er kommen i denne Situation, interesserer 

Spørgsmaalet om deres Fremtid ham ikke længere (i); thi naar den konge

lige Resolution en Gang er afgivet over en saadan, maa han finde sig i 

denne Behandlingsmaade i hele sin Levetid (l), da man aldrig tør vente 

si$, at saadanne ondskabsfulde Mennesker skal forbedre sig. Han beret

ter videre, at Forholdene i Kastellet er lånet vanskeligere end ved Kø

benhavns Stokhus, da Kastellets Slavehus er mørkt og saa snevert, at 

Slaverne maa ligge tæt sammen imellem hverandre, saaled es at det er 

umuligt for Skildvagterne at have den enkelte under stad i? Opsigt, 

hvorimod Københavns Stokhus er bedre indrettet, idet Slaverne der om 

Natten befinder sig indenfor et Gitterværk, .gennem hvilket de stadig 

kan iagttages af Skildvagt en, ligesom man ogsas der kan sondre de vær

ste Forbrydere fra de andre eventuelt ved at sikre si^j dem i de der an- 
11) 

bragte Keldere, hvilket er umuligt i Kastellet. Paa Arbejdsstedet 

bliver saadanne særlig farlige Mennesker en for en bevogtet af en til

forladelig Skildvagt, der med sin Person indestaar for ham, saaledes 

at han ej heller der er i Stand til at tilføje andre Skade. De despera

te Trusler en saadan Slave kan lade sig henrive til 05 de eventuelle 

Følger heraf kan man langt bedre sikre sip imod i Københavns Stokhus 

end i Kastellet, hvor Gaderne qg Marketenderierne paa Grund af den ind

skrænkede Plads bestandig er opfyldt af Soldater, Kvinder 05 Børn, og 

Følgerne af det Had og Na^ saadanne Slaver bære mod deres foresatte, 

som straffe dem og holde dem fast, kan her lettere komme til Udbrud. 

Ved Kastellets 50 Slaver findes der kun én Jus t it s s ergent. som ganske 

vist er en brav, paalidelig, men fertil en gammel qg udlevet næsten 90- 

aarig Mand (I), der dog udfører sin Tjeneste paa en retskaffen Maade 

og holder Slaverne i .god Orden, uagtet disse er fordelt paa 13-14, Ja,
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ofte paa over 20 Steder. Efter at have draget Sammenligning med Køben

havns Stokhus» hvor der til 120-130 Slaver» foruden 2 Justitssergenter» 

tillige er en Voldmester og 3 Tornplantere, der hver for sig gør Tjene

ste som Justitssergenter, beretter han, at Slaverne i Kastellet gennem- 

gnaende udfører et friere og mere selvstændigt Arbejde, saasom Haand- 

langere ved Murer-, Tømrer- og Snedkerarbejde, ved indvendigt og udven

digt Arbejde i de kongelige Magasiner, Barakker og Materialganrdcn. 

hvor der altid findes store Oplag af Brænde, ja, <ndog ved Krudttaarne- 

ne 03 paa saadanne Steder, hvor ingen Skildvagt knn komme til dem, men 

hvorhen de selv maa $raa efter at være fordelt til Arbejdet. Han peger 

paa de store Farer for <Je kongelige Interesser, der vilde kunne befryg

tes, hvis slige til Slaveriet dømte irregulære Mennesker, som han be

tegner som slette Skurke, ja, som det afskyeligste Udskud af den menne

skelige Slægt, i Stedet for nuværende, blev sat til saadanne Arbej

der efter det foreliggende Forslag. Hvor let kunde det ikke ske, at 

saadanne Døgenigt er i Forening stak Ild paa, hvilket paa Grund af den 

indskrænkede Plads, de tilstedeværende Krudttaarne og de store Brænde-— 
forraad, som findes i Kastellets Bastioner, vilde udsætte Kastellet 

for stor Fare, men som ogsaa, hvis Vinden var saaledes, vildes udsætte 

Flaaden 03 Holmen for Fare. Hvad angaar det Kammeratskab oj Maskepi, 

der ved Københavns Stokhus finder Sted mellem Skildvagterne der qq Sla

verne, og som giver Anledning til daglige Deserteringer, da er «Jette 

nok saa hyppigt Tilfældet i Kastellet, hvor man paa Grund af meqen an

den Tjeneste er tvungen til for Størstedelen at tage Mandskabet til 

Slavevagten af det ældste Mandskab af Garnisonsregimentet, der ved de

res Efterladenhed overfor Slaverne forlede disse til at desertere og 

ofte selv følrer med, hvilket er saa godt som umuligt at hemme, uagtet 

han personlig aldrig ser gennem Fingre med sligt, men lader Slaverne 

straffe paa c(et strengeste lader Skildvagten sætte fer Forhør og 

Krigsret.
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Med disse Motiveringer anser han det for mejet uheldigt at foreta

ge Skridt i Retning af at forflytte de liderligste og uregerligste Sla

ver fra Københavns Stokhus til Kastellet; Arbejdet og Straffen er gan

ske vist ene begge Steder blot med den Undtagelse, at Slaverne i Ka

stellet selv disponerer over deres Lønning, for hvilken de i de fire 
1?) 

Marketenderier kan købe sig, hvad de ønsker.

Det lyder, som var det vilde Dyr, Talen var om og ikke om Menne

sker; man forstaar saajjtodt det Had og Nag, der maatte opfylde disse 

ulykkelige Væsener ved en saadan Behandlingamaade, og man forstaar, at 

det næsten hørte til Dagens Orden, at disse Mennesker i et ubevogtet 

Øjeblik søgte Fred og Frelse det eneste Sted, hvor det var at vente: i 

Kastelsgraven: dertil behøvedes jo ingen skarpe Instrumenter; man lod 

sig kun glide ud over Gravkanten, og saa drog alle de tunge Jernlænker 

ham saa blideligt ned i Dybet, hvorfra han farst senere som Lig viste 

sig i Vandskorpen for derefter af sine Lidelsesfæller at bæres til det 

sidste Hvilested.

Fra 1751 fik en Del af Arresterne bag Kirken en fra deres oprinde

lige Bestemmelse ret divergerende Anvendelse, idet man benyttede dem 

som Celler for sindssyge Officerer. Den 13•November overlades saaledes 

en Bf Arresterne til Opholdssted for Løjtnant ved Garnisonsregimentet 

Joachim Heinrich Dinckla (Dinclage) paa Grund af hans tiltagende Sinds- 

svaghed; i 1754 raader han over hele 2 af Arresthusets Arrester, oq 

f^rst d.11.April 1758 afleveredes han til ladegården.

I 1753 er der en afskediget Kaptajn Carl Rudolf Hohendorff; han 

var f-ødt 1714, var bleven Kaptajn i 1747 og blev afskediget i 1751» I 

Slutningen af 1752 andrager Overpræsidenten i København om, at han maa 

blive indespærret, da han er fra Forstanden og truer med enten af dræ

be sig selv eller andre, og da man frygter for, at han skal stikke Ild 

paa det Hus, hvori han bor. Den 4.Januar 1753 .gives der Ordre tilr at
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han, der er berøvet Foretandens Brug, skal modtages til Bevogtning i 

Kastellet i et dertil passende Værelse. Til hans Underhold bevilge? 

der ham en aarlig Pension af 100 Rdl., hvortil Kongen tilskyder ?O,Rdl. 

der skal udbetales ham i tb halvaarli^e Terminer; men da det viser sig, 

at han skylder sin Vært i Byen 20 Rdl. i Husleje, skal denne Gæld dog 

forst betales, og Resten anvendes til hans Forplejning. I Oktober s.A. 

udleveres der ham en Ovn og 2 Favne Brande. Den 20.Apr il 1754- er der 

Tale om at sætte ham i Frihed for at lade ham komme i Kast o«^ Pleje et 

Sted i Provinsen,’ og d.7.Maj s.A. forlader han Kastellet for at bo hos 

en Pastor Trojel i Ørsted, hvor han skal have opfort siq helt -godt. 

Han d^de 4782.-
1753

Den 15.September/ses hele 4 af Arresterne i Arresthuset at 

være taget i Bru£ til sindssvare Personer, or paa en Forespor-sel om, 

hvor vidt dette Forhold skal vedblive at bestaa, resolverer Kongen be- 
, ~14) 

kræftende,- Det var unært el ir en mærkel iot Anvendelse af Arrester*

Af Bygningsprojektet for 1752 fremraar det, at der har været For

slag fremme om Tilbygning af 1/3 Stokbarakke til Anvendelse for særlig 

fornemme Statsfanger, for hvem Arresterne bag Kirken vel ikke har væ

ret anset for fine nok; men Saren ses ikke at være bleven realiseret, 

ligesom der cj heller paa dette Tidspunkt er Tale om saadanne særlicr 

fine Statsfanger.

I 1752 blev Jøden Meyer Unna dømt til 6 Aars Arbejde i Kastellet. 

Unna havde i Forbindelse med en anden J#de i mange Aar bestyret Assi- 

stentshuset, der den Ganr var et privat Foretagende; men da hans Kom

pagnon af/fik ved Døden, maatte Unna melde si<f fallit, o« ved den Under- 

søgelse, der i den Anledning blev foretaget, viste det si«|, at han hav- 

de taget mance flere Procent i Rente, end det var tilladt, 05 selv hav

de beholdt Overskuddet; det lykkedes ham efter 1 Aars Fængsel at bryde 

ud og paa den haade igen forskaffe sig den gyldne Frihed, uden at tie 



nærmere Omstændigheder derved leendes.

I 1754 tales der ogsaa om Arrester i selve Konge—{Sj ællands—)por— 
16) 

tens Vagtlokale.

I November 1754- stikker Humaniteten atter Hovedet lidt frem i Sia— 

vespørgsmaalet. idet der til syge Slaver indrettes en særlir Stue, der 

forsynes med Ovn, det fornødne Brænde, Lampe, Tran or Væge samt med 12 
o 17^ 

Bakkener A 1 Rdl.8 Sk.

Som en lille Mindelse om de i sin Tid saa omstridte Arrester i Ar— 

t iller istok forlyder det i en Geners Ira pport fra 17?4, at der her end

nu findes en Del Vinduer, der er forsynet med stærke Jernstænger, hvil- 
18) 

ke sidste dos^ skal forblive siddende.
19)

Paa et Grundrids fra s.A. over Arresthusets to Etager er Bygnin

gens forskellige Rum betegnet med Tal med vedf dj et Forklaring over Rum

menes Anvendelse.

I underste Etage er de 2 smaa Rum: 1 og 2 — (de her anførte Tal 

maa ikke forveksles med de nuværende Arrestnumre) — betegnet som "Sla- 

vehusets 1.Etage" ; man ser Ind<fangen fra Kirkepladsen, og tæt indenfor 

Døren en ret smal Trappe, der fører op til 2.Etage. Langs Væggene ses 

de Liggebænke, der tjente som Natteleje for Slaverne. Det større Ruin 

har 2, og det mindre 1 Vindu mod Vest, og i Døraabningen mellem Rumme

ne ses en Ovn. Derefter følger den nordligste af de to brede Egetræs 

Trapper. Nr.3 kaldes kun "Arrestlokale" op har formodentlig ikke været 

benyttet i øjeblikket; dette Rum er antagelig det, hvori Norcross var 

anbragt i Egetræsburet; der findes ingen Ovn. Nr.4 betegnes som "Vagt

stue for Officeren" , det er da ogsaa forsynet med en enkelt Liggebaenk 

samt en Ovn. Indgangen til dette Rum, der senere er bleven benyttet 

som Arrest. er inderst i Rummet, medens den nu er nærmest Vinduet. Nr. 

5 betegnes som "Vagtstue for de Gemene", oy der ses da ogsaa Liggebæn

ke langs Vinduessiden, men derimod ingen Ovn; dette Rum med Undtagelse 

af den Gang, der nu fører ind til Bygningens Indre blev senere omdan-
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net til en Arrest. Nr.6 betegnes som "Arreststue for Norcross". 05 det 

er altsaa her, han tilbragte de sidste 16 af sine Leveaar; man læ^aer 

ogsaa Mærke til, at Indfangen til Rummet er usædvanlig smal o^ ligaer 

s aa led es, at Passagen nødvendigvis skal gaa umiddelbart forbi Mandska

bets Liggebænke. Der ses ingen Ovn. Efter den sydlige Trappe følger Nr. 

7, der betegnes som "Prokuratorens Arreststue" or har Ovn, og Nr.8 og 

9 er endelig "Justitssergentens Vaaning."

I Bygningens 2.Etage træffes længst mod Nord Nr.10 "Slavehusets 2. 

Etage", der dog ikke maa kunne have rummet stort andet end Trappen, Nr. 

12 er "Profossens Vaaning". Nr.13 "en ledig Arrest", Nr.14 "Arreststue 

for Løjtnant Dinckla" , llr.17 hører til "Justitssergentens Vaaning” og 

endelig er Nr. 18 og 19 de te store Trapper. I laerne Etager lægger man 

Mærke til Lydhullerne, gennem hvilke Arrestanterne kunde høre Gudstje

nesten inde fra Kirken.

Om de Arrester, der fandtes i de 2 Porttaarne over Norgesnorten. 

høres der meget lidt ud over, at de har været anvendt til Udholdelsen 

af kortvarige Straffe før Underofficerer qg Mandskab ®g hörte til Ho

vedvagten; men sikkert gaar deres Anvendelse som saadan me^et langt 

tilbare i Tiden. Atter her skal aom et Kuriosum anføres, at i den in

dre Side af den inderste Dør i det nordligste af de to Taarne fandtes 

endnu omkring 1920 udskaaret Aarstallet 1754.

Det ér bekendt, at der for Opbringeisen af undslupne Slaver betal

tes et vist Beløb, saaledes blev der eksempelvis d«4.Januar 1755 udbe

talt 19 Rdl.4 Mk.2 Sk. for Opbringelsen af 2 Slaver; men da det jo 

gjaldt om at faa disse Pen^e ind ijen, blev det selvfølgelig Slaverne 

selv, </et kom til at gaa ud over, or man hører derfor om, at de 2 nævn

te i det første halve Aar kun skulde have 3 Pund Br$d daglig, ligesom 

det lille daglige Skillinrsbeløb ogsaa blev inddraget saalænge, indtil 
20) 

Beløbet var betalt.
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Fændrik Poul Christoff Zülow af Møenske Infanteriregiment skal d. 

31.Juli 1755 modtages i Kastellet, hvor han skal hensættes under behø- 

ria Forvaring, indtil han kan blive transporteret til Trondhjem, hvor 

han i 6 Aar skal anbringes paa MunMoolmen paa Grund af en Duel, han 

har haft med en Løjtnant Michaelsen. Den 30-Aurust er han do^r endnu ik

ke kommen afsted, men at det skal være Alvor, derpaa tyder en Ordre am, 

at han skal rejse uden at være lænket, kun ledsaget af 1 Underofficer 

o_a 2 Gemene. Tiden gik do« stadig; i Oktober leveres der ham Brænde 

til Arresten, 0£ da vi naar Maj dar det følgende Aar, jpives der ham den 

store Begunstigelse, at han i rodt Vejr maa spadsere paa Volden endda 

i Følce med en anden Officers-Arrestant; men selvfølgelig under Opsiyt«. 

Det er første Gang i Kastellets Historie, at der hores om en saadan 

Frihed, der i senere Tider betragtedes som en Selvfølge. Kun den lave

re, indre Voldgang eksisterede den Gang, idet den ydre Voldj^anø først 

blev til et Hundredeår senere, og utallige af Kastellets Statsfanger 

har her oppe nydt den herlige Voldpromenade og den friske Luft, der 

havde været tidligere Generationers Statsfanger forment.

Zülow’s Arrestation fik en mærkelig Afslutning i Forhold til den 

Straf, der fra fyrste Færd havde veret ham ikendt, thi d.4.August blev 

han benaadet mcd Afs ked.05 blev løsladt 4 Da«e senere med Ordre til 

straks at begive sir ud af Landet, hvorhos der blev udbetalt ham et Be

løb af 20 Rdl., som han skulde klare si# med, saa radt han kunde.

Den Officer, med hvem Zülow fulgtes paa Volden, var en Sekondløjt

nant Moritz Carl Carlowitz. der var bleven arresteret d.24.Februar 

1756 som Følge af et Sammenstød med Kaptajn Bernhard Hohorst. Begge 

disse Officerer st<?d ved Grenader korpset, Hohorst som Kompagnichef, 

Carlowitz som Adjutant. Under Afdelingens øvelser havde Carlowitz en 

Dag tilladt sig at rette paa Kaptajnen, hvorved der var opstaaet et 

san heftigt Fjendskab imellem dem, at da de en Da^ mødtes paa Kongens 

Nytorv, fd>r i&ptajnen ind päa Carlowitz og slog ham saa længe med sin
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Stok, indtil begge tiis idst trak blank og først ved Hjælp af tililende 

Officerer atter blev skiltf begge blev arresterede, og Carlowitz, der 

som Kastelsarrestant kun interesserer os her, blev idømt 6 .Maanede^s 

Fængselsstraf, der dog blev afbrudt allerede d.27«Juli s .A* ved> Ijt 
21) 

han blev sat paa fri Fod.

Kastellets Belysningsforhold har alle sine Dage været langt bagud 

for Byens, og først d.l.December 17% blev det bestemt at anskaffe 4 - 
22) 

fire - Lygter derude; af disse skulde én anbringes ved Arresthuset;

Den 2.Juni 1757 indsættes karakteriseret Underkonduktør Bendix 

Ludvig Pflueg midlertidigt i Arrest i Kastellet paa Grund af slet Leve- 

maade og uanstændig Opførsel samt for ulovlig Omgang med betroet Gods; 

han sad paa Musketer-Traktement og var dømt til med første Skibslejlig

hed at sendes som Musketer til de vestindiske Øer. Maaneden efter fik 

han Tilladelse til uden Vagt, men dog under Ledsagelse af sin Broder, 

Premierløjtnant Pflueg, der skulde være ansvarlig for ham, at spadsere 

nogle Timer daglig paa Volden, og d.16.December blev han løsladt for 
23) 

at sendes til St.Croix.

Den 13.Jul i 1757 blev Kaptajn Georg Stein Kalckreuth fængslet un

der ret mærkelige Omstændigheder.

Kalckreuth var d.10.Juni 1750 bleven viet i Holmens Kirke til 

Abel Cathrine Liebert; men da han nogle Aar senere laa i Kvarter i Vam

men, knyttede han en Kærlighedsforbindelse med en Datter af Generalma

jor Christian Detlev Luttichau paa Tjele, Frk. Cathrine Eleonora Lutti- 

chau. Forholdet blev imidlertid opdaget; men nu skete det mærkelige, 

at Kalckreuth og hans Frue i al Fordragelighed traf den Aftale, at han 

skulde udgive hende for død, for at hap kunde gifte sig med Frk. Liitti- 

chau, og Manden meldte da ogsaa til Oyerkrigssekretæren, at hans Kone 

var afgaaet ved Døden d.16.April 1757 P&a en Rejse til Slesvig, samt
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at han nu som Enkemand havde forlovet sig med Frk. Lüttichau. Sagens 

Sammenhæng kom dog snart for Dagen, og Kalckreuth blev arresteret. Ge

neralen paastod, at han og hans Familie ikke følte sig sikre for det 

Tilfælde, at han forblev paa fri Fod, og han skriver om ham til Rege

ringen, at han har "......... styrtet mig i en usigelig Hjertelidelse og

ved en afskyelig Forhaanelse og under de skrækkeligste Forbandelser 

har truet mit Liv og mine Godser med Mord og Brand, saafremt jeg ikke 

paa Trods af alle himmelske og menneskelige Rettigheder vilde overgive 

ham min Datter”.

Fru Kalckreuth erklærede paa sin Side, at det var Frk. Lüttichau, 

der var Skyld i hele Affæren, og at hun havde Beviser i Hænde herfor; 

hun ansøger derfor om at faa Manden fri og fortæller, at hun hensidder 

i stor Fattigdom, eftersom hendes sidste Midler er gaaet med til Udgif

terne ved hendes Barns Sygdom, Død og Begravelse, saaledes at hun end

og har maattet laane Penge paa sine Gangklæder. Generalen kalder hende 

for en intrigant Kvinde og paastaar, at det er hende, der er Skyld 1 

det hele, medens Fruen vel indrømmer., at Manden har forset sig, men at 

han dog ved sin lange Fængsling er bleven straffet haardt nok.

I Arresten blev der leveret ham det fornødne Brændsel, medens der 

daglig blev godtgjort ham 1 Rdl. af hans Gage.

Han synes stadig at have staaet i Brevveksling med Frk. Lüttichau, 

thi i August 1758 bliver der nedlagt Forbud her imod, og samtidig blev 

det gjort afhængigt af Kommandanten, hvor vidt han maatte modtage Be

søg og da af hvem. Det sidste, der høres til ham, er at der atter i No

vember 1758 bevilges Brændsel til ham; men først i 1760 bliver han løs- 
24) 

ladt.

Den 20.Februar 1758 blev Kancelliraad Frédéric Hammond og kort ef

ter Svenskeren, Fuldmægtig og Fabrikbestyrer Anders Andersson Sundblad 

fængslede.
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Hammond havde ført en ret eventyrlig Ungdom, men havde dog trods 

trange Kaar kæmpet sig frem til at blive Student i 1739« Det' havde væ

ret hans Tanke at studere Teologi, men han opgav det paa Grund af sdt 

“muntre Temperament” og lod sig hverve "som Underoff leer.^<2 kom 

han til Norge, hvor han ad forskellige Veje opnaaede Kancelliraads-Tit- 

len i 1750. Han skabte sig efterhaanden mange formaaende Venner dela i 

København og dels i Norge, hvilket sidste Sted han oprettede flere Fa

brikker, der dog af Mangel paa den nødvendige Driftskapital ikke ret 

vilde gaa. Han søgte at rejse Laan hos sine Velyndere, men Interessen 

for hans Planer var for ringe og Ukendskabet til norske Forhold saa 

stort, at det mislykkedes for ham. Henimod Udgangen af 1756 saa han 

sin fuldstændige Ruin imøde. Han havde antaget Sundblad som Bestyrer, 

og da denne tilraadede ham at søge Udvej ved at forfærdige falske Ti- 

Rigsdalersedler, fulgte han i sin Fortvivlelse dette Raad, ved hvilket 

Sundblad blev hans trofaste Medhjælper. Man begyndte imidlertid at faa 

Mistanke til ham, og da han havde lagt sig ud med sin Nabo, Overaudi

tør Peter Lyche Wulff, lod denne Regeringen tilgaa Meddelelse om, hvad 

der fortaltes om ham.

Under et meget smigrende Tilbud blev han i Begyndelsen af 1756 

lokket til København, og da han her ikke anvendte den nødvendige For

sigtighed, blev baade han, hans Hustru, en Pige og 2 Tjenere fængslet, 

de to første hver i sin Celle i Kastellet. Ved hans Fængsling fandt 

man ham i Besiddelse af $5.400 Rdl., af hvilke kun de 1100 Rdl. var æg

te. Han blev straks belagt med Jern, thi d.9.Marts beklager han sig 

over, at han ikke er i Stand til at skifte Linned paa Grund af Jernene, 

hvorfor det tillades ham at faa aftaget den ene af Haandbøjlerne.

Sundblad var samtidig bleven fængslet i Akershus Fæstning, men 

blev d.4.April beordret ført her til, hvor han ligeledes blev anbragt 

i Kastellet. Tre Dage senere blev Fru Hammond løstaget af sin Arrest.

Da Kulden begyndte at indfinde sig i Oktober, blev der tilstaaet
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dem Kakkelovn, Brændsel og Lys; men forinden Maanedens Udgang var Dom- 

men, der.lød paa Dødsstraf for dem begge, falden, og der blev da sendt 

en norsk Præst, Pastor Blache, der senere blev afløst af Kastellets 

Præst Christian Michael Johansen Priebst, der i Forbindelse med 2 teo

logiske Studenter skulde berede dem'til Døden. Kommandanten udtalte d« 

10.November sin Frygt for, at de skulde gøre en Ulykke paa sig selv el

ler andre; det var nemlig bleven opdaget, at Sundblad med et Stykke 

Jern, som han havde slebet skarpt, havde ridset sig i Brystet og deref

ter havde beskrevet no'gle Ark Papir med sit Blod, og han foreslaar, at 

de skal bevogtes endnu strengere, og at de navnlig skal belægges med 

flere Jern. Denne Indstilling blev dog imødegaaet d.13.November med 

den Motivering, at det vilde være betænkeligt at gøre deres Kaar endnu 

tungere i de faa Dage, der var givet dem til at berede sig til Døden; 

derimod skulde de hver bevogtes af en Skildvagt.

Henrettelsen, der var ansat til d.16.November, blev i sidste Øje

blik udsat 14 Dage, i hvilken Tid Hammonds Kone fik Tilladelse til at 

besøge Manden i Arresten. Henrettelsen fandt dog først Sted Torsdag d. 

7«December paa Nytorv. Begge Arrestanter var paa Vejen iført deres Læn

ker, der senere blev sendt tilbage til Kastellet, og 100 Mand af Garni

sonen ledsagede dem til Grænsen mellem Kastellet og Byen, hvor Byfog

den og hans Vægtere overtog Fangernes Bevogtning.

Efter Henrettelsen blev deres Legemer begravede paa Kirkegarden 

’’Wismar”, der laa i Gammelmønt, og som først helt forsvandt i 1907. 

Det var de sidste Henrettelser, der fandt Sted paa Nytorv.

En anden Forfalsker af Bancosedler, Lars Pedersen Hørbye. slap 

for saa vidt billigere, som han fritoges for at miste jSiv og Ære, men 
25) 

til Gengæld skulde arbejde i Kastellet sin Livstid.

I liarts 1758 sidder der en Bonde, Lars Knudsen, som Slave i Ka

stellet, fordi han ved Trusler og tyrannisk Adfærd mod sin Kone havde
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været Aarsag i, at denne havde begaaet et Koret; ikke desto mindre stal 

der d.21.s.IL. afgives Betænkning om, hvor vidt han kan løslades for at 

tjene som Stokkeknægt, hvad man formodentlig, i Betragtning af hans ty

ranniske Fremfærd mod sin Kone, har anset ham som fortrinlig egnet til; 

Betænkningen gaar ud paa, at def kun bør ske, saafre-mt hans Virksomhed 

som saadan ikke falder udenfor Kastellet og paa Betingelse af, at han, 

saafremt han atter dimitteres fra Stillingen, paany indsættes i Slave

riet. Ben kongelige Bevilling om hans Ansættelse foreligger d.26.s.
26) ' "

M.

Slavernes Antal var i 175$ atter ?0, thi den d.4. Juni Aaret forin

den givne Tilladelse til at have indtil 12 Slaver udover det sædvanli- 
27)

Qe Antal var blevcn taget tilbage i April 1758« I Anledning af 100- 

Aarsdagen, d.16.Oktober 1760, for Suverænitetens Indførelse friffaves 
28)

14 af Kastellets Slaver, og d.11.Maj 1763 tillodes det at løstage al- 
-de

le de i Slaveriet væreti/lslændere, der sig ’’dertil godvillig ville 

bekvemme", for at lade dem sende op til Finmarken, hvor der var stor 
29)

Langel paa Indbyggere. Ben 2.Becember s.A. var man naaet til det Re

sultat, at en udløst Slave ikke nu mere maatte genansættes ved sit gam

le Regiment, da det vilde skade Aanden i dette, at saadanne forhenvæ— 
3°)

rende Slaver skulde agtes lige med Soldater. I Marts 1764 er Antal

let af Slaver pludselig igen steget til 107, 0^ endelig foreligger der 

d.12.September 1771 en Bestemmelse om, at Slaver, der efter visse Aar 
. 31) 

sættes paa fri Fod, ikke, som tidligere, skal sendes ud af landet.

1761-1780.

Efterhaanden som Tiden bringer Fremskridt, opdager man først ret, 

hvor _galt det i Virkeligheden har været før i Tiden; saaledes med en 

lille Forandring i Slavernes Behandling, der fremkom ved en kongelig 

Resolution af 9»December 1761 og bestod i, at naar de blev syge i det

d.21.s.IL
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første Aar af deres Slavetid, hvor de jo ellers efter Bestemmelserne 

udelukkende var henvist til Vand o« Brød. skulde de sættes paa alminde

ligt Slavetraktement, indtil de atter blev raske; senere, da der i 

1764 blev oprettet en saakaldt Slavekasse, blev de syge Slaver under- 
2) 

holdt, ved Tilskud fra denne. Samtidig hermed ansattes der en fast Læ

ge for Slaverne; som den første af disse nævnes Regimentsfeltskær Lo- 
3) 

rente Andersen, der d.19.September 176? afløstes af Professor med. 

Georg Heuermann, der beklædte Pladsen til sin Død i 1768, hvorefter 

Overkirurg David Soierling overtog Embedet til sin Død i Januar 1777• 

Lægehonoraret for denne Virksomhed var 100 Rdl.aarlig.

Om Slavernes uhumske Arbejde er forhen talt, og der skal derfor 

her kun fremføres et enkelt nyt Arbejdsfelt. Fra Byens ældste Tider 

havde dens Borgere været vant til uden videre at skille sig af med de

res selvdøde Kreaturer, store som smaa, ved at kaste dem ud paa Gader

ne, der blev betragtet som en Allemands-Mødding; senere, da dette del

vis forhindredes ved de fremadskridende Forsøg paa at skabe forbedrede 

Rénovâtionsforhold , nødtes man til at udvælge sig Pladser, der efter- 

ha^nden kom til at ligge længere o.g længere fra Byen, og tiis idst 

fandt man i de den Gang milévidt udstrakte Fælleder et ypperligt Sted, 

hvor man fuldstændig ugenert kunde transportere sine døde Kreaturer 

hen. Nasr der saa skulde afholdes "Campement”, derude, eller Luften 

forpestede Vejene saa stærkt, at "Kongehuset” følte sig incommoderet 

deraf, maatte de uærlige Slaver derud for under Skarpretterens Tilsyn 

at samle Aadslerne og Benradene sammen for at faa dem gravet ned eller 
o 5)

fjernet, hvilket Arbejde kunde staa paa i 8-14 Dage ad Gangen.

I 1764 var man endelig kommen til Erkendelse af, at den gamle Be

vogtn ingsmaade af Slaverne ved Hjælp af større eller mindre militære 

Kommandoer i Længden blev for kostbar, og d.lO.ltarts d.A. blev der 

truffet nogle helt nye Bestemmelser for Slavernes Arbejdsmaade og Be

vogtning, hvilke dog først traadte i Kraft d.l.April s.A. Ved disse
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blev det ogsaa udtalt, at den gamle Bevogtningsmaade ikke alene gik 

saa meget ud over Fodfolket, men at den ogsaa vakte Kisfornøjelse hos 

enhver ærekær Soldat.

Det bestemtes da, at Slaverne fremtidig skulde bevogtes af Slave

gevaldigere og Stokkeknægte. Hvor der skulde afgives 10-12 Slaver, 

skulde en Gevaldiger følge med, medens mindre Afgivelser skulde være 

under Tilsyn af en Knægt. Slavegevaldigeren skulde være en gammel, men 

dygtig Soldat; hans Uniform bestod af en rød Mundering med graa Opslag, 

og hans Bevæbning var 2 ladte Pistoler og 1 Knippel. Hans Lønning, der 
6) 

var 4^ Sk. pr.Dag, blev fra 1»Januar 1766 forhøjet til 6 Sk«; dertil 

havde han fri Mundering, en Portion Brød og frit Kvarter, medens Stok

keknægtens daglige Lønning kun var 2 Sk., hvortil kom frit Kvarter og 

en Slaveklædning, dog med rødt Opslag. Slaverne kunde nu udlejes til 

private mod en daglig Leje af 3 Sk. pr.Slave. De uærlige Slaver maatte 

dog ikke arbejde udenfor Fæstningen. De Penge, der kom ind ved Udlej

ningen, skulde danne en Kassebeholdning af indtil 7 Rdl. pr.Slave, af 

hvilket Beløb Udgifterne til deres Lønning, 2 Sk. pr.Dag, og til Løn

ning for Gevaldiger og Knægt skulde afholdes. Ogsaa Justitssergenten 
7) 

skulde fremtidir lønnes af Slavekassen: hans aarlige Lønning var i 

1764 51 Rdl.1? 3/4 Sk.; i Forhold hertil maa det siges at være en ret 

høj Pension, der d.3.April s.A. blev tilstaaet den afgaaede Justitsser- 
8) 

gent Søren Michelsen. idet den for ham ansættes til 20 Rdl. aarlir- 

Overskuddet fra Slavekassen tilfaldt Kilitæetaten.

Med Hensyn til Slavernes Paaklædning hedder det d.3.Oktober 1767» 

at de, for at være mere kendelige, for Fremtiden skal bære Benklæder, 
9) 

hvis ene Bukseben er rødt, det andet brunt, og ved Resolution af 22. 

Februar 17^9 bestemtes det, at de hvert Aar skulde forsynes med et Par 
XO) 

Træsko foruden det ene Par Sko, som de alt erholdt,

I Bestemmelsernes Pkt.7 hedder det, at 11 Slaven skal underholdes 

saaledes, at han vel ikke dør af Sult, men dog paa den anden Side har
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Følelsen af, at den Situation, hvori han befinder sig, er en alvorlig 

Tugtelse ....

Ved en kongelig Resolution af 11.April 1764 træffes der Bestemmel

se om.hvorHde* Slavegevaldigeren havde at forholde sig overfor Sla

verne . naar disse var ulydige. Det hedder her, at naar en Slave under

vejs til sit Arbejde eller ved dette viser sig modvillig og ikke vil 

lade sig rerere ved Ord, skal Gevaldigeren betjene sig af sin Knippel 

“und vor allem die Raisonneurs tüchtig damit durcharbeiten” ; hvis det

te ej heller hjalp, kunde han, dog kun d yderste Tilfælde, gøre Brug 

af sin Pistol og nedskyde Ophavsmanden ’’eller iøvrigt den første den 
11) 

bedste.”

Hvor utroligt det end lyder for vor Tid, var det den Gang ingen

lunde ualmindeligt, at Kongen gav Forældre Lov til at lade deres Børn 

indespærre paa Fæstningen, naar de ikke opførte sig godt; som et en

kelt Eksempel herpaa sJal nævnes, at Oberst Frantz Vilhelm Sehested af 

l.Søndenfjeldske Dragonre5iment i Tiden omkring 1760-1770 satte sin 

Søn, Knud Thomsen Sehested. 4 Aar i Arrest i Kastellet, for at han der 
12 J 

i Ro kunde studere og glemme sin Ungdoms Daarskaber.

Den 25.Mafts 1778 blev 3 Bønder: Hans Lok. Søren Larsen og Hans 

Vangeled. afleverede fra Blaataarn, hvor de havde hensiddet fra d.Q.s. 

M., til ’’Fæstningen her”. Det var stavnsbundne Bønder fra Rødkilde paa 

Fyn, hvia Ejer, Jens Lange. havde behandlet dem oc deres Kammerater 

med saa ster Uretfærdighed og Grusomhed, at de endelig tog Kod til sig 

og forsøgte at føre Klage over deres Plageaand; de rejste den lange 

Vej til Hovedstaden for at tale deres Sag og søgte baade Kongen og Kan

celliet; men Kampen for deres Ret var og blev fuldstændig haabløs for 

de tre stakkels Fortalere for deres undertrykte Lidelsesfælle», og det 

endte med, at de blev sat i Blaataarn. De skulde derefter have været 

til Nyborg, men da Rejsen var for dyr, blev de hensat i Kastellet for
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effer udstaaet>Straf atter som stavnsbundne at afgives til deres stren

ge Herre: hvor vidt dette skete for de to førstes Vedkommende vides ik- 
13) 

ke, men Hans Vangeled døde i hvert Fald d.27.Juni s.A. i sit Fængsel.

Vagten i Statsfængslet blev i 1764 forandret fra en Officers- til 

en Underoffic er svagt, og Tilsynet med Statsfangerne blev fra nu af i 

et og alt overdraget Kaptajnvagtmesteren (Vagtmesterløj tnanten) t dér 

dog, naar det gjordes fornødent, kunde faa Assistance af en af Garniso

nens Løjtnanter. I Begyndelsen var denne Kaptajnvagtmesterens Stilling 

ulønnet, senere blev den dog honoreret med et fast maanedlijrt Beløb. 

Selve Vagten var i Aarenes Løb bleven betydelig indskrænket: medens 

der i 1727 havde været udstillet indtil 13 Skildvagter i og ved Bygnin

gen, var Antallet nu bleven reduceret til ialt/ nemlig en "foran Dø- 
14) 

ren" og en "paa Trappen", antagelig den sydligste.

Under 12.Oktober 1767 findes der en Del mere almindelige Regler 

angaaende Arrestation af Officerer af forskellige Grader, men da de ik- 
15) 

ke specielt vedrører Kastellet, henvises der her kun til dem.

Gaar man over til de enkelte, mere eller mindre kendte, Arrestan

ter, der i Tyveaaret 1761-1730 har siddet fængslet i Kastellet> støder 

man i 176? først paa Kommandørkaptajn i Flaaden, Jacob Nicolai Holst.

Holst havde i Tiden fra 1756-1759 været Amtmand paa de vestindi

ske Øer og blev ved sin Hjemkomst derfra indviklet i en hel Del Proces

ser, under hvilke han fremkom med forskellige ubillige Forlangender, 

der gav Anledning til, at man, for at blive ham kvit, gav ham et Embe

de paa Øerne syd for Sjælland. Dette følte han sig imidlertid meget 

misfornøjet med og førte et skarpt og upassende Sprog overfor sine fore

satte, ja, han veg end ikke tilbage for at forfølge Kongen, naar den

ne færdedes paa sine Rideture, ved hvilke Lejligheder han benyttede 

sig af de mest ubeherskede Beskyldninger mod Ministrene og Admiralite-
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tet og endda vovede at gribe fat i Hestens Hovedtøj, naar Kongen vilde 

vende sig bort fra ham. Resultatet blev omsider, at han blev arreste

ret or indsat paa Nyholms Vagt, hvorfra det var Meningen, at han skul* 

de have været ført til Munkholmen, en Bestemmelse, der dog ændredes til. 

at han ide nærmeste Dage efter d.14.Maj 1765 blev indsat som Fæst- 

nincsarrestant i Kastellet, hvor han dog ikke anbragtes i Statsfængs

let, men i "en sømmelig Beboelse i en vakant Officersbarakke”, hvor 

han endog maatte modtage Besøg.

Den 25.September s.A. sættes han dog paa fri Fod og fik senere en 
16) 

aarlir Pension.

Mellem de Off iccrer, der havde været Medhjælpere ved det af Admi

ral Christian Conrad Dannesk.iold-Laurviren i Marts 1765 foretagne kyni

ske Bortførelsesattentat mod den udmærkede Holberg-Skuespiller Roses 

18-aarige Datter af første Ærteskab, Skuespillerinden Mette Marie Rose. 

havde Kaptajn Wilhelm Falkenskj old af det Delmenhorstske Regiment 

spillet en særlig aktiv Rolle, idet han, da Rose under den for Anled

ningen arrangerede lille Festlighed begyndte at ane Uraad og opdagede, 

at han var lukket inde, med Magt holdt ham tilbage fra at raabe om 

Hjælp. Falkenskjold blev f^rst sat i Arrest paa Hovedvagten, men da 

han her blev syg, blev han flyttet ud i Kastellet, hvor han bedre kun

de blive tilset af en Læøe. Efter Kongens første Bestemmelse skulde 

han degraderes i 9 Maaneder, men da man fjorde ham opmærksom paa, at 

Degradationsstraf for Officerer var bleven ophævet for faa Dage siden 

ved Reskript af 8.Maj, blev Straffen forandret til Fæstningsarrest i 

Kastellet og med Inddragelse af 3/4- af hans Gage, hvilken Del som sæd

vanlig skulde tilfalde Krigshospitalskassen. Efter Kongens Befaling 
18) 

blev han dog løstaget d.4. Juli s.A.

Den 19.Februar 1766 indsættes Sekondløjtnant Frederik Ernst de 

Feighet af det Holstenske hvervede Infanteri paa Grund af slet Kon-
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duitc; der er ved hane Arrest den originale Bestemmelse, &t h&n ikke 

maa gea tid eller tale med nogen, far hans Fader, Generalmajor Josef de 

deron An.,^ o. da Han 1OTta3eS a.4.^1, er det da 

ocsaa paa Faderens Forben.

Kvartermester ved Dronningens Livregiment August Wilhelm Christi

an Hirschfeldt blev d.9.December 1768 kasseret uden at blive benaalet 

med Afsked 05 hensat i Kastellet i 2 Aar paa Grund af bejaaet Utroskab; 

Straffen nedsættes dog pludselic d.12.April Aaret efter til 4 Kaancdar, 

od man skulde nu tro, at han var færditf med det samme, men d.l4.Jul£ s. 

A. foreligger der Ordre om, at han af Helbredshensyn maa tilbringe Re

sten (?) af Straffen i sit’’Hjem. I 1772 opnaaede han dog at faa riqti^ 
20) - '

Afsked.

Sekondløjtnant Christoph Ditlev Roenstorff ved Kronprins Frede

riks Reffiment til Fods skal d.18.Januar 1769 indsættes i Arrest paa 

Grund af hans “uordentlige Wirtsschaft og Levemaade“; der angives in

gen bestemt Tid, men siges kun, at han skal sidde sna længe, at der, 

ved daglig kun at udbetale ham 6 Sk. af hans Gage til hans Underhold, 

efterhaanden af Resten kan indkomme et saa stort Beløb, at de af ham 

pantsatte Senre or andre Sarer kan indløses ©g han selv blive saaleies 

ekviperet, at han atter kan vise sig mellem andre Officerer. Det er 

ret karakteristisk, at hans Forseelse - Pantsættelsen af Senjge 05 an

dre Sa^er, der næppe kan have tilhørt ham selv - synes at komme i an

den Række overfor dette: atter at kunne vise sia mellem sine Kammera- 
21) 

ter i en ordentlig Paaklædninr.

Noret ranske tilsvarende er Tilfældet med Premierløjtnant Franz 

Carl Bremen af Oldenborgske Regiment, der indsættes d.9.&aj 1770, for- 
22) 

di han har cjort Gæld “paa en uanstændig Eaade”.

Efter alle disse større eller mindre Ubetydeligheder møder der os
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i 1772 i Aarets første Maaned to af de Navne, der er kendt af enhver, 

og hvis tragiske Skæbne ulæseligt er knyttet til Kastellet, nemlig Læ

gen og Statsmanden Johann Fridrich Struensee Og hans Ven Enevold 

Brandt. og umiddelbart i deres Kølvand fulgte en lan« Række Navne paa 

Personer, der hver for sir ved at blive draget ind i den store Hofrevo

lution ogsaa fik deres Del af Livets Omskiftelighed at føle.

Struensee var født i Halle i Sachsen d.5»Aurust 1737; han studere

de Lægevidenskab og blev 1760 Stadslæge i Altona, hvor han bl.a. lærte 

Brandt at kende, og hvor han ved formaaende Mænds Anbefalinger i 1767 

blev ansat som Livlæge hos den sindssyge Christian VII, hvem han ledsa

gede paa dennes store Udenlandsrejse, oa hvis Venskab han forstod at 

vinde i en saa høj Grad, at han, da Kongen vendte tilbage til Køben

havn, forblev hos ham ag i Løbet af kort Tid stej" fra den ene Ærespost 

til den anden, indtil han d.15.Juli 1771 blev udnævnt til Gehejme-Kabi- 

netsminister og faa Dage senere blev ophøjet i Grevestanden.

I Maj 1770 var han bleven Kabinetssekretær hos Dronningen, hvem 

han desuden tilsaa i sin Egenskab af læge, og imellem den unge varmblo

dige Kvinde, lænket til en sindssyg Ægtefælle, der gansxe ignererede 

hende, og den charmerende og koldt beregnende Forfører udviklede der 

sig snart efter det intimeste Forhold.

Efterhaanden som Rygterne herom sivede ud, dannede der sig en 

stærk Misstemning imod ham ikke alene ude i <den store Befolkning, men 

ogsaa indenfor det Hof, hvis mægtigste Person han var bleven i Kraft 

dels af Kongens Svajhed ojr dels af det Forhold, hvori han stod til 

Dronningen.

Allerede i Efteraaret 1771 begyndte hans manje Fjender at finde 

hinanden, ej d,15»Januar 1772 enedes de saaledes sammensvorne, der, 

foruden Enkedronningen oj Arveprinsen, tnlte Persener som Magnus Be- 

r ingski old. Schack Karl Grev Rantzau-Ascheberg Ove H^ejh Buldberg 

m.m.fl., om at fængsle Dronningen, Greverne Struensee oc Brandt Dg de-
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res vigtigste TilhsnAvre fnatten mellem d.16. 0£ 17.Januar, hvor det 

Falsterske Regiment og Sjællandske Dragonregiment havde Vagt paa Slot

tet, idet man paa Forhaand havde vundet Officererne ved disse Regimen

ter med Cheferne, henholdsvis Georg Ludvig Olier-Banner og Hans Hen

rik Bickstedt. i Spidsen.

Den 16.Januar udfærdigedes der i Stilhed Ordre om at fængsle føl

gende Personer: Greverne Struensee og Brandt, Professor Berger. Ju

stitsrådd Struensee. Løjtnant Struensee. Oberst FalkenskioId. General

løjtnant Gahler med Frue, Generalmajor Gude. Oberstløjtnant Hesselberr. 

Staldmester, Baron og Kammerherre Bulow. Kontreadmiral Hansen. Etats

rådd V7illebrandt og Løjtnant Aboe m.m.fl.

Efter at alt var kommen til Ro efter Afholdelsen af et stort Ma

skebal d.16.Januar, fandt Arrestationen Sted ved 4-Tiden om Morgenen, 

Fra sine Værelser blev Struensee ført ned i Kaptajnsvagtstuen og der

fra til Porten ind til St.Jørgens Gaard, hvorfra han i en Hyrevorn med 

en Officer til Bevogtning og eskorteret af Dragoner førtes ud i Kastel

let. Her blev han modtaget af Kommandanten. Generalmajor Levin Ludvig 

Hoben, der straks lad ham indsætte under militær Bevogtning i et af Ve

reiserne i sit Hus; først d.21.s.M. blev han anbragt i den af Stats

fængslets Arrester bag Kirken, den nuværende Kr.3, der tidligere havde 

været benyttet som Officersvagtstue. Her led han den temmelig unødven

dige Tort at blive sluttet i en Lænke, der var fastgjort i BJuren ag 

havde en Længde af 3 Al. og en Vægt af 18 Pund. Brurren af Kniv og Gaf

fel blev ham næetet, ej heller maatte han lade sig barbere, og til 

hans dårlige Underhold ofredes der i Begyndelsen kun % Rdl., senere 

dofl 1 Rdl.

Til Trods for det for den forfinede Hofmand i Forvejen saa haar^e 

Fængsel, skal det fra enkelte Sider ikke have skortet paa vellykkede 

Forsøg paa at gøre det endnu haardere, særlig fremhæves det, at Premi

erløjtnant Christian Friderich Beck ligefrem skal have tilbyttet sig
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Retten til at bevogte ham for at faa Lejlighed til at plage ham paa en

hver tænkelig I£aade, enten ved uafbrudt at vække ham om Natten, saa- 

snart han et Øjeblik var falden i Søvn, eller paa en demonstrativ Maa- 

de at sidde og læse i en Bog, hvilket var Struensee forbudt, eller en

delig ved at bevare fuldstændig Tavshed overfor ham i de 24 Timer, Vag

ten stod paa. Hver Gang Beck blev afløst, gik Struensee altid den nye 

Vagt imøde med alle Tegn paa Glæde over at være bleven fritaget for 

sin Plageaand. Beck skal endog offentlig have rost sig af, at Struen

see ingen nødigere saa hos sig end ham; dette kom ogsaa Kommandanten 

for Øre, og denne, der skal have behandlet Struensee med en vis Hen

synsfuldhed, fik det ordnet saaledes, at Beck ikke saa ofte kom til at 

være hos Fangen.

Struensee’s Optræden i Fængslet var i Begyndelsen præget af en 

dyb Fortvivlelse; men efterhaanden som Tiden gik, betegnes han som 

blid, beskeden, ydmyg og resigneret, og særlig fremhæves det næsten af 

alle, i hvor høj Grad hans Tanker stadig dvælede ved den sørgelige 

Skæbne, der igennem ham var bleven hans Ven Brandt til Del.

Den 21.Januar nedsattes der en Inkvisitionskommission, der i Lø

bet af en Maaned var kommen saa vidt i sine Undersøgelser, at den kun

de lade det første Forhør over Struensee afholde. Det fandt Sted d.21. 

Februar i Generalkommandoboligens underste Etage i den saakaldte Parol- 

stue, der i ældre Tid betegnedes som Parol- og Kommissionsstuen, fordi 

man her lod afholde dels Garnisonsforhør og Krigsretter, dels Forhør 

over Statsfanger m.fl., ligesom den ogsaa anvendtes til Garnisonsparo

lens Udgivelse og til Meldingers og Rapporters Aflevering. Lokalet, 

der ligger i Bygningens sydvestligste Hjørne med 2 Fag ud til Facaden 

og 1 i Gavlen, benyttes nu som Kontor for Generalkommandoens Souschef, 

medens det tilsvarende bagved liggende lidt mindre Lokale benyttes som 

Kontor for Stabschefen. Det sidste af disse Lokaler benyttedes den 

Gang som Opholdslokale for Ordonnanser samt som Venteværelse for de
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for Forhør og Krigsret mødende Arrestanter og Vidner etc.

Struensee blev ført herover i Kommandantens Vogn og under Bevogt

ning af en Officer. Naar det hedder, at Lænkerne blev aftaget, før han 

afgav Forklaring, maa dette vel forstaas saaledes, at det skete, før 

han forlod Arresten, eftersom han jo var lænket til Muren der, med min 

dre han ogsa-^ har været lænket paa anden Maade, hvad der dog intet for 

lyder om. JMn gik endog saa vidt i sine Sikkerhedsforanstaltninger, at 

man lod Kastellets Vindebroer være optrukne, saa længe Forhørerne af

holdtes .

Justitsraad, Generalfiskal Frederik Wilhelm Wiwet var Anklager, 

og Højesteretssagfører F.Uldall Forsvarer. Wiwet gik Struensee meget 

haardt paa Klingen, haardere maaske end det havde været nødvendigt, 

naar det tages i Betragtning, at enhver Indrømmelse fra hans Side, saa 

ledes som Sagerne laa, absolut kun kunde blive i Dronningens Disfavør. 

Ved Forhøret d.25.Februar lykkedes det ham da ogsaa at faa Struensee 

til at foretage det uridderlige Skridt at aflægge en fuldstændig de

tailleret Bekendelse om sit Forhold til Dronningen, som han derved gan 

ske prisgav. Uldall, der tillige var Dronningens Forsvarer, bebrejdede 

ham da ogsaa stærkt denne hans feje og hfjst ugalante Optræden, men 

Struensee svarede hertil, at han havde sagt det for at lette sin Sam

vittighed, og fordi han følte det som en Pligt overfor Gud at bekende 

alt. Nu var Sandheden imidlertid den, at Struensee altid havde været 

en stor Fritænker og Gudsfornægter til Trods for, at hans Barndomshjem 

havde været meget pietistisk, og da Præsten, Dr.Balthasar Munter ved 

Petri Kirke ffrat 5 Dage efter det nævnte Forhør efter Befaling aflag

de ham sit første Besøg, kunde det altsaa ikke være en Følge af Samta

lerne med denne, at han pludselig var bleven religiøst paavirket.. Præ

sten fortsatte imidlertid i den følgende Tid med sine Besøg hos ham* 

og efter hans Formening skal disse have resulteret i hans fuldkomne Om" 

vendeIse.
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Forskellen mellem de to Personer, Dronningen og Struensee, kommer 

ikke alene frem ved hans Bekendelse, men ogsaa ved hvad der fulgte ef

ter; man fejler, at Forholdet fra hendes Side har været et rent og 

skært Kærligheds- og Tillidsforhold, medens han i hende kun s aa den 

Kvinde, der var Midlet til at opnaa den Magt, hans Ærgerrighed higede 

efter. Dette kommer saa typisk frem deri, at saasnart Dronningen erfa

rede, at Struensee havde råbet Forholdet imellem dem og selvfølgelig 

troede, at denne Bekendelse kun var bleven ham fratvungen under et pin

ligt Forhør, bad hun i sin Ømhed for Struensee, Uldall om at forsikre 

ham om, at hun ikke var vred paa ham for hans Tilstaaelse. Dette Hverv 

udførte Uldall ved et Besøg hos ham d.13.April, men Struensee syntes 

ganske uberørt deraf; alt drejede sig kun om ham selv, og den eneste 

Person, hvis Skæbne laa ham paa Hjerte, var hans ulykkelige Ven,. 

Brandt.

Dagen efter affattede han sit Forsvarsskrift, medens Uldall* s er 

af d.22., og d.2^.April faldt Dødsdommen. Samme Dag gik Uldall til ham 

for at meddele ham det sørgelige Resultat; Struensee læste Dommen og 

udtalte, idet han rakte den til Præsten, der netop var tilstede, at 

han ikke havde ventet sig den anderledes, men at derimod hans Vens 

Steebne gik ham dybt til Hjerte..

I de faa Dage, der gik forud for Henrettelsen, bevarede Struensee 

stadig sin Ro og drøftede sammen med Dr.Munter de Problemer, som den

nes Samtaler med ham og den nærforestaaende Død havde fremkaldt hos 

ham.

Samtidig med at Dommen blev forkyndt ham - og Brandt — indsendte 

de hver deres Ansøgning om Benaadning; men de blev begge afslaaede, og 

d .27.underskrev Kongen Dødsdommen, idet han dog viste stor Lyst til at 

benaade Struensee, da "denne aldrig havde gjort ham noget imod", hvori

mod han paa ingen Maade vilde høre Tale om en Benaadning for Brandt*s 

Vedkommende.,Samme Dag nød Struensee - og Brandt - hver for sig Alte-
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rens Sakramente i deree Arrester.

Eksekutionen skulde som bekendt foregaa d.28.April K1.9i paa 

østerfælled. Efter 6 Timers rolig Savn vaagnede Struensee den paagæl
dende Korgen, klædte sig paa i den samme lyseblaa FløjÅdragt med 

Pels, som han havde baaret siden sin Arrestation, og da Dr.Kunter kom 

ind til ham, laa han og læste, men var iavrigt fuldstændig rolig, hvor

imod Klinter selv blev mere og mere bevæget, alt som Tiden nærmede sig, 

og ikke mindst da der kom Bud til ham om at begive sig ud for i Forvej

en at kåre til Retterstedet. Struensee blev kort efter fart ud til den 

for ham bestemte Vogn, i hvilken han tog Plads med 1 Officer ved sin 

Side og 2 Underofficerer paa Sædet lige overfor, hvorefter Vognen sat

te sig i Bevægelse eskorteret af Fodfolk med opplantede Bajonetter og 

mange Dragoner for gennem Ilorgesporten. forbi Fiskerhuset og Over 

Østerbro at naa ud til Fælleden. Struensee karte i den bageste Vogn* 

foran ham karte Brandt og allerforrest en Vogn, hvori befandt sie Géhe- 

ralfiskalen og Kongens Foged.

Ked Hensyn til selve Henrettelsen, om hvilken endnu den opretstaa- 

ende Sten paa Østerfælled tæt ved østerallé bærer Vidne, skal det hen

vises til en, som det synes, temmelig ukendt Fremstilling, der øjensyn

lig er skrevet af et Øjenvidne, og som findes i Vejviseren for 1773 S. 

7 under Titlen: "De ulykkelige Grevers Johan Friderich Struensee’s og 
23) 

Enevold Brandt1 s Historie".

Enevold Brandt. der var født i København 1738, blev i 1756 Stu

dent fra Sorø Akademi og i 1764 Assessor i Højesteret. Aaret efter 

blev han Kammerjunker og begyndte allerede sin Karriére ved Hoffet, 

hvor hans Fader havde været Kabinetssekretær hos Dronning Sofie Majgda- 

lene. Efter et Sammenstød med Kongens Yndling, Frederik Vilhelm Conrad, 

Greve Holck, blev han imidlertid i 1768 udvist af Landet. I Tyskland 

stiftede han Bekendtskab med Struensee. og paa Christian VII’s Uden—
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lendsrejse blev han ikke alene selv igen taget til Naade af Kongen, 

men fik ogsaa Lejlighed til at præsentere Struensee for ham.

Brandt var en i og for sig ret ubetydelig Person, men da man un

der de foreliggende Forhold havde god Brujj for ham som en ret haardhæn- 

det Vogter af den sindssyge Konge, avancerede han hurtig qjg blev, lige

som Struensee, i 1771 ophavet i Grevestanden. Da Ulykken saa kom over 

Struensee, var han og Brandt saa uløselig forbundet, at det var uund- 

gaaeligt, at Brandt blev revet med af Katastrofen, o^ uagtet hans Brø

de i Virkeligheden ikke kunde sammenlignes med Struensee’s, kom han 

dog i et og alt til at dele Skæbne med ham.

Med Hensyn til Brandt’s Fængslingsmaade o# øvrige Arrestforhold 

lige indtil hans Død paa Skafottet er de jo i det hele og store saa 

ganske lig med Struensee's, qg der skal derfor her kun navnes de faa 

Uoverensstemmelser, der kan vare mellem de to saa parallelt løbende 

Skæbner.

I Modsætning til Struensee’s Tungsind, saa Brandt fra først af me

re uforsagt og sorgløst paa Tilværelsen, og Tiden i Fængslet gik for 

ham med at synge Arier og spille paa Fløjte; i det hele taget opførte 

han sig som en Mand, der føler at have en god Samvittighed. Brandt*s 

Forsvarer var Justitiarius Oluf Lundt Bang, og det første Forhør over 

Brandt blev afholdt d.22.Februar. Paa Forslag af Kommandanten forlang

te Brandt at tale med en Præst, og d.28.Februar blev Provst Jørgen Hee 

ved Holmens Kirke beordret til at aflægge ham et Besøg; ogsaa for 

Brandt*s Vedkommende blev det antaget, at disse Besøg resulterede i en 

sand Omvendelse.

Da Dødsdommen blev oplæst for ham, paahørte han den med en saa 

stor Ligegyldighed, at han endo^ forbavsede sine Dommere, og han beva

rede ogsaa efter, den Tid en Sindsligevægt, der kunde faa. ham til at 

synre - bl.a. en Sang med Omkvædet: MMoutir n’est rien!” - spgge 03^^ 

re Narrestreger. Han troede dog stadig, at han vilde blive benaadet og
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talte ofte herem med sin Forsvarer, der imidlertid berøvede ham et

hvert Haab, hvortil Brandt skal have svaret, at hvis der ikke blev Par

don for ham før paa Retterstedet, saa var det ham ligeryld igt; thi saa 

vidste han, at Pøbelen vilde sønderrive ham, inden han kom derfra. Da 

Könnens Fored endelin kom ind til ham om Kornenen paa selve Henrettel

sesdagen, spurgte Brandt ham, om Struensee eller han skulde være den 

første, og da Fogden svarede, at det vilde blive ham, udbrød han: ’’Saa 

ved jeg, at alt Haab om Pardon er udeltt Brandt bevarede iøvrigt sin Ro 
24) 

og Koldblodighed line til det sidste.

Af de øvrige, der hin tidlige Januarmorgen blev fængslede, skal 

kun omtales følgende;

Den dygtige Læge, Professor Christian Johan Beraer. der var født 

1724 i Wien, kom i 1741 til København, hvor han særlig lagde sin efter 

Fød s els videnskab og 20 Aar senere blev Professor i Medicin og Fødsels

hjælp, en Videnskab, der før den Tid havde været temmelig fors^mt,, og 

hvori han nu som Leder af fødselsstiftelsen gjorde fortrinlig Nytte« 

Han blev i 1770 udnævnt til kongelig Livlæge og kom derved til at staa 

i Venskabsforhold til sin forhenværende Kollega, Struensee., hvilket nu 

blev betragtet som Grund nok til., at ogsaa han blev fængslet.

Berrer var fyrste Ganß i Forhør d..22-Februar:; straks efter fik 

han Tilladelse til at faa udleveret Kniv og Gaffel til sin Mad og til 

at blive barberet; samtidig flyttede han Ind i et bedre Værelse, fik 

sin egen Seng og fik Tilladelse til at ryge Tobak og læse.

Den 18.Maj sættes han paa fri Fod, men med Ordre til at være ude 

af København senest i Løbet af 14 Dage og rejse til Aalborg, hvor han 

skulde opholde sig, og hvor der vilde blive udbetalt ham et aarligt Be

løb af 300 Rdl. Dette Forhold varede dog kun til 1774, da han atter 

blev kaldt tilbage og blev udnævnt til Professor i Medicin, Kirurgi og 

Fødselsvidenskab ved Universitetet i Kiel. Han døde som Btatsraad i
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1789.

Struensee’s Broder, Justitsraad Carl August Struensee, der var 

født 1735, kom i 1771 til Danmark, hvor han overtog Ledelsen af Lan

dets Finansvæsen. Ogsaa. han blev fængslet med Lænker, oa hans fængsels

ophold falder i den første Tid ganske sammen med Broderens, 

Den 7.Marts blev han fremstillet for det første Forhør; men det 

synes, at han allerede da har modtaget Lempelser i sit Fængsel« thi 

han bærer nu ikke Lænker og fordriver Tiden med at spille Skak med den 

vagthavende Officer; efter Forhøret tillades det ham at ryge Tobak og 

at lade afhente Vin fra sin Kælder i Byen.

Den 12.Juni foreligger der en kongelig Befaling, der bl.a. omfat

ter ham, og hvori det hedder, at han ved sit mistænkelige Forhold har 

paadraget sig sin Arrest; men at han nu maa løslades mod straks at rej

se bort efter at have afgivet en skriftlig og edelig Forsikring om, at 

høn hverken skriftlig eller mundtlig, direkte eller indirekte, vil aa- 

benbare de Statssager, med hvilke han er bleven bekendt, ligesom hel

ler ikke tale eller skrive om, hvad der i den nærværende Tid er fore- 

gaaet. Den 20.s.M. løstoges han og rejste straks efter til Schlesien, 

hvor han var preussisk Minister fra 1791 til sin Død i 1804,

Ogsaa en anden af Struensee's Brødre, Løjtnant Gotthilf Christian 

Struensee, blev fængslet i Kastellet; han blev dog allerede d.22.s.k. 

sat paa fri Fod med Ordre til at være ude af Lindet inden 24 Timer, 
27) 

hvorhos der udbetaltes ham 200 Rdl. i Rejsepenge.

Efter disse skal nævnes Generalløjtnant Peter Elias Gähler og 

hans Frue Christine Sophie f.Ahlefeldt.

Gähler, der var født 1718, begyndte sin militære Løbebane som Un

derofficer 1 Livregiment til Hest, blev 1736 Kornet og avancerede til 

Generalløjtnant til Hest i 1764; ved St.Germain’s Fald 1766 blev han
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fjernet oq blev Vicekommandant i Gluckstadt, men allerede Aaret efter 

kaldtes han tilbage og blev ansat som Chef for Generalkommissarlatekol

legiets 2.Departement. Han sluttede sir stærkt til Struensee, blev i 

1770 Preses for Kollegiet samt Medlem af Gehejmekonseillet, hvorfor 

han ogsaa blev udpeget som en af dem, hvis Person man maatte sikre sig 

ved en Lejlighed som denne.

Hans Frue, født 1747, hørte til Dronningens nærmeste Kreds og var 

en ivrig Deltager i alle de Ekstravagancer, der dreves ved Hoffet i 

den struenseeske Periode. Hun var, som det ses, omtrent 30 Aar yngre 

end Gemalen og fulgte trolig Tonen fra det letlevende Hof ved at skæn

ke et Par Elskere sin Gunst.

I den kongelige Befaling af 12.Juni hedder det om GShler,. at han 

"hermed skal være dimitteret af Vor Tjeneste og have forbrudt den ham 

ved Reskript af 26.Marts tiltænkte kongelige JIaade, og at han straks 

har at udvælge et Sted i en af Vore danske Provinser, Sjælland, lyn og 

det slesvigske undtagen, hvor han bestandig herefter skal, opholde sig 

og forblive, 05 hvortil han lige fra Kastellet med forderligste skal 

fortsætte sin Rejse; hvorhos I alvorlig har at advare ham under Vor 

Unaade, ikke at tale eller skrive om publique Ting, da Vi derimod, af 

særdeles kongelig Naade vilde tillægge ham til Underholdning 500 Rdl. 

aarligen ag hans Frue ligeledes £00 Rdl. aarlig." Den 23.s.M. løstoges 

begge af deres Arrest og rejste direkte til Vejle. Samtidig med Fængs

lingen havde en af Fruens Elskere skænket Ægteparret et aarligt Beløb 

af 1200 Rdl. Gahler døde i Gluckstadt 1783. og Enken ægtede 8 Aar sene

re General Goltz, der imidlertid døde selve Bryllupsnatten Kl.2 Mor- 
28) 

gen.

Mellem de fængslede var ogsaa Oberst Seneca Otto Falkenskj old. 

der var født 1738, blev Landkadet 17^6,., Sekondløjtnant 1758 og Kaptajn 

1761, blev senere Generaladjutant hos Kongen og Aaret efter Kammerher-
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re. Han gik derefter i russisk Krigstjeneste, udmærkede sig i Krjgen 

mod Tyrkerne og avancerede til russisk Oberst► Da Struensee mente at 

have Anvendelse for ham under Gennemførelsen af sine Reformer, kaldtes 

han mod sit Ønske tilbage i 1770 og ansattes som Oberst og Chef for 

danske Livregiment. Han blev saaledes ganske naturligt en varm Tilhæn

ger og Beundrer af Struensee og maatte derfor selvsagt følge med i den

nes Fald.

Fra Sølvgades Kaserne, hvor han boede, blev han ført som Arre

stant til Kastellet, hvor der vel ikke blev paalagt ham Lænker, men 

hvor han iøvrigt i andre Retninger maatte dele Skæbne med Struensee» 

Til &ans Underhold var der i Begyndelsen kun bevilget 28 Sk. daglig, 

men i April blev dette Beløb noget forhøjet. Han blev behandlet mød 

stor Vilkaarlighed og maatte hensidde flere Uger i en utaalelig Arrest, 

før han d.18.Marts blev fremstillet for Kommissionen, der forelagde 

ham en Række smaatskaarne og ganske urimelige Anklagepunkter, af hvil

ke de værste var, at han, da Arveprinsen en Gang havde passeret det 

Sted, hvor han afholdt Øvelse med sit Regiment, dels havde ladet Musik

ken fortsætte Spillet og dels havde undladt at gøre den nødvendige 

Plads. Uden nogen egentlig Rettergang blev han paa dette løse Grundlag 

d.25»April beordret til Forvisning paa Livstid til Munkholm, "hvor han 

af Vor Kasse maa nyde til Underholdning en halv Rigsdaler daglig". Han 

mistede sin Oberstbestalling, sin russiske Orden og sin Kammerherrenøg

le, og d.26.Juni blev han ført til Munldiolmen under Bevogtning af 1 Un

derofficer og 4 Mand.

Først 1775 løstoges han mod at tage Ophold i Udlandet, men 1788 

kaldtes han atter tilbage til Danmark, blev udnævnt til Generalmajor 

og fik paany Tilladelse til at anlægge sin Kammerherrenøgle. Han døde 
n 29)

d.30.September 1820 i Lausanne.

Kontreadmiral Ole Hansen, der var født 1719 0? havde været Søoffi-
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cer fra 1738* blev ligeledes fængslet i Kastellet som en af Struensees 

Medskyldige, men da hans Uskyldighed bevistes under Forhørerne, hæve

des hans Arrest i Løbet af Maj Maaned. Han døde 177?•

Foruden disse blev flere andre højtstaaende Personer fængslet i 

Kastellet, saaledes f.Eks. Københavns Kommandant, Generalmajor Henrik 

Gude. Oberstløjtnant Hans Jacob Henning Hesselberg og mange flere, men 

deres Skæbne er i det væsentlige den samme. Andre xom til at sidde paa 

Nyholm og andre igen i Blaataarn ved Langebro. Det var en hel Maasear- 

restation, thi man nøjedes ikke med alene at fængsle de enkelte mere 

eller mindre mistænkte Personer, ogsaa hele deres Tjenerstab blev 

fængslet, saalænge Sagen stod paa.

Henholdsvis d.6.og 30.August 1774- samt d.21. Januar 1775 skal tre 

forhenværende Amtsforvaltere, Christian Schauboe Østrup. Kammerraad 

Hans Andersen Møller og Kammerraad Mathias Zeuthen. der paa Grund af 

Kassemangel var idømt Fæstningsarbejde, til større Sikkerhed for deres 

Personer modtages i Kastellet, hvor de skulde forplejes ved Slavekas

sen. og d.5.Januar 1775 skal den paa Hovedvagten arresterede Løjtnant 

Koss "for den imod det kongelige Generalkommissariats-Kollegium brugte 

u&nstændige Begegnelse holde 3 Maaneders Arrest i Kastellet Frederiks- 
30) 

havn" .

Den 8.Oktober 1777 fængsledes Gehejmeraad Johann Wilhelm Frantz v. 

Krohne.

Krohne, der som lidt af en Eventyrer havde flakket om fra Land 

til Land, var født 1738« I 1774- kom han i Byen Celle i Forbindelse med 

Dronning Caroline Mathilde, hvad der gav ham Anledning til at udgive 

et anonymt Skrift, i hvilket han udtalte en Spaadom om hendes snarlige 

Tilbagekomst til Danmark; da hun senere døde, slog han dog om og viste 

sig nu som en Tilhænger af det regerende Parti i Danmark, hvortil han 

var kommen i 1777; han var da Enkemand med en stor Børneflok og forlo-
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vede sig med en Datter af Generalløjtnant Grambow, Henriette Juliane 

Grambow. Hendes Familie vilde imidlertid for enhver Pris forhindre det

te Ægteskab, hvad enten dette nu skyldtes Antipati imod ham, eller 

Grunden var den, at man ikke undte ham den Formue, som Frøkenen var i 

Besiddelse af, og man gik saa vidt, at man fik udvirket en Kabinetsor

dre, i hvilken Kongen uden videre ophævede Forlovelsen. Da Krohne imid

lertid rent ud nægtede at underkaste sig Ordren, blev han fængslet i 

Kastellet. Den 23«December Aaret efter foreligger der endog Ordre til, 

at der til hans Bevogtning daglig af Københavns Garnison skal afgives 

6 Land, der dog atter inddrages i April 1779« Den 9-Juli s.A, løstoges 

han og erholdt en aarlig Pension af 400 Rdl., men kun imod at under

skrive en Erklæring, hvori han forpligtede sig til at forholde sig ro

lig og ikke forlede Landet e|ler det Sted — Ribe Stift - der blev ham 

anvist som Opholdssted. Trods saavel hans som Frøken Grambow’s levende 

Protester blev der dog aldrig noget af Ægteskabet imellem dem. Han op- 

naaede senere Tilladelse til at rejse til Berlin og slal være død her 
. 31)

1787.

Pakhusforvalter og Kollektør Peder Brandorph. der havde haft en 

ret betydelig Kassemangel, skulde d.7.November 1778 hensættes paa kon

gelig Naade “paa et ærligt Sted” i Kastellet og nyde 7 Sk. daglig til 
32) 

sit Underhold; han blev dog d.20.Juli 1781 sat paa fri Fod.

Tidens langsomt fremadskridende mildere Syn kommer tilorde i føl

gende karakteristiske Skrivelse af 26.April 1780 fra Kongen til Kastel

lets Kommandant:

“Vi have ladet Os referere den uordentlige og hel uanstændige Le
vemand e , som den ved Dronningens Livregiment til Fods staaende Sekond
løjtnant Heinrich Carl Friderich Ahrenfeldt fører, og da han, ifald Sa
gen imod ham skulde komme til Rettens Behandling, vist vilde blive kas
seret og derved jyjort ulykkelig for sin Livstid; saa, i Betragtning af 
den fra hans Moder for ham indkomne Forbøn og for at forsøge, om han, 
som et unct forvildet Menneske, maaske endnu derved maatte kunne for
bedres og reddes fra Undergang, ville Vi allernaadigst, at fornævnte 
Sekondløjtnant v.Ahrenfeldt til Revselse for de af ham begangne Udsvæ-
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velser og til Korrektion for Fremtiden skal hensættes i Vort Kastel 
Frederikshavn og der holde Arrest i 6 toaneder, samt imidlertid som 
før nyde den ham tilladte Gage

Mildheden strakte sig endog saa langt, at han d.19.August fik Til

ladelse til en Gan^ om Dagen at trække frisk Luft paa Volden, dog un

der Opsyn, og d.14.November foreligger der Ordre om, at han maa løsta

ges efter Udløbet af de 6 Maaneder, men at han da personlig skal frem

stille sig for Kollegiet for at erfare de nærmere Bestemmelser om, 
33) 

hvorledes der fremtidig skal forholdes med ham.

1781-1800.

Den 20.Februar 1781 skil "forrige“ Spo^elkasserer ved det konge

lige Generalkommis sar iat s-Kollegium, Krigsraad Georg Henrik Grø pper ef

ter Rentekammerets Begæring hensættes til Fængsel om Arbejde i Kastel

let, "og der saalænge at forblive, indtil han enten hans Gæld har af be

talt, eller ved Døden afgaar." Der var nemlig overgaaet ham en Dom for 

af Konfirmationsgebyrerne til de kongelige Kasser at have tilvendt sig 

en Sum af 4.472 Rdl.48 Sk.

Det er første Gan~ i Kastellets Historie, man paa Forhaand ved Ar— 

resttiiens Begyndelse hører den ovenfor citerede Bestemmelse om, at Ar

restanten skal sidde, indtil hans Gæld er betalt, eller han afgaar ved 

Døden; men let blev ikke den sidste. Ganske vist bliver Grøpper atter 

fri, inden Aaret er omme, men det er orsaa kun et af de sjeldne Tilfæl

de, og vi vil senere faa at høre, at denne Bestemmelse førtes ud i si

ne yderste Konsekvenser. Særlig var lette Tilfældet i Tiden efter 

Statsbankerotten i 1812, hvor Statens Embedsmænd, oftest af den rene 

Fød, forgreb sir pa« le dem betroede Kasser eller paa anden Liaade be

sveg Staten; Gang paa Gang lyder denne Bestemmelse ved enhver så«dan 

Arrestation, og ligesaa uvægerligt blev det det sidste Alternativ, der 

kom til at fastsætte Arresttidens Afslutning. Til deres Dages Ende le-
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peløse Stakler, levende Lig, for hvem Livet var gledet bort under de 

mange Aars Arresttid. Gældens Tilbagebetaling blev jo netop umulig

gjort for dem ved en ørkesløs Lediggang, og naar der ganske undtagel

sesvis blev en af dem tilbudt Friheden, efter at de var naaet højt op 

i Oldingealderen, bad de som Regel ynkeligt om at maatte forblive, 

hvor de var, thi for Verden og Menneskene derude stod de som fremmede, 

forglemte eller forlængst afdøde Personer, hvis Slægtninge og Venner 

var ga«.et bort. Deres Alder og Svagelighed umuliggjorde det for dem at 

tage sig noget for, hvorved de kunde forslaffe sig selv det allernød- 

tørftigste til Livets Ophold; Fængslet var jo gennem lange Aarrækker 

blevet deres egentlige Hjem, til hvilket de efterhaanden havde vænnet 

sig; her led de dog som Regel hverken Kulde eller Sult, hvor sparsomt 

end Brændslet og Føden blev dem tilmaalt.

Om Grøpper hedder det videre, at der fra d.21.April skal udbeta

les ham .7 Sk. daglig i Underhold, og samtidig skal den ’’gamle* Krigs- 

raad forskaanes for Arbejde i Jern "og derimod som Arrestant hen

sidde paa et ærligt Sted" i Kastellet. Den 13.Oktober s.A. sættes han 
1) 

dog paa fri Fod.

Imellem Kastellets Arrestanter spiller Kammerherre Magnus Bering- 

skiold en meget fremtrædende Rolle.

Beringskj old , der var født 1721, hed oprindelig Magnus Blach Dit- 

levsen Bering, og det sidste af disse Navne var endda et, hans Fader, 

der var Købmand i Randers, havde antaget efter sin Stedfader.

Beringskj old blev Student 1740, men begyndte allerede som saadan 

at føre sit forunderlige, stærkt bevægede eventyrlige Liv, som han 

fortsatte omtrent til sine sidste Dage. Han betegnes som en af de mest 

utiltalende Personer, der har spillet en Rolle her i Landet i det 18. 

Aarhundrede, og kaldes hensynsløs, samvittighedsløs, trættekær og li

denskabelig. Ved Praleri var det lykkedes ham i 1758 at blive adlet i
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Tyskland or kom herved til at bære Navnet Bering v.Beringskjold . I 

1762 kom han til Danmark, købte Ejendomme, men laa i stadig Strid med 

alle, saavel opad som nedad. Han købte Krongods paa Møen, men Regerin

gen annullerede Handelen, hvorved han mistede en Del Penge, og da han 

mente, at dette skyldtes Struensee, hævnede han sir paa denne ved at 

give Impulsén til Sammensværgelsen imod ham.

Det varede dor ikke længe, før han ogssa lagde sir ud med Guld- 

berg, uagtet denne havde skaffet ham Dækning for hans Tab paa Møen og 

havde gjort ham til Kammerherre samt havde vist baade ham og hans to 

Sønner betydelige Begunstigelser. Paa flere forskellige Maader vakte 

han Mistanke om sin Person, og saavel i Skrift som i Tale gav han sit 

Had or sin Hævnfølelse overfor Guldberg frit Løb.

Han kom til at bøde haardt for dette; gennem en Intrige, i hvil

ken saavel Enkedronningen som Buldberg skal have deltaget, formaaede 

man Ber ingskj old's yngste Søn, Thomas Beringskj old og dennes Hustru 

Louise Sofie f.Wedell-Jarlsberg, til at fremkomme med Beskyldninger om, 

at Faderen omgikkes med Planer til en ny Revolution, fordi han ikke 

var bleven belønnet tilstrækkeligt for sin Deltagelse i den sidste. 

Han skulde alt have faaet Officererne fra et Regiment paa sin Side, og 

det var nu hans Agt at bemægtige sig Kongens Person, bringe ham bort 

fra Enkedronningens 00 Arveprinsens Indflydelse og faa ham omgivet med 

andre Personer.

Disse Beskyldninger fra hans egen Søn og Svigerdatter indkom offi

cielt til Guldberg i Løbet af Maj 1781, og d.4.Juni lod denne udfærdi

ge en Ordre til hans Fængsling, der fandt Sted d. 6.Juni under meget 

dramatiske Former, idet han under et eller andet Foregivende blev lok

ket fra sin Gaard, Rønnebæksholm, til Næstved, hvor han blev arreste

ret for den næste Dag under bevæbnet Eskorte at føres til Kastellet. 

Kommandanten her. Oberstløjtnant Christian Ludvig v.Holten. fik Ordre 

til, at han akulde tage ham *i sin allernøjeste Forvaring og skarpeste
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Opsyn”. Han skulde anbrince ham i et Værelse forsynet med Jernstænger 

or skulde ved Vart forhindre ham fra enten mundtlig eller skriftlig at 

sætte sir i Forbindelse med Omverdenen, "hvorover Du med denne listire 

Mand maa bruge den allerstørste Aarvaagenhed" , doer var det Koncens Vil 

lie, "at han ikke i noget Hul skal sættes, men i et luftigt Kammer og 

nyde god Behandling"; til hans Underhold blev der bevilget ham 1 Rdl. 

daglig.

Beringskjold havde næppe siddet 8 Dage i Arrest, før han foretog 

et mislykket Forsøg paa at skrive til sin Hustru, i hvilken Anledning 

det fremtidig blev forbudt den vagthavende Officer at tale med ham; 

han viste i det hele taget ikke Spor af den "Fortrydelse og Sindighed" 

som man i en Skrivelse havde udtalt, at man ventede sig af ham, og man 

maatte efter et Par Maaneders Forløb beordre ham til at opføre sig 

stille og sædelig som det sømmede sig for en Arrestant.

Ved en Kabinetsordre af 13.November s.A. blev en Kommission ned

sat "for at tage de Beskyldninger under Overvejelse, som vi har mod 

Kammerherre Magnus Beringskjold." Efter nogle Forhør i Begyndelsen af 

Marts fik han Tilladelse til at faa Bøger og Aviser, ligesom han maat

te modtage enkelte Besøg; der skulde dog stadig holdes Vagt over ham 

af Officerer, og da det ved denne Tjeneste gik lidt feaardt ud over Ka

stellets Garnison, blev der beordret Officerer af Københavns Garnison 

til Hjælp.

I April fik Dr.Bang Ordre til at tilse Arrestanten, og hen ad Ef- 

teraaret blev der foretaget den Ændring med Hensyn til hans Bevogtning 

at han i Stedet for som tidligere at blive overvaaget af en Officer og 

en Skildvagt. der uafbrudt havde opholdt sig inde hos ham i selve Arre

sten, nu blev bevogtet af to Skildvagter udenfor Døren til denne, en 

Vagt bestaaende af 1 Underofficer og 6 Mand i Vagtstuen og 1 Officer, 

der Dag og Nat skulde inspicere saavel Arrestanten som Vagten. For at 

holde hans Arrest lun, blev der d.£. Oktober givet Ordre til, at Ingen i-
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ørkorpset skulde beklæde Gulvet og Loftet i hans Værelse med uldne Dæk

kener» hvorfor der af Kastellets Beholdning skulde udleveres saa mange, 

s o«» der var nødvendige hertil.

Den 31,December indgav Kommissionen sin Betænkning, ler gik ud 

paa, at da Beringskjold “hører til de urolige og for Landet farlige 

Borgere", saa bør han i hele sin Levetid holdes arresteret og i n*je 

Forvaring, idet den dog sluttede med at indstille “denne Arrestant til 

saa lemfældig Behandling, god Pleje og Bekvemmelighed i sin Arrest, 

som kan bestaa med den allernøjeste Bevogtning", og Regeringen, d.v.s. 

hans bitreste Fjende, Guldberg. s «ynd te sig samme Dag at udtale, at 

den “med den roligste Samvittighed" kunde ophøje denne Kommis s i ons-Be

slutning til en Dom, saa at Beringskjold blev Statsfange for Livstid, 

idet der iøvrigt blev udsat 600 Rdl. aarlig “til hans bekvemme Pleje, 

unier Kommandantens Bestyrelse og Regnskab."

Med Hensyn til hans Arrest siges der, at "i den ene Ende af Fæng

selsbygningen ved den sydlige Kirkegavl, hvor nu Arrestforvareren har 

sin Bolig, laa hans Værelse i Stueetagen med en Vagtstue udenfor". Det 

er meget tvivlsomt, om dette er korrekt, thi for det første vides Ar

restforvareren aldrig at have boet anire Steder end netop i disse Loka

ler, og desuden har der aldrig været nogen Vagtstue i denne Del af byg

ningen, idet Vagtstuen, som tidl igere anført, laa midt i Bygningen 

umiddelbart indenfor den derværende Indgangsdør. Kun et af to kan have 

været Tilfældet; enten har han siddet i den Arrest, der ligger umiddel

bart syd for den søndre Trappegang, hvor nu Kirxens Varmeanlæg er an

bragt, men i saa Tilfælde har der ikke været nogen Vagtstue udenfor 

hans Arrest, eller han har siddet i Norcross sidste Arrest (Nr.l) umid

delbart nord for den samme Trappegang, og i saa Tilfælde passer det 

med Vagtstuen, men derimod ikke med Arrestforvarerens Lejlighed. Andet

steds siges det, at hans Celle var meget utæt, hvad den anførte Ordre 

om Gulvets og Loftets Beklædning med Dækkener jo ogsaa synes at bevise,



-123” 

og der tales om, at han led meget af Langel paa Renlighed og cn ordent

lig Seng.

I de 4 Aar Beringskjold sad som Fange i Kastellet, forulempede 

han uophørlig Regeringen med Klager, Beskyldninger, Trusler, hemmelig 

Brevveksling med private Personer o.s.v. lian havde f.Bks. saaledes til

delt ham en Boldat som Oppasser; det var en stakkels fattig Lusketer, 

Per Jørgensen Strøm, der havde heade Kone og Børn, og i Slutningen af 

Januar 1783 lykkedes det Beringskjold ved gyldne Løfter at faa ham 

overtalt til at købe sig 3 Ark Papir, for 1 Sk. Blæk og 1 Sk. Oblater 

og lægge det under Kakkelovnen mellem Brsndet. Han udfærdigede da i Be

gyndelsen af Februar et Brev til sin Defensor og to til sin Hustru, og 

det var nu Leningen, at Oppasserens Kone skulde besørge disse ureve 

for ham, men da han ingen Penge havde at give hende med paa den lange 

Vej til Rønnebæksholm, lod han Oppasseren pantsætte et Par Guldknapper, 

hvorved han fik 3 Rdl., og en Lørdag Liddag begav Konen sig virkelig 

paa Vejen. Hun naaede dog ikke længere end til Korporalskroen, hvor 

hun pludselig fik Skrupler, fordi det ene af Brevene havde aabnet sig 

lidt, hvorpaa hun skyndte sig hjem igen, det bedste hun kunde.

Beringskjold1s Karakter kommer ved denne Lejlighed ret for Dagen, 

thi da han erfarede det negative Resultat, beklagede han sig til den 

vagthavende Officer over Oppasseren, kaldte ham for en Spitsbub og Ka- 

naille og fortalte selv, hvorledes han havde bistaaet ham. Den ulykke

lige Soldat maatte herfor tage sine 25 Stokkeprygl, medens der for Be

ringskjold ’s Vedkommende blev udstedt en Kabinetsordre af 15.Februar, 

i hvilken det hedder, at hvis han oftere gjorde sligt, maatte Kongen 

”forandre den naadige og skaansomme Omgang, som han mod en grov Forbry

der som ham hidtil af kongelig Lildhed og Naade havde villet lade vi

se“. Da Kommandant en skulde oplæse denne Ordre for ham, laa han paa 

sin Seng og læste, men næppe var Kommandanten begyndt paa Oplæsningen, 

før Beringskjold holdt sig for Ørerne og raabte op som ^n afsindig, at
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det var altsammen kun Snak af Guldberg, og at Kongen intet vidste af 

det hele o.s.v. Kommandanten ma^tte tilsidst trække sig tilbage, ocr 

først et Par Dage senere blev det muligt at faa ham til at høre Ordren 

oplæse, uden at det var mulig at faa ham til at besvare Spørgsmaalet, 

hvor vidt h«n havde forstaaet den.

Næsten samtidig foretog han et andet om mulig endnu mere sindsfor

virret Forsøg paa at komme i Forbindelse med Omverdenen. En Dag, da en 

Lusket er, Frederik Larck af Kongens Regiment, der var Barber og betjen

te Beringskjold som saadan, var hos ham, bad Arrestanten den vagthaven

de Officer om at skænke hans Kaffe, og medens dette fandt Sted, saa 

han Lejlighed til at vise karck et med en graa Traad omviklet Stykke

Papir og samtidig hviske til ham, at hvis han kunde betro ham dette,

skulde han blive lykkelig, og da Earck hviskede: Ja! puttede Bcring- 

sxjold det i hans Lomme, bad Officeren om at kalde paa Arrestforvare

ren og sagde imedens til Earck, at hvis han vilde brince det til nogle 

nærmere betegnede Personer, vilde det være til hans største Lykke, men 

han mantte bære sig fornuftigt ad. Ikke sa« snart var Marck igen kom

men ud af Arresten, før han i den største Angst afleverede det hele 

til Kommandanten. Den omtalte Lap Papir viste sig at indeholde en halv 

^nes aldeles ulæselige Linier skrevet med et Stykke Trækul. Resultatet 

heraf blev Nedsættelsen af en Krigsret, der frakendte ham Kammerherre- 

værdigheden og nu for Alvor idømte ham livsvarigt Fængsel, hvorhos Til

synet med ham igen blev skærpet derhen, at en Officer og en Skildvagt 

bestandig skulde opholde sig hos ham i Arresten. Denne Dom blev oplæst 

for ham i April, og det blev tilkendegivet ham, at saafremt han ikke 

nøje overholdt de givne Befalinger med Hensyn til sit Fængselsophold, 

vilde de alvorligste Tvangsmidler blive bragt i Anvendelse overfor ham.

Den 3.haj havde han paa en eller anden La* de igen set sit Snit 

til at faa sendt et Brev til sin Hustru, men denne, der i lang Tid hnv- 

de været sengeliggende, nasede kun at faa last Overskriften: "Allerbod-
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ste og eneste Ven paa Jorden)*, thi straks derefter besvimede hun fle

re Gange af den stærke Sindsbevægelse, og da der imidlertid kom andre 

til, skyndte de sig med at indsende Brevet til Regeringen for at afle

de Listanken om, at hans Hustru sxulde have staaet i Ledtog med ham. 

Indholdet af Brevet g^ar iøvrict ud paa Klager over den utætte Arrest. 

hans daarlige Sengested og hans liangel paa rent Linned; desuagtet, 

skriver han, er han ved godt Humør.

Kort Tid efter afgik hans Hustru, La ren Kirstine v.Cappelen, ved 

Døden, og ved cn Kabinetsordre blev Boet udleveret til Sønnerne med 

følgende Tilføjelse:

“Hvad Arrestanten Lagnus de Bcringskjold, Faderen, anga^r, da er 
han af os dømt til et evigt Fængsel, hvoraf han hverken skal eller ef
ter hans liisgernings Beskaffenhed bør uden ved Døden befries, følgelig 
er han at agte som civilliter mortuus, der hverken kan eje eller for 
sin Person arve".

I Slutningen af s.A. blev Jet efter Ansøgning bevilget Sønnerne 

at føre Kavnet Wedelsparre, og Beringskjold stod sanledes som af 

alle Lenncsker forladte, hvilket dog ikke formanede- at kue hans kæmpe

mæssige Villiekraft og Energi.

Hvorledes han under de streiige Fængselsforhold kunde faa Lejlig

hed til fra sit Fængsel at affatte og udgive cn harmdirrende Pjece, 

der under Titlen: "Høegens mange forræderiske Praktikker" var rettet 

mod Høegh Guldberg, cr det vanskeligt at forstaa, men dette lykkedes 

ham virkelig i Foraarct 1784, hvorfor det i cn ny Kabinetsordre af 

April s.A. paalægges Kommandanten at sørge for, at der blev passet nøj- 

e paa, hvad han havde for i sit Kammer, saa at han ikke kunde fan Lej

lighed til at skrive eller føre hemmelige Samtaler, or nt det blev til

kendegivet Kastellets Præst, Christian Koch, at han kun maatte besøge 

ham som Sjælesørger, og at Arrestanten var en stor Hykler.

I Juni s.A. saa han cn Dng Lejlighed til at stikke nogle sammen

rullede Papirstumper i Haanden paa den vagthavende Officer; de inde- 

holdt kun nogle ulæselige Linier kradsede ned med cn spids Pind.
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Der høres nu intet om Beringskjold før d.14.April 1735, 3* der ud

stedes Ordre til, at han med første Skibslejlighed skal transporteres 

fra Kastellet til Bergenshus Fæstning for Jer at forblive sin Livstid 

i sikker Forvaring. Af hans Sønner skulde der nu anrlic udredes 300 

RU,, og af den kongelige Kasse 600 R^l. til hans ITnderhol-’, or en nf 

de sidste Dage af August blev han bragt ombord paa det Skib, ^cr skul

de føre ham til hans nye Opholdssted, hvortil han ankom d.8.September.

Fer ophører altsaa hans Rolle som Kastelsfange. I Bergenshus til

bragte han 11 Aar i et meget mil4t Fængsel; ikke desto mindre lønnede 

han denne Hensynsfuldhei med at plage Livet af hver den, der kom i Be

røring med ham. Han bankede en Nabofange, skældte Fæstningens Office

rer ud, spyttede ad de Soldater, der stod paa Post hos ham og viste- en 

ganske ualmindelig Opfindsomhed i Retning af at lyve og bagvaske. Do 

han tilsidst affatte de et meget ondartet og skandaløst Skrift, beslut

tede man i 179$ at lade ham bo s ora fri kan! i Stavanger, og her synes 

han endelig at være falden til Ro, indtil han d.7.April 1804 afgik ved 
2) 

Døden i en Alder af næsten 83 Aar.

Den 19-.September 1781 skal Sckon^løj tnant Iver Roscnkrantz v.Vind 

ved JJorske Livregiment til Fods, “som formedelst hans begangne Udsvæ

velser er arresteret paa Hovedvagten, indtil hans Familie f^sr Lejlig

hed til at sende ham bort til et eller "ndet Sted i Verden, hvor han 

ej kan forvolde den Vanære”, indsættes i Kastellet, hvorfra han først 

d.12.Februar 1783 sættes paa fri Fod, uden at man faar noget at vide 
3) 

om hans senere Skæbne.

I Anledning af en Kabinetsordre af 8.Larts 1782 angaaende forskel

lige Spørgsmaal vedrørende Afgivelse af Slaver til Søetaten til Opmul- 

ringsarbejder i Havnen m.m. nedsættes der d.10.April s.A. en Kommissi

on paa 3 lied lemmer, der skal udtale sig om Sagen. Af de Punkter der 
fremsættes for denne Kommission har kun Besvarelsen af et enkelt Inter-
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esse for Kastellets Vedkommende.

Antallet af Slaver skulde være stigende fra Aar til andet, alt ef

tersom der blev færdiggjort Muddermaskiner; det højeste Antal skulde 

dog være 108 Slaver med 11 Gevaldigere. Med Hensyn til deres Indkvarte

ring fremsattes der forskellige Forslag. En Bygmester G.E.Rosenberg 

indsendte Tegning og Overslag over en Udvidelse af Arresthuset bag Kir

ken, men man indvendte herimod, at der paa Grund af den nærliggende 
4)

Vold vilde være for usundt for saa mange Mennesker, der skulde udføre 

haardt Arbejde. En Murermester M.Petermann foreslog at opføre en Byg

ning for lf?O Slaver i Prinsessens Bastion, men ogsaa dette Projekt 

blev imødegaaet, da det vilde blive for kostbart, eftersom Udgifterne 

vilde beløbe sig til 19-500 Rdl. Derimod foreslog Oberstløjtnant Pey- 

mann, at der paa Almindeligt Hospitals Grund i Amaliegade blev opført 

en Sidebygning, 24 Al. bred, der kun vilde komme til at koste 6.838 

Rdl.16 Sk. Man faar ved denne Lejlighed at vide, at Bredden af den 

hver Slave tilkommende Briks var 1£ Al. Peymann’s Forslag blev god

kendt, men indtil denne Bygning kunde være færdig, skulde de paagælden— 

de Slaver indkvarteres dels i Byen dels i Kastellets Arresthus.

En Slav^evaldigers^ Forplejning pr.Aar bestod paa dette Tidspunkt 

af;

Lønning.................... .................    .....45 Rdl.6o Sk.
Brød ................  ...............................   5 - 6 71 -
Kvarterpenge ......................................   3 “ 77 “
1 Overmundering hvert 3-Aar, ialt 10 Rdl.251 Sk....................... 3 - 401 -
1 Undermundering pr.Aar (1 Par Bukser, 2 Skjorter, 2

Halsklude, 1 Par Sko og 1 Par færøiske Strømper) ..3 - 76 -
Hertil kom dog af Hensyn til det strenge Arbejde yderli

gere Lønning og Klæder til .........................................6 - 12 -

Ialt 68 Rdl.45 Sk.

For en Slave var de aarlige Udgifter betydelig lavere, nemlig:
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Lønning ...-.»....................       7 Rdl.58 Sk.
Brød ..........................      5 ~ ~
1 Overmundering hver 2.Aar (1 Kjole, 1 Par Bukser og 1 

Hue) ialt 4 Rdl.23 Sk..................................................... 2 - 11| -
1 Undermundering aarlig (2 Skjorter, 2 Halsklude, 1 Par 

islandske Strømper, 1 Par Sko og 1 Par beslaaede 
Træsko)  ............. .. ....................... .. 2 - 71 “

Yderligere paa Grund af det strenge Arbejde  ...............  4 - 18£ -

Ialt 22 Rdl.34| Sk.

Eskadronchef Arnold Falkenskj oId ved 2.Sjællandske Regiment Rytte

ri idømmes d.l9.Juni 1782 3 Maaneders Fæstningsarrest med Tab af 3/4 

af sin Gage; han skal dernæst betale 250 Rdl. i Omkostninger og 10 Rdl. 

i Bøde for unødig Trætte og for subordinationsstridigt Forhold ved at 

føre ugrundede Talemaader overfor sin Regimentschef; desuagtet gaar 

denne i Forbøn for ham, saaledes at han slipper med en alvorlig Irette- 
8) 

sættelse, ligesom Omkostningerne mærkelig nok nedsættes med 20 Rdl.

I Oktober s.A. blev Premierløjtnant ved Husarerne, Jagtjunker Ene

vold Ewald dømt til at hensættes 1 Aar i Kastellet.

Ewald, der var en yngre Broder til Danmarks store Dieter Johannes 

Ewald, havde fra sine yngste Dage aldrig villet bestille noget alvor

ligt og endte med at lade sig hverve som Soldat. Han steg dog til Un

derofficer, og da Moderen, den noget letsindige Marie, født Wulff, var 

saa aldeles forblindet Af Kærlighed til denne sin yngste Søn, lykkedes 
/

det hende, takket være en velspækket Pengepung, der altid stod aaben, 

mar det gjaldt ham, i 1774 at faa ham udnævnt til Sekondløjtnant - 

som. bemidlet endog uden Løn - ved 2 .Sjællandske Rytterregiment. .Fire 

Aar senere blev han imidlertid Premierløjtnant ved Husarerne og Aaret 

efter Jagtjunker. Han skildres som en slet og nedrig Person, der førte 

et i høj Grad udsvævende og forargeligt Liv rigt paa Udskejelser, og 

hans Fængsling skyldtes da ogsaa slet Husholdning og uordentlig Opfør

sel, hvorfor der til Betaling af hans Geld blev tilbageholdt 3 Kvarta

ler i hans Løn. Han sad dog ikke Aaret ud ; i AuPXist 1783 søgte han om
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at faa Resten af sin Straffetid eftergivet, or efter at der var gjort 

rede for hans Levemaade or Opførsel i Kastellet, blev han løstaret i.6. 

September s.A.

Han blev afskediget i Februar 1785 med en Sum af 1OOO Rdl. én 

Ganr for alle, or det sidste, der høres til ham, er, at han i 1791 er 
7) 

Staldmester i Siebenbürgen.

Den 27.Hovember s.A. skal Sekondløjtnant Kartin Friderich v .Jac ob- 

sen af Jyske Infanterireriment “formedelst hans Forfald til Drik, til 

Forbedring hensættes paa 1 Aar under Arrest i Kastellet Frederikshavn 

or i saadan Tid ikkun nyde 16 Sk. dansk daglic”. Da han allerede løsta- 

ces 4.17.September Aaret efter, maa det jo antages, at Kuren har haft 

den forønskede Virkninc.

Karakteriseret låajor af Holstenske Infanterire^iment, J .»han v. 

Schreiber var i Slutningen nf Aaret 1782 bleven idømt Kassation paa 

Grund af mislir Omranr med Komparnipenrene, men d.4„December olivc-r 

han af “sær konrelir Naade” i det Sted d*mt til 1 Aars Arrest i Kastel

let med Tab af 3/4 af sin Gare. Da han havde siddet lidt over % Aar, 

har han formodenti i- tænkt, at ^et nu kunde være -^odt, thi han ans ører 

om at maatte komme paa fri Fod, men faar d.l9.Juli det Svar, at man ik

ke allerede nu tør fremkomme med Forestilling herom, hvorimod man sø- 

rer at trøste ham ved at rive ham Tilladelse til at promenere m le Ti

mer om Daren paa Volden. Først d.26.November maa han løstaces, men da 
9) 

manriede der rirtirnok oraaa kun 6 U~er i hans Straffetid.

Ved Pal^dsrevolutionen d.14.April 1784 gik det jo fredeligere til 

end ved den tilsvarende for 12 Aar tilbage, men man havde do.r allige

vel sikret sir mod alle Eventualiteter, dels ved at lade Arrestordrer 

liere parat til Udfyldning or dels ved at lade kastellets Kommandant 
10) 

være tilstede paa Slottet, om noget alvorligt skulde ske.
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Premicrløjtnunt, Iffirakteristret Kaptajn, -C-mral Wilhelm v.Rjh.ltn 

af Danske Livregiment til Fris s Kai ,1.12 .kaj 1784 hensættes til Kjrrex- 

tijn i 6 kaaneder paa Grund af hans ”mecet uorlentii^e Levemaa^e”. 0r- 

s^a han skal kun have 16 Sk. pr.Dar af sin L<nnin/', medens Resten ’an- 

vendes til at indlæse ,’e af ham pantsatte Sarer samt r,n're F->rn”•'enhe

ders Anskaffelse”, or, tilføjes det for hans Vedkommende, skal han ef- 
11) 

ter sin Løsladelse udføre de siQrldblcvne Vartture.

I 1786 udrav Kancellirand Hans Holm et i or for si^ ret ubetyde

ligt Skrift om Embedsvæsenet or førtes herved efterhaanden ind paa en 

paa de Tider farlig Skribentvirksomhed. Led Rette eller Urette troede 

man ham i Ledtog med en Te- og Percellænshandler 1 ichael Brabrand, der 

ogsaa var kommen i Konflikt med Regeringen, bl.a. havde han givet sin 

Harme Luft gennem Udgivelsen af et Skrift: ”Den mishandlede danske Bor

gers Appellation til det danske Folk”, hvilket indeholdt saa skarpe An

greb mod Øvrighederne, at han blev fængslet. For dem begge trak Sagen 

i Langdrag, thi ogsaa Holm var nu oleven fængslet) og begge sad i Ka

stellet 1794.

For Holm*s Vedkommende foreligger der d»3O»$ovember 1793 følgende 

Opgivelse fra Vagtmesterlø.itnant Hans Rødberg Sunde over Udgifterne 

til hans Forplejning: 

"1. daglige Underholdnings penge 4 Sk, til liælk, Tvebakker, Brød* gi-.
Vin, ung Vin, gi,01, etc.

2. Opvarteren 1 Rdl.2 kk. pr.Maaned.

3. Slaven 1 1/ik. pr.Laancd.

4. Til en Karl for at hente Laden fra Spisevært køller, 2 Sk. pr.Gang. 

5. Spisemester Køllers Regning (bilagt) for 1^0 Dage, 3 Rdl.86 Sk.

6. Ekstra Udgifter i de Dage Hof- og Stadsretsbetjenten tilbragte i 
Arresten, nemlig fra 16-20.Oktober sidstleden til Vin, Rom, Suk
ker, Te, Ost, Kringler, Tvebakker etc., hvorpaa, om forlanges, 
kan gives specificeret Regning, 8 Rdl.59 Sk.

7. Et Par Støvler forsaalet 80 Sk.”
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I karts s.A. beklager han sig over, at han har for lidt Brændsel, 

men da det paavises, at dette er en Følge af, at han stadig lader sit 

Vindu staa aabent, tildeles der ham endnu kun 1 Favn Brænde paa den Be

tingelse, at han holder sit Vindu lukket.

ITovembcr s.A. faar han Tilladelse til at faa Bøger og Aviser og 

til at maatte skrive, og Vagtmesterløjtnanten, der fra d.l.Juli hedder 

harchunel Gierdrum, udleverer ham i den Anledning nogle Ark Papir ad 

Gangen, hvilke han dog, for at holde Kontrol med Forbruget, forinden 

forsyner med sit Navn og et Løbenummer for hvert Ark skrevet med rødt 

Blæk, men saa stort var Holm’s Forbrug af Papir, at man træffer be

skrevne Ark, der bærer Løbenumre mellem 600 og 700« End ikke denne For

syning var tilstrækkelig for ham, og d.22.Marts 1795 tilstaas der ham 

fra Kongens Foged ”2 Ris godt Skriv Papir og 1 Ris fint eller større 

Papir beskaaren, 100 Stk. Pennefeder, 1 Fl.Blæk, 1 Stang rødt Lak og 

1 Pund fint Sand”.

Spørger man, hvortil han benyttede alt dette Papir, finder man Be

svarelse derpaa, dels i en ret stor brevveksling med Kommandant en - of

test af et betydningsløst Indhold, som naar han f.Eks. d.3«Juli 1797 

takker denne for en tilsendt ”skøn Portion vcltillavet Havresuppe* - 

dels i Udfærdigelsen af meget lange og omfattende Klager, Redegørelser, 

Erklæringer etc. specielt over Gierdrum*s Opførsel imod ham. Mellem 

disse to Mænd synes der at have hersket et glødende Had, og Holm søgte 

paa alle mulige Eaader at chikanere Vagtmesterløjtnanten. hvor Lejlig

hed tilbød sig. Snart lader han sin Søn komme til sig udenfor de regle

menterede Besøgstider under Paaskud af, at det kun drejer sig om nogle 

faa øjeblikke, medens han i Virkeligheden beholder ham hos sig i over 

halve Timer, i hvilken Tid Gierdrum da maa staa udenfor paa den kolde 

Gang og vente paa atter at kunne lukke ham ud, eller han sørger for at 

mage det saa, at hans Mad bringes ham, netop paa den Tid, hvor han ved, 

at Gierdrum selv spiser o.s.v. Det er hele Pennefejder der føres mel-
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lem de to, thi hvert Ark fuldt af Holm’s Klager efterfølges af diverse 

Ark fulde af Modklager, Erklæringer og edfæstede Vidneudsagn fra Gier- 

drum’s Side. En af Holm’s lange Klager, af 18.Februar 1799» gaar ud 

paa, at hver Gang han har forladt sin Arrest, er der ved hans Tilbage

komst sket Indbrud baa.de der og i hans ’’Køkken”, hvorved der er bleven 

stjaalet Papirer, Fødevarer etc. Han paastaar, at han har forsøgt at 

forsegle sin Dør, men naar han saa kommer tilbage, er Seglet brudt. Ar

restforvareren. der hedder Staudinger, protesterer mod Beskyldningen 

for at have været i Besiddelse af andre Nøgler til hans Arrest o.s.v.

Holm blev i 1799 ved en Kommissionsdom dømt til at miste Ære og 

Gods; Sagen gik til Højesteret, men Holm blev ustandselig ved med sine 

Angreb og skrev bl.a., at han vilde indstævne Kancelliet og Højesteret 

for Landets øverste Domstol (!). Kronprinsen blev meget forbitret over 

hans stadige Skriverier, og Højesteret dømte ham da endelig d.18.Decem

ber 1799 til, foruden at have sin Ære og Boeslod forbrudt, at forvises 

Kongens Riger og Lande.

Den 10.Januar 1800 hedder det, at Holm, saasnart Skibsfarten at

ter aabnes, skal afsendes til Lyhæk, men indtil da skulde han forblive 

i s in Arrest; først naar han forlod Landet, skulde der udbetales ham 
12) 

et Beløb af 100 Rdl.-

Ogsaa Brabrand var et uroligt Hoved, saaledes erfarer vi, at der 

d.'29.Juli 1795 mellem de "paa Vagten siddende Politiarrestanter” er 

stort Skændsmaal, der efterhaanden gaar over til Haandgribeligheder, 

og da den vagthavende Underofficer, Kock, hvem Meldingen herom skyldes, 

gaar hen til Vinduet for udefra at paabyde Stilhed, raaber Brabrand 

til ham;. "Strenge Herrer regerer kun kort’’, udskælder ham og "truede 

tillige, at han vilde slaa, groft at sige, sin Natpotte ud paa mig". 

Ogsaa mellem ham og Kommandanten f inder Udvekslinger af Skrivelser 

Sted, idet han f.Eks. d.30.Oktober s.A. takker denne for noget til

sendt Frugt og iøvrigt, ligesom Holm, indsender Klager.

baa.de
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Den 22.Juni 1797 skriver han til Kommandant en bl.a. følgende: "De 

vil ventelig avare, at jeg har ingen Villie; men hvad Ret har De, Kon

gen eller andre til at berøve mig min Villie, uden den samme som Røve

ren, der er bevæbnet, har over den fredelige Vandringsmand, som hnn be

røver i Skoven?", og samme Dag kaster han et Brev ud ad Vinduet og be

der Skildvagten om at bringe det til Holm.

Af en Sag fra d.7«September s.A. vedrørende Brabrand fremgnar det, 

at han havde 2 Arrester at skifte imellem, for at den ene ad Gangen 

kunde blive grundigt udluftet, hvad der sikkert ogsaa har været nødven

digt, naar man erfarer, at han havde ikke mindre end 3 Hunde hos sig i 

Arresten, hvorved der selvfølgelig er fremkommet "Stank og usund Luft". 

Disse Hun^e spiller indirekte en Rolle i en anden Sag; der kan følges 

gennem en meget lang Klage fra Brabrand over, at han er bleven overfal

det i sin Arrest af den vagthavende Underofficer, der har stødt ham 

saaledes for Brystet, at han er faldet og har slaaet Hul i Hovedet, 

hvilket han kalier en barbarisk og voldsom Behandling. I en ikke min

dre lang Redegørelse forklarer Gierdrum. at han og Underofficeren har 

staaet i Samtale ude i Arrestgangen, medens Brabrand havde sendt sin 

Oppasser over for at hente Te til sig. Arrestdøren stod under dette aa

ben, og Brabrand var da kommen ud i Gangen med et Kosteskaft i Haanden 

og havde forlangt, at Underofficeren skulde gaa over for at hente no

get Lad til hans Hunde. Da Underofficeren hertil svarede, at det ikke 

var hans, men Oppasserens Arbejde, opstod der Ordstrid imellem dem, oe? 

det endte med, at Brabrand løftede Kosteskaftet til Slag mod Underoffi

ceren; denne greb imidlertid til Offensiven og drev ham tilbage i Arre

sten, men da Brabrand her atter vilde rette et Slag mod ham, stødte Un

derofficeren ham tilbage, saa at han faldt, hvorefter Døren blev luk

ket for ham.

Som Eksempel paa, hvorledes Brabrand benyttede den ham daglig til

lagte kark, kan fra d.31«kaj. 179^ anføres en saa heterogen Sammenblan-
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■line som: Brød, Smør, Chokolade, Sild, Brændevin, 01, Tobak, Mælk etc.

Efter at have siddet fængslet i 4 Aar, blev han i Februar 1797 
13) 

ved en Kommissionsdom dømt til at være Tremarksmand og have sin Boes- 

lod forbrudt, en Dom, der Aaret efter ved en Højesteretsdom blev æn

dret til, at han skulde have Ære or Gods forbrudt og miste sin Fred.

Saavel Holm som Brabrand var i Virkeligheden ret ubetydelige Per

soner, men som de første Pionerer for den Bevægelse, der et halvt Aar- 

hundrede senere skulde gøre det af med Enevoldsmagten, blev de af de

res Meningsfæller betragtet som Martyrer i deres Kamp for Folkets Ret 

til Frihed, or den Behandling, der blev dem til Del, blev derfor kriti

seret skarpt i Datidens oppositionelle Tidsskrifter; senere skulde der 

komme flere til, der for deres politiske Overbevisning maatte bøde med 
14) 

flere Aars Frihedsberøvelse ude i det gamle Kastel.

Den 22.August 1794 var Generalmajor Magnus Ernst Fircks afraaet 

or Oberst Heinrich Ernst Peymann tilgaaet som Kommandant i Kastellet. 

Det fortælles, at Fdrcks var falden i Unaade, fordi han ved en eller 

anden Lejlighed skulde have betegnet Kastellet som Danmarks Bastille, 

hvad han iøvrigt ikke havde saa megen Uret i, men da en saadan Udtalel

se ikke faldt i god Jord hos Kronprinsen, fik Fircks sin Afsked og 
15) 

maatte rejse bort. Peymann tiltraadte altsan Posten, or det rik med 

ham som efter Talemaaden om de nye Koste, thi det lykkedes for ham, 

hvad der ikke var lykkedes for hans Forgænger, i Løbet af meget kort 

Tid at faa opsporet, hvorledes det var gaaet til, at Brabrand havde væ

ret i Stand til at føre en utilladelig Korrespondance fra sin Arrest. 

Indberetningen herom blev sendt til Kancelliet, og dette skriver i den

ne Anledninr til Peymann d.6.September 1794, at "Man ikke har villet 

manrle herved at tilkendegive Dem dette Kollegii Tak for Deres i denne 

Henseende udviste Aarvaacenhed, hvilket man tror saa meget mere at 
16) 

skylde, som De i en saa kort Tid havde været Kommandant".

Mellem Arrestanterne træffer vi d.12.April 1788 Generalmajor af
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Rytteriet, Frederik Numsen. der d.4.s.M. anklages for mislig Embedsfø

relse or dømmes til at miste sit Regiment samt sidie 4 Uger paa Fæst

ningen. Efter Straffetidens Afslutning gik han i russisk Tj eneste or 
r 17) 

døde i Rusland 1802.

I Juni 1788 træffer vi Oberst og Chef for Husarregimentet Johan 

Jacob v.Spath. For grove Uordener or Erenraadirhed i Tjenesten var han 

bleven dømt til at miste Kaorden or betale 2.865 Rdl.12-^ Sk. i Proces

omkostninger, hvilken Dom dog formildedes til 6 Maaneders Fæstningsar- 

rest, Tab af 3/4- af Gage og Afsked, medens Procesomkostningerne stad ir 

s«ulde betales. Det er karakteristisk for de daværende militære For

hold, at Oberst Spath efter sin Løsladelse vel blev afskediget, men - 

med Generalmajors Karakter. Orsaa han gik i russisk Tjeneste, hvor han 
18) 

før den Tid havde været.

Som en Kuriositet skal det anføres, at en Jacob Wedel i Anledning 

af en Afhandling af Etatsraad Rothe i ”Almennyttige Samlinger” 18.Bind, 

om Danmarks og Norges indbyrdes Fordringer til hinanden, bl.a. skriver 

følgende:

’’Skulde jeg gøre noret Forslag til Forandr ig ved Akademiet over 
Forældres billige Klager, da

c. Dersom noren studerende gjorde utilladelige Udgifter, som For
ældre eller Formyndere ikke vilde eller burde tilstaa, skulde Forøde
ren eller den ryggesløse straks forsendes til Kastellet i Kongens hun- 
dering, finder Gevær i 8 Dage for hver Gang, at lære Krigsøvelser, at 
lirre paa Briks, or leve af Soldatertraktement, under en dertil især 
udset tjenlig studeret Officers Kommando, hvor han just ikke skulde 
forsømmes i sine Studeringer; men holdes til Læsning hver Dag og Time, 
saa snart deres Krigsøvelse var tilende; og efter udstaaet Straf sen
des tilbage med Skudsmaal om sin Opførsel. Imidlertid maatte Forbryde
rens Navn og Forseelse være opslaaet paa det sorte Brædt ved Akademiet 

h •

Den 6.Marts 1789 træffer vi atter en af de Statsfanger. hvis Navn 

spiller en betydelig Rolle i Kastellets Fængselshistorie, nemlig uen 

svenske Søofficer Lars Benzelst.ierna.

Vinteren 1788-89 havde været meget lang og streng; Isen laa fast
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over Sund og Belt, over Havn og Red, oz havde eaaledes ogsaa lukket 

sig om en lille Afdeling af den russiske Orlogsflaade - 6 Linieskibe 

og 1 Fregat — der under Krigen mellem Sverrig oz Rusland havde lagt 

sier i Vinterkvarter paa Københavns Red som neutral Havn, 

Den svenske Generalmajor Johan Christoffer Toil fik nu Ideen til 

at lade disse Skibe tilintetgøre og forelagde Planen herom for sin Kon

ge, Gustaf III, der straks fandt Behag i den# For at realisere den 

blev Benzelstjerna sendt til København, hvor det blev tilraadet ham at 

sætte sig i Forbindelse med Traktør Thomas Sheilds, der var fra Stock

holm og som i 1784 havde købt “Petit Hotel Royal", en Del af det nuvæ

rende Hotel Royal ved Stranden, hvor det naturlige Samlingssted den 

Gang var for de i København boende Svenskere, 

Her traf Benzelstjerna sammen med en engelsk Koffardikaptajn Wil

liam O’Brien. hvis Skib ogsaa laa indefrosset paa Reden ikke langt fra 

den omtalte russiske Flaade, og i Forbindelse med disse to Hænd lagde 

han nu den Plan, at Kaptajnen skulde sætte Ild paa sit Skib for derved 

ogsaa at tilintetgøre de russiske Skibeds om Erstatning for ecet Tab 

skulde O’Brien have et Beløb af 12.000 Rdl., medens han skulde have 

JOOO Specier for hvert større og 3000 Specier for hvert mindre af de 

russiske Skibe, som det paa den Maade lykkedes at ødelægge.

Da Planen var færdig, forelagde Benzelstjerna den for den svenske 

Minister i København, Gustaf Albedyhl, der dog fraraadede ham den paa 

det bestemteste, men da Benzelstjerna ogsaa havde sendt den til sin 

Konge og af denne havde faaet Approbation paa den d.14.Februar, fast

holdt han den, og d.25.s.M. udleverede han O’Brien Vekslen paa de 

12.000 Rdl. Da O’Brien imidlertid nærede Tvivl om Vekslens Gyldighed, 

foreviste han den for en Forretningsven, Købmand Laurentius Tauffe. 

der blev meget betænkelig ved Sagen or indberettede om den til Myndig

hederne, der straks satte sig i Bevægelse for at paagribe de skyldige. 

Benzelstj erna søgte og fandt en foreløbig Beskyttelse i den sven-
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ske Ministers Hus, men Sagen var hurtig kommen ud-, og den københavnske 

Pøbel i Forbindelse med en Del af de russiske Matroser samlede sig i 

truende Opløb udenfor Ministerens Bolig. Et Forsøg paa at forlade Byen 

forklædt som Tjener hos den portugisiske Gesandts Sekretær mislykkedes, 

og han saa da ikke anden Udvej end at anmelde sig selv til Kommandan

ten i København, Generalmajor Clemens August v.Haxthausen, hvad han 

gjorde ved følgende Skrivelse af 6.Marts:

uDen Ulykkelige, man efterspørger, overleverer sig nu selv i Gene
ralens Hænder, han er rede til at forklare alt, hvad han har paa sin 
Samvittighed. Men han. vil tillige fyldestgøre sin Følelse og sin Pligt, 
idet han befrier sin ædle Minister, der af Vclvillie har optaget ham i 
sit Hus i dette ulykkelige Øjeblik, for den Fare, han ved at huse min 
Person, udsættes af en Pøbel, der driver paa min Straf uden at kende 
min Uskyldighed.

Jeg gør dette Skridt uden Ministerens Vidende, men med overlagt 
Med og overbevist om mine Dommeres Retvished, der bestyrkes af den Ære
frygt, hvormed jeg har den Ære at være

Højvelbaarne Herr Baron, Generalmajor, Kommandant og Ridders 
ydmygste Tjener

Lars Benzelstj erna.11

Straks efter at oette Brev var modtaget, blev Benzelstjerna afhen

tet og ført til Kastellet, hvor han skal være bleven anbragt i Struen- 

see’s Arrest (Nr.3)«

Om de nærmere Omstændigheder ved hans Arrestation foreligger der 

Oplysning ad en tilfældig Vej. Under den senere Retshandling tilskrev 

den over ham nedsatte Kommission under 3«April Københavns Kommandant 

og udbad sig Originalen eller en Afskrift af det Brev, som Benzelstjer- 

na havde sendt ham, og Dagen efter modtog Kommissionen følgende inter

essante Skrivelse:

"Ifølge Kommissionens ærede af G.D. fremsendes det forlangte og 
af Løjtnant Benzelstjerna mig indhændigede Brev, hvilket, naar forrør
te Brug er gjort, maa bedes tilbagesendt for at kunne overleveres ef
ter Forlangende til Hs. Eks. Hr.Grev v.Bernstorff som et til Departe
mentet for de udenlandske Affærer henhørende Dokument. - Med ovenmeld- 
te Brev, som jeg imodtog Fredag Aften d.6.Marts ved 8 Slet, fulgte en 
Efterretning fra Hs. Eks. Grev v.Bernstorff om at imodtage og bringe 
Benzelstjerna i Kastellet. - Imellem 8-9 Slet begav jeg mig i Vogn til 
Amaliegade. hvor Benzelstjerna paa Vejen fra Statuen til Toldboden kom 
at sætte sig i Vognen og blev derhos kørt hj em i mit Hus, hvor flere 
Personer, som kendte ham, blev hentet og antog ham for at være den paa
gældende; han blev derefter ført til Kastellet omtrent ved 10 Slet om 
Aftenen og overleveret Ns, Eks. Hr .Generalløj tnant v.Fircka .*



-138“

Bortset fra det ejendommelige i, at Københavns Kommandant i højet

egen Person selv tager ud i Vogn for at anholde Benzelstjerna, forekom

mer der i Sagen noget tilsyneladende modstridende i, at Benzelstjerna 

paa den ene Side ikke kender anden Udvej end at melde sig selv og saa 

dog kan komme spadserende i Amaliegade paa Vej til Toldboden og her 

uden synderlige Formaliteter sætte sig ind hos Generalen i dennes Vogn, 

for først bagefter at blive identificeret ved sin Ankomst til Komman

dantens Hjem, der var i St.Annægaden, d.v.e. St.Annæ Plads, 

S*gen blev ret alvorlig for den svenske Regering, og for at denne 

kunde staa med rene Hænder, maatte Albedyhl beklagelsesvis ofres og op- 

naaede først efter sin Konges Død i 1792 at faa Oprejsning.

0*Brien og Sheilds blev selvfølgelig ogsaa begge fængslede.

Den 14.Marts blev der efter allerhøjeste Ordre nedsat en Undersø- 

rclseskommission, hvis Dom faldt d.l?»Hovember og gik ud paa, at ’•De

linkventen Lars Benzelstjerna agWilliam O’Brien bør have forbrudt Ære, 

Liv osr Gods, den højre Haand af dem levende afhucges, Kroppen parteres 

og lægges paa Stejle og Hjul, samt deres Hoveder tilligemed Hænderne 

sættes paa Stage. Delinkventen Thomas Sheilds bør hensættes til Arbej- 

de i Jern i Kastellets Fæstning paa Livstid. Saa bør ’e og hver for 

sig erstatte deres Arrester, Underholds- or Eksekutions-Omkostninger 

skadesløs samt En for Alle oc Alle for En betale i Salarium til Gene

ralf iskalen 60 Rdl.; det idømte efterkommes efter Justitiens nærmere 

Foranstaltning” .

Benzelstjerna appellerede ikke sin Dom til Højesteret; dette gjor

de derimod O’Brien or Sheilds, og den sidste fremlagde en Lægeattest 

om, at han ej for sit Helbred kunde taale at hensættes i Slaveriet; 

han var uen Gang c.£0 Aar.

Højesteretsdommen faldt Juleaftensdag og gik ud paa, <»t Benzel

stj erna burde have sit Liv forbrudt, medens O’Brien or Sheilds burde 

hver for sig arbejde i Jern i Københavns Fæstning deres Livs Tid.
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erlad, som Kommandanten havde .forskaffet ham til Laans mod, at han 

pantsatte'sit Ur. Paa denne Maade forskaffede han sig en mindre Ind

tægt. Han maatte ikke tage mod Besøg, men til hans Underhold var der 

ham bevilget 3 daglig. Hans maanedlige Udgifter beløb sig til: 

”l.For Sengeklæders Leje: 1 Rdl.2 lak.

2. Til Opvarteren: 1 Rdl.2 lak.

3. Til Slaven for Renlighed: 1 lak.

4. Middagsmad for 12 Sk. dgl. til 30 Dage: 3 Rdl.2 Mk.

5. Vask: 3 Mk.

6. For de øvrige 1 Mk.10 2/3 Sk. dgl. er efter Arrestantens Forlangen
de daglig anskaffet hans øvrige Fornødenheder, nemlig 01, Smør, 
Brød, Lys, Tobak, Piber, Sukker, Te, Kaffe, Bøger, Skrivemateria- 
lier og smaat Haandværkstøj til hans Amusement etc.: 8 Rdl.2 Mk." 

Kommandanten, der ofte besøgte ham, indberetter, at ’’hans kæreste 

Beskæftigelse er, at han den hele Dag skraar eller ryger Tobak, et 

Tegn paa, at hans Opdragelse ikke har været den bedste”, ligesom han 

anfører om ham, at han kun 2 Gange i sin Fængselstid har forlangt Vand 

til at vaske sine Hænder i, hvilket lyder lidt mærkeligt i Forhold til 

hans Eyst til at beskæftige sig med Drejning. En i 1792 ansat Arrest

forvarer , Staudinger. fortæller, at han kaldtes ”den svenske Baron”, 

og at han stadig var indesluttet, men dog maatte spadsere paa Kastels

volden under Bevogtning, samt at Kaptajnvagtmesteren stedse havde høg

len til hans Arrest i sit Værge.

Imellem nogle af Kaptajn C.V.J.Smith samlede Sager, der opbevares 

paa Københavns Kommandantskabs Kontor, findes et Kobberstik, 21 x 29 

cm af de 3 Hovedpersoner, og under dette findes paa dansk og fransk 

følgende:

•Med Tilladelse af Hs: Ex: G: Lt. v.Fircks Comandant i Kiøben- 
havns Castel til Soldater Børns og andre Trengcndes Beste, tegnet og 
stukket ved G.L.Lahde.”

Trods Dødsdommen trak Benzelstjerna’s Fængsling i Langdrag. Sagen 

var den, at Kejserinden af Rusland, mod hvis Skibe og Undersaatter At-
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tentatet jo havde været rettet, ikke ønskede, at der maatte udgydes 

Blod i den Anledning. Kancelliet indstillede derfor d.19.Marts 1790, 

at Lars Benzelstjerna skulde benaades med Livet, men at han under nøje 

Bevogtning for Livstid skulde hensættes paa Munkholmen, hvor der til 

hans Underhold skulde tillægges ham 24 Sk. daglig. Dette bifaldt Kon

gen under 24.s.M., dog at han, indtil Transporten til Munkholmen kunde 

finde Sted, skulde forblive siddende i Kastellet; samtidig tillodes 

det Sheilds “formedelst hans nærværende af Doktoren bevidnede Sygdom 

at hensættes til sikker Bevogtning i Københavns Tugthus, indtil hans 

Helbred kan taale det idømte Fæstningsarbejde i Jern“. Den 25»Novembey 

blev dog saavel 0’Brien som Sheilds benaadet, idet de blev løsladt mød 

at blive transporteret ud af Landet.

For Benzelstjerna’s Vedkommende lagde efterhaanden Glemselen sit 

Slør over ham og hans Tilværelse, og han nævnes kun i Kastellets Arki

ver, near der foreligger Rekvisitioner p*a Beløb til hans Underhold ®g 

Klæder etc. Alligevel blev der af Regeringen arbejdet stærkt i hans 

Sag, idet der flere Gange blev indledet Underhandlinger med den russi

ske Regering om at faa ham endelig frigivet. Dette lykkedes dog først 

d.24.Oktober 179^, efter at han havde siddet i Fængsel i 7 Aar, 7 Ma-»’“ 

neder og 18 Dage. Paa den nævnte Dag blev han endelig løsladt, blev 

forsynet med Klæder og Linned, fik udbetalt et Beløb af 100 Rdl. i Rej

sepenge og blev saa gennem ITorgesporten og ad Langelinie bragt ud til 

Karantænehuset, fra hvis Bro han med en Baad blev bragt over til Mal- 
19P 

mø.

Idet vi for en lille Stund atter gaar tilbage til Slaverne, om 

hvem der i denne Periode ikke høres ret meget, skal det fortælles, at 

der efter Ordre af 28.Apr il 1789» fra København og Kastellet tilsammen, 

skal afgives ialt 600 Mand som “Siovere ved Holmen*, hvor Søetaten 
20) godtgjorde hver Mand 24 Sk. daglig i Arbejdspenge.

Medens man i ældre Dage havde ladet Tømrerlavet som Helhed udføre
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det Arbejde, der var forbundet med at flytte en Galge, blev nu de uær

lige Slaver kommanderet til dette Arbejde, saaledes f.Eks. d.27.Juni 

1789, da Galgen paa Toldbodvejen skulde nedtages, transporteres og paa- 
21)

ny opsættes paa et Sted, som Ingeniørkorpset bestemte.

Som tidligere nævnt forrettede nogle Slaver til Stadighed Arbejde 

i Kastellets Bageri og Kornmagasiner; dette var i mange Retninger en 

begunstiget Stilling, ikke mindst derved, at man fra Bageriets Side ik

ke tog sig Sagen saa alvorlig, men uden videre lod dem gaa Ærinder i 

Byen, hvoraf der imidlertid opstod forskellige Kalamiteter; et Forbud 

herimod blev d.2.December 1789 meddelt Overkrigskommissær Christian 

Hinrich v.Wurtzen og Madam Christiane Caroline Amalie Bugge. der i For

ening bestyrede Bageriet; de blev erindret om, at det ikke uden i stør

ste Nødsfald var tilladt at sende en Slave ind til Byen, og skete det, 

skulde han være i Besiddelse af et af Komma nda nten udfærdiget Passer— 
22) 

tegn.

For Stokkeknægtenes Ved-kommende foregik der d. 29. Apr il 1791 en 

overordentlig stor Forbedring. Uagtet disse var sat til at have Tilsyn 

med Slaverne, var de dog altid bleven betragtet som værende ligesaa 

uærlige som disse, hvilket vel var en naturlig Følge af, at man ofte, 

som tidligere anført, udtog dem mellem Slaverne og igen lod dem træde 

tilbage mellem disse, naar det passede. Imu kom der imidlertid en konge

lig Resolution, der udtalte, at da Uærlighed ikke bør være forbunden 

med nogen til almindelig Tjeneste sigtende fri Mands Forretning, men 

alene være Straf for Forbrydere, saa befales, at Stokkeknægtene, som 

efter gammel Krigsbrug er bleven anset for uærlige, nu maa befries for 

den med deres Forretninger hidtil fulgte ignominie, og maa gøres ærli

ge paa den hidtil brugte Maade, samt være duelige saavel til at blive 

Soldater, som til at vælge hvad anden lovlig Næringsvej, de selv maat- 

te finde for godt, hvorved da alle og enhver under høj vilkaarlig 

Straf forbydes nogeh navnlig Maade at forekaste dem den Foragt, der
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hidtil har fulgt dem. Til dette Øjemeds desto sikrere Opnaaelse skulde 

de i Stedet for Stokkeknægte herefter kaldes Profosser og munderes som 

de Gemene i det Regiment, i hvilket de tjene blot med den Forskel, at 

de bære en sort Fjer i Hatten, og Kraven paa Kjolen har en hvid eller 
23) 

gul Kant efter Regimentets Knapper.

Premierløjtnant Victor Frantz Adolf Schlennegrell bliver i 1790 

idømt 4 Ugers Arrest med Tab af 3/4 af Gagen for ufornuftig Konduite 

og uanstændig Adfærd; Generalauditøren fandt Anledning til at erklære 

Straffen for at være alt for mild. Schleppegrell havde nogle Gange i 

Forvejen siddet i Kastellet, skønt han først var Officer fra 1783, og 

han havde levet et saadant Liv, at man allerede havde gjort adskillige 

Gadeviser om ham. Samtidig med ham var der en Løjtnant Gottfried Hein

rich Meyer. der dels skal have været i Besiddelse af et ubehageligt Væ

sen og dels havde mistet Agtelsen indenfor sit Regiment, fordi han var 

optraadt paa en mindre heldig Maade i et Spilleselskab. Disse to var 

en Dag kommen ind til en af Regimentets andre Officerer, der laa syg, 

og havde her opført sig meget uanstændigt, gjort Klammeri og overfal

det hinanden, kort sagt opført sig paa en meget pøbelagtig Maade. Sam

me Aar duellerede de og blev af den Grund fradømt Liv og Gods, hvilken 

Straf dog af Kongen formildedes til 6 Maaneders Arrest i Kastellet med 
24) 

det sædvanlige Tab af Gage.

Den 23.Marts 1792 bliver Premierløjtnant Adolf Gabriel Seyer for 

natlige Spektakler, Vold og Overfald afskediget uden Tilladelse til at 

bære Uniform og Felttegn og idømmes 6 Maaneders Arrest. Den 30«3.M.
100 Rdl.

tilstaas der ham i Rejsepenge (!), og d.l.Juli 179& meddeles

der ham atter Afsked, denne Gang som Kaptajn (!). Ikke desto mindre 

bliver han d.18.November s.A. igen optaget i Tjenesten som Premierløjt

nant paa Fændriks Gage (!), hvorefter han avancerer videre til karakte

riseret Oberstløjtnant i 1817« Datidens Avancementsforhold har unægte-
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25) 

lig været Ikke saa lidt afvigende fra Nutidens.

Den 30.November 1792 afskaffedes Skubkarrestraffen i hvert Tilfæl- 
26)

de for Flaadens Vedkommende; Sandsynligheden taler for, at den samti- 
27)

dig er bortfaldet ogsaa for Hærens Vedkommende.

Led Hensyn til den Officerer idømte Fæstningsarrest havde denne 

hidtil været meget vilkaarlig og uensartet, og d. 14,December 1792 frem

kom derfor følgende kongelige Resolution:

“Da det er unægteligt, at der gives større og mindre Grader af 
Strafskyldlighed i de Forbrydelser, for hvilke Officerer dømmes til 
Fæstningsarfest, og det altsaa synes billigt, at der ogsaa bør være en 
vis Gradation i Arrestens Strenghed, saa befales,, at visse Grader i 
Fæstnings-Arresterne skulle fastsættes og foreskrives de militære Ju
risdiktioner, som i Dommen tillige have at bestemme den Grad af Arrest, 
til hvilken de maatte finde den anklagede skyldig, saaledes:

1, At ved simpel Fæstnings-Arrest, Arrestanten skal have Frihed 
at gaa om Dagen allevegne i Fæstningen, hvor han vil, dog uden Sidege
vær .

2. At ved strengere arrest ham ikkun maa tillades at spadsere 2 
Timer daglig paa Fæstningsværkerne under Følge af en Underofficer el
ler vagthavende Soldat.

3. At ved den strengeste Arrest, Arrestanten skal indesluttes i 
et Værelse i Arrest-Huset (eller i en Kaserne, hvor intet Arresthus er) 
med eller uden Vagt, efter Befindende, og aldeles ikke faa Tilladelse 
til at gaa ud, med mindre Kommandanten skulde finde, at hans Helbreds 
Konservation nødvendig fordrede nogen Legcmsbevægelse, i hvilket Fald 
denne kunde lade ham spadsere 1 Time daglig paa Fæstningsværkerne, men 
altid ledSAget af en Underofficer eller vagthavende Soldat, hvorved 
tillige ■’en Regel maa iagttages, at Arrestanten altid bliver holdt i 
nærmeste Fæstning, naar den Officer, som saadan Straf er tildømt-, ikke 
ligger i Garnison i en af de Fæstninger, hvor slige Straffe skulde 
fuldbyrdes..” 28)

Som Supplement hertil foreligger følgende Bestemmelse:

“En Officer, som er arresteret i 2..eller 3.Grad, mas ikke holde 
Selskaber eller Gæstebud hos sig. Statsfanger behnndles ordentligvis 
som Arrestanter i strengeste Grad, iøvrigt efter Resolution for hvert 
Tilfæl’e^ Arr c s tvær els er har i Reglen intet Bohave; men paa Arrestan
tens Begæring kander leveres ham et Sengested med Ladras, et Bord og 
en Stol; for Varme og Lys samt for sin Forplejning sørger han selv.”29)

Saaledes var Forholdene endnu ved Udgangen af «et 18.Aarhundrede.

Fængselslivet i Almindelighed, og ikke mindst Kastellets, er saa

trist, at ethvert lille Lyspunkt og ethvert i Forbindelse med et saa-



—144—

dant staaende Navn bør drages frem for at mindes af Efterverdenen.

Den 30.December 1793 foreligger den første officielle Spire til 

et saadant Lyspunkt, der i dette Tilfælde gjaldt de ulykkelige Slaver» 

og den liand, der rejste Sagen og saa med et humant Blik paa disse Stak 

ler, var Københavns daværende Kommandant, Generalløjtnant Nicolaus Max 

imilian Baron Gersdorff. Under den anførte Dato skriver han til Kolle

giet som følger:

"Blandt de Genvordigheder, som den Klasse af Mennesker føler, der 
vel egne Handlinger har gjort sig fortjent til .............. Slaveriet .....
fordrer Menneskelighed mig at forestille, at ingen er harydere, end at 
han maa tilbringe sine Dage paa et af blotte Brædder sammenslaget Leje 
uden Skjul over sig og uden Hvile for et af Arbejde måttet Legeme."

Han anbefaler derfor Indførelsen af saa brede HalmmaJrasscr, at 2 

Slaver kan ligge paa uem, samt dertil Hovedpøller - i hvert Fald for 

dem, der lieger paa Sygestuen. Han skriver fremdeles:

"At jeg som Menneske føler Glæde ved at se Slaver lidet bedre be
handlede end det tæmte Dyr, der af sin Vogter forundes et Stranleje, 
haaber jeg vil overveje le Besværligheder en Udcift af Statskassen mel 
fører......... " 30)

Det er andre og mildere Toner, der lyder gennem disse menneskekær 

lige Udtalelser, end ■•’em, ■’er for kun 40 Aar tilbage lød gennem Gene

ral PauernXfeind’s umenneskelige Indberetning af 13.Maj 1754, og hel

digvis viste det sig, at disse mildere Toner orsaa fandt Genklang hos 

de afgørende Myndigheder, thi d.7.Januar 1794 hedder det i Besvarelsen 

"For at forskaffe de herværende Fæstningsslaver et bedre Natte
leje, end de hidindtil har haft, bevilges at for slavebrikserne maa an 
skaffes det fornødne Antal Halmmadrasser med tilhørende Hovedkiler, li 
gesaa maa ogsaa deraf anskaffes for Sygestuen et saa stort Antal, som 
eragtes at være dertil uomgængelig fornøden. Bekostningen herfor kan 
afholdes af Slayekassen og efter veilægøende formelig dokumenteret Rer 
nin~ anføres i Regnskabet for dette Aar." 31)

Ved Skrivelse af 17.December 1796 kom det samme tilorie overfor 

de militære Arrestanter, ier sad i Varetægtsarrest, idet det her med 

Rette anførtes, at "Hensigten med saadan Arrest dor ingenlunde er, det' 

ved ^t tilføje dem noren Straf for deres Forseelse, men kun at forsik

re sig deres Tilstedeværelse" og, hedier iet videre, "saa kræver saa-
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vel Lenneskelirheden som Retf er i i~heden, at Arrestanten imidlertid be- 

h^ndles sna lemfældirt som mulir. Det haarde Leje saadanne Arrestanter 

for nærværende Tid har ved at lirre paa de blotte Brikser, er upaatviv- 

lelir et meret føleligt Onde, der allerede kan betragtes som en Str^f”, 

hvorfor det bestemmes at lade anskaffe Straasække med Hovrdkiler orsan 
32) 

for disse.

Fra d.26.April 179^ foregik en anden Forandring for Slavernes Ved- 

kommende, idet de i Stedet for som hidtil at staa under militær Ret, 

nu skulle straffes ved civil Ret unitaren for Smaaforseelser o? Lytte* 
33) 

ri, et Forhold "'er blev yderligere fortolket rennem et Kancelli-C ir- 

kulære af 28.karts 1795 •

Det er tid1 irere omtalt, at Kaptajnvagtmesteren (Vartmesterløjt- 

nanten) førte det direkte Tilsyn med Statsfangerne uden derfor at er

holde nocen Godtgørelse. Den 3O.liaj 1794 afgik imidlertid den "hidtil 

stanine" Vartmesterløjtnant or Garnisonsauditør Sunde fra Stillinren 

or blev afløst af Premierløjtnant ved 2.Arrerhusske Infanterireriment 

karchunel Gierdrum, dor kun som Vagtmesterløjtnant, fra d.l.Juli s.A. 

Hans aarlire Gare var 1$6 Rdl., men samtidir blev der ham tilstaaet 5 

Rdl. pr.haaned for at føre Tilsyn med Statsfangerne, do<^ saaledes at 

dette Gratiale kun blev udbetalt, naar der virkelir v»r saa^nnne Fan- 
35) 

rer, hvorfor det orssa blev udbetalt barud.

Omtrent samtid ir blev det paa Kommandantens Indstillinr bestemt, 

st der fremtid ir da.rlin- af det tjenestegørende Landskab skulde af rives 

en Onæsser for Statsfangerne; det er første Gan.r der høres Tale om 
36) -----

en saadAn.

I Aurust kaaned 1794 indtraf den saa ofte skildrede Tømrerstrike. 

Københavns første Strike, der for no?le Dage satte København paa 'en 

anden Ende, skabte en øjeblikkelig Panik ved Hoffet or for Kastellets 

Vedkommende foraarsarede en Uassearrestation, hvortil der ikke var set
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noget Sidestykke siden de forlængst omtalte store Razziaer paa køben

havnske Tigcere.

Om Oprindelsen til Striken fortælles det, at 2 tyske Svende, der 

arbejdede hos Tømrermester Andreas Hallander. og af hvilke den ene hed 

Hermann Winther, forlangte at rejse o" i den Anledning bedrede den 

ved en saadan Lej lirhed brugelige Rejseseddel. Denne blev ej heller 

nægtet dem, men da liesteren netop i Øjeblikket havde andet at tage Va

re paa, trak det noret ud, hvad der rav Svendene Anledning til at eru

re en saadan Hund overfor deres Hester, at denne indmeldte dem til Po

litimesteren, Etatsraad Johan Thomas Flindt. or da denne, der var en 

hidsir land, besvarede Grovhed med Grovhed, blev Resultatet, at begge 

Svendene blev straffet med Vand og Brød i 6 Dage. Næppe erfarede de an

dre Svende .dette, før de foranstaltede et Demonstrationsmøde paa leres 

Kro i Adelgade; Flindt var imidlertid ikke den Mand, der fandt sir i 

sligt, or resolut lod han et Par af de værste anholde or idømte dem 4 

Ugers Forbedringshusarbejde, hvorefter de den følgende Dag blev ført i 

Arrest af 6 Politibetjente or 15 Vægtere.

Resultatet heraf blev imidlertid kun, at de nu alle nedlaede Ar

bejdet, indtil de arresterede iren var bleven sat paa fri Pod. De stri

kende fastsatte en Bøde af 2 Rdl. for den Svend, der ^ik i Arbejde, 

men samtidig - og her kommer unægtelig et Træk frem, der virker tilta

lende i Modsætning til Nutidens Striker - fastsattes der en Bøde paa 1 

Rdl. for den Svend, ler fandtes drukken eller «om berik nogensomhelst 

Uorden, hvortil blev henregnet, at flere end 4 færdedes samlede paa Ga

den, eller at der blev vist Foragt overfor en Øvrighedsperson.

Fra denne Optakt «led Sagen over i et Lønspørgsmaal. Antallet af 

Tømrersvende var paa den Tid 479 imod kun 20 Mestre, hvorfor Svendene 

mente, at Mestrene paa Grund af disses rince Tal havde eh altfor ufor

holdsmæssig stor Indtægt, og Svendene ønskede derfor deres Løn sat op 

fra 2 Mk. til 2 Mak.8 Sk. - vel at mærke pr.Dag - hvilket ogsaa Murer-
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37) 

svendene havde. 3t saadant Forlangende var noret hidtil ranske uhørt, 

or Politimester Flindt madte personlir op i Kroen for at tale Svendene 

til Rette. Dette hjalp imidlertid ikke, op da man formodentlig er gaa- 

et ud fra, at naar Folk egenmægtict kunde forlange mere i Løn, maatte 

der være noret i Vejen med deres aandelipe eller sjælelige Habitus, 
Rørbye.

blev Kapellanen ved St .Nikolaj Kirke, Jørgen Hatting ’ i fuld Or

nat sendt til dem i samme Ærinde, men Resultatet blev det samme: Tøm

rersvendene vendte kun det døve Øre til.

Iraste Dag, d.?.Aucust, kom Kronprinsen, der efter Slotsbranden i 

Februnr s.A. boede paa Frederiksberg Slot, ind til Byen tidlic om Tor- 

renen, or nu blev Svendene iren efter hans Ordre adspurrt, om de vilde 

arbejde for den ramle Betaling eller ej; men d« de stadig fastholdt de

res Beslutning, blev der udstedt flirende Ordre:

’•Promemoria til Politimester, Btatsraad Flindt.
Ifølge Hs. Kaj’s Befaling tilkendegives Hr.Btatsraaden herved, at 

De straks hos Kommandanten her i Staden har at forlange en Vart af 200 
låand’ or dermed at berive Dem til Tømrersvendenes Herberge, hvor De 
f/ørst i Konrcns Navn tilspørger dem for sidste Ganr, om de efter deres 
Pligt, og i Følre Konrens Bud uopholdcliren ville forføje sir til de
res Arbejde? - Dersom de skulle være saa dristige endnu at værre sir 
ved ut adlyde, har De straks i Hs« kaj1s Navn at fortynde dem samti ir 
Arrest, og da ved Hjelp af Vårten føre dem til Kastellet Frederikshavn; 
der nedsattes da Politiretten i Kommandantens Hus, hvor en for en af 
Tømrersvendene fremkaldes, og efter at hans bavn i Protokollen er in
ternet, modtarer hans Svar paa det Spørcsmaal, om han straks vil paa 
paa Arbejde? - De, som erklære sir villige hertil, løslades straks, 
men de øvrire forbliver i Bevogtning, or over dem afsiges uden Ophold 
Dom; til hvilken Ende ie øvrige Tilforordnede i Politiretten orsaa 
skulle være tilstede med deres Protokoller.

Bhar Dommen er afsagt, modtages de dømtes Erklæring om de ville 
appellere. - I fald noren berører dette, forblive de imidlertid under 
Bevortninr i Kastellet, or Indberetning gives til Kancelliet, som for
anstalter det videre fornødne.”

Den af det kongelire danske Kancelli udstedte Skrivelse tilstille

des samtidig Kastellets Kommandant. der fremdeles fik tilsendt følgen

de Skrivelse af s.A.:

”Da det mulig vil kunne ske, at forskellige Arrestanter i Efter
middag under Bedækning af et bevæbnet Kommando vil blive brast ui i Ka
stellet, saa vil Deres Eks. efter Befaling af Hs.krl.H.Kronprinsen be
hageligst laøe nævnte Kommando indkassere or modtage alle Arrestanter
ne, hvor mange det end maatte være.
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Alle orire Forsigtitrhedsf jrholdsregler, saasnart de forventede 
Arrestanter er inlpasseret, s>m f.Eks. Optrækning af Broerne, overla
des af Hs. kTl.H.til Deres Ekscellences bekendte sædvanlige Paapasselic- 
hed.

Kirckhoff.“

Alt foregik, som det var befalet. Et Kommando paa 200 Soldater op

marcherede foran Kroen, og efter at det samme .SpOrgsmaal endnu en Gang 

var bleven rettet til Svendene, men med samme Resultat, blev de alle i 

et Antal af 202 - deraf 67 danske, 127 tyske og 8 af andre Nationer - 

fort ind i Kommandoet, der af marcherede med dem som Arrestanter til Ka

stellet. Her ude blev de en for en fort ind i ForhJrsloJalet i Komman

dantboligen. hvor man endnu en Gang rentog Spørgsmaalet, Ved dette me

re personlige Forhor faldt dog 78 • 4-7 danske og 31 tyske - Svende til 

Foje, og disse fik straks Tilladelse til at gaa. Hele Resten, ialt 124, 

blev indsat som Arrestanter til Bevogtning i “Over krigs kommissær Wurt- 

zen* s Magasin“, hvor Kommandanten lod ophænge Lygter, lod store Vand

kar fylde og iJvrigt traf en Del Arrangementer med Hensyn til Orden og 

Renlighed, hvor saa mange Mennesker skulde opholde sig. Sluttelig blev 

1 Officer og 2 Underofficerer satte til at bevogte dem Natten over.

Kastellets Kommandant - det var endnu paa denne Tid Generallojt- 
F irc ks 

nant - fortæller om dem, at de som efter en fælles Aftale ind

tog en rolig og besindig Holdning og tydelig lagde for Dagen, at det 

var dem om at gore ikke at forse sig i nogen anden Retning end netop 

den: ikke at ville arbejde. “Med det gode gore de alt, hvad man beder 

dem om“, skriver han i sin Indberetning, og han fortsætter: “jeg an

stillede mie vred paa dem og brugte nogle Gange det Ord: Fanden. Da 

raabte adskillige: 0! Hr.Kommandant, skænd De, saa meget, som De vil, 

det tein vi gerne hore paa. Vi gor alt, hvad De befaler, og vil De tvin

ge os til Overilelser, saa maa vi sige Dem i Forvejen, at dette ikke 

vil ske, og det saa meget mindre, som vi alle er ædru og ingen beskæn

kede.”

Kl.10 om Aftenen forlangte de at faa Kommandanten i Tale, og da
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han ankom, bad de om at maatte faa noget at spise og drikke. Kommandan

ten gav den det karakteristiske Svar, at det var dem selv og ikke ham, 

der raadede herfor; hvis de vilde arbejde, kunde de faa Mad Off Drikke, 

som de selv lystede, men i modsat Fald kunde de selvfølgelig intet faa, 

og hermed maatte de lade sig nøje Natten over.

Næste Morgen Kl.6 forbarmede Kommandant en sig dog over dem - hvad 

han iøvrigt i en Skrivelse havde faaet Ordre til - og lod en af Kastel

lets Marketendere tage Opstilling foran Kirken, hvor Svendene da i 

Eold paa 6 ad Gangen, efter eget Ønske mod Betaling, kunde faa Brød, 

Brændevin, Smør, Ost og Kød. Da det blev Middagstid, var imidlertid de

res Penge sluppet op, og Middagsmaden blev derfor leveret dem uden Be

taling.

Dommen faldt i Løbet af Dagen, og i Hold paa 20 Mand blev de at

ter ført over i Kommandantbol igen, hvor den blev oplæst for dem. Bn 

blev frifundet, fordi han lige var kommen hjem fra Udlandet, 122 blev 

idømt 4 Laaneders Arbejde i Jern og 1 endelig skulde lide samme Straf 

i hele 6 Maaneder, men det var da ogsaa den tyske Svend Hermann ’Vin

ther. der havde været den første og egentlige Ophavsmand til hele Ba- 

taillen, og som siden sin første Løsladelse af Arresten havde taget 

særlig virksom Del i Urolighederne. I det hele taget var det særlig de 

tyske Svende, der havde været de mest fremtrædende.

Imidlertid var Arbejdet i Virkeligheden slet ikke bleven genopta

get, tværtimod nedlagde først Murerne, senere ogsaa nogle af de andre 

Lav deres Arbejde, da Rygtet om de strenge Domme sivede ud, og etable

rede saaledes det, man vel i vore Dage vilde betegne som en Sympati- 

strike, hvorfor der ogsaa d.7.August blev rekvireret 2 Eskadroner A 60 

Husarer ind til Byen fra Jægersborg.

Efter at Dommen var bleven oplæst for Svendene, indstillede Kan

celliet disse til øjeblikkelig Afsoning af Straffen, og for det Tilfæl

de at nogen af dem skulde Ønske at appellere Dommen, skulde der træf-
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fes en ekstraordinær hurtig Afgørelse ved Højesteret.

Kronprinsens Resolution gik imidlertid stik imod Kancelliets, 

hvad enten dette nu virkelig skyldtes hans eget Initiativ eller hans 

Raadgiveres. Straffen blev eftergivet for dem alle, men kun paa den 3c 

tingelse, at de straks skulde føres ud af Landet med Ordre til aldrig 

mere at vende tilbage. Denne ’’Landsforvisning" en bloc foretoges paa 3 

Kanonbaade, der blev ledsaget af Briggen "Lougen’’, men ------ -d. 

20.s.M. vendte de rigtignok efter dertil meddelt Tilladelse at-ter til

bage til Tømrerkroen i Adelgade, uden at Historien forteller noget om, 

hvor vidt de opnaaede den attraaede Lønforhøjelse af 8 Sk. ...pr.Dag.

Efter Indstilling af Generalløjtnant F irc ks. der som tidligere an

ført afgik som Kommandant d.22.August, blev der d.28.August anvist 

hans Afløser, Peymann. dels 29 Rdl.2 Mk.8 Sk., '’er var medgaaet til Fe

devarer for Tømrersvendene og dels 50 Rdl. til lige Deling mellem de 

to Officerer, Løjtnanterne v.Hagen og v.Falkenberg, der var bleven an

vendt til Bevogtning af dem.

Eom bekendt gav Begivenheden i sin første Oprindelse Anledning 

til en stor Opstandelse paa Frederiksberg Slot. Sent om Aftenen d.4.Au

gust kom en kand ud paa Slottet og afleverede en Seddel, paa hvilken 

der uden Underskrift var opført en Meddelelse om, at man havde opdaget 

en stor Plan, i Følge hvilken 2-3000 Haandværkssvende, der alt var sam

lede paa Blegdamsfælleden, samme Mat vilde rykke ud til Slottet. Denne 

Meddelelse bragte i den Grad Kronprinsen og med ham hele Hoffet ud af 

Fatning, at man, uagtet den paagældende laand opholdt sig paa Slottet 

det meste af 1 Time, ikke alene ganske glemte at spørge ham om hans 

Navn, eller hvorfra han kom, men ogsaa blev grebet af en saa panisk 

Skræk, at man vækkede den sindssyge Konge og klædte ham paa, opsadlede 

Hestene og pakkede Juvelkasserne ned i dei hastigt forspændte Vogne. 

Fra Vesterbro blev 60 Husarer hentet derud, og alt var parat til hur

tig Flugt, indtil det hele endelig i sidste Øjeblik viste sig at være
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blind Alarm foranlediget ved Rygtet om de iøvrigt saa fredsommeligt 
38) 

strikende Tømrersvende.

I Juni 1795 hærgedes København af sin anden store Brand. Histori

en gentager altid sig selv, og ligesom Branden i 1728 havde kaldt By

ens og Omegnens daarlige Elementer frem paa Overfladen, saaledes gik 

det ogsaa nu. Al den Bærme, der under normale Forhold fører en tilbage

trukken og lyssky Tilværelse i en stor By, vovede sig under de fortviv

lede Forhold frem i Dagems Lys for at fiske i rørt Vande, og allerede 

d.8.Juni nedsattes der derfor en ekstraordinær Politiret, der skulde 

residere i Kastellet, og af hvilken "den hængde Forbrydere, som i dis

se Dage er anholdt, og som sidder paa Vagterne her i Staden, summari- 

ter kan afhøres og dømmes*, hvorfor hastellets Kommandant beordres til 
39) 

at afgive militære Kommandoer for at føre dem til og fra Forhør.

Premierløjtnant ved Husarerne, Frederik Ludvig Christoff Oertz 

blev d.2O.Laj 1796 dømt til at skydes paa Grund af grov Insubordinati- 

onsforseelse, men atter i dette Tilfælde formildedes Dødsdommen til 

Fæstningsarrest i 3.Grad i Kastellet paa Kongens Kaade og med 16 Sk. 

daglig til Underhold. Efter 9 l^aaneders Forløb blev Straffen d.4.Febru

ar 1797 atter formildet, denne Gang til l.Grad; desværre ses det ikke, 
40) 

om og hvornaar han er løstaget.

Der er foran nævnt Eksempler paa, hvorledes enkelte Lænd i Slut

ningen af det 18,Aarhundrede maatte bøde med Fængselsstraf, fordi de 

stod som Pionerer i den politiske Frihedskamp. Et nyt Eksempel paa, 

hvor farligt det kunde være at beskæftige sig med slige Spørgsmaal paa 

en Tid som denne, skal her anføres.

I disse Aar udkom et liaaned s s kt ift: "Politiske og physiske liaga- 

zin" , der blev redigeret af Auditør ved Kongens Regiment, Christian 

Carl Boeck, og i hvilket Sproget meget ofte var af en særdeles aggres-
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siv Natur. I dette Haanedsskrift for August 1797 fandtes bla. en Arti

kel under Titlen: “Revolution”, i hvilken der tales om den Uret, med 

hvilken Europas Regenter beklæder deres Troner, idet det paavises, at 

de i Virkeligheden kun beklæder disse som Resultatet af en eller anden 

forudgaaende Revolution, og saa spørges der, hvorledes de da kan være 

i retmæssig Besiddelse af den i£agt, som de sidder inde med. Det hedder 

derefter videre i Artiklen:

“Det danske Folk overgav, for at befri sig for Adelens og den for
nemme Gejstligheds Tryk, Frederik d.Tredie den fuldkomne Suverænitet; 
vilde vi paastaa, efter en slig Revolution kunde de danske Staters nær
værende Behersker ej være nogen retmæssig Tronarving?”

Dette er dog ikke det værste; men saa er der til Ordene: “Det dan

ske Folk” knyttet følgende Fodnote:

“Det danske Folk!!! Nej! det var Kongen, der ved Hjælp af nogle 
egennyttige Haandlangere tilranede sig Suveræniteten. - Overdragelsen 
af kaj estætsrettighederne kan jeg desuden ej tænke mig uden en tosidet 
Kontrakt imellem en Regenter og Folket, hvori den Regerendes Pligter 
ligesaa nøje er bestemte som deres Rettigheder - og Undersaatternes 
Rettigheder ikke ganske tilsidesatte - l£en vi har jo Kongeloven! Ja Læ
ser, er du saa rettroende en Undersaat, at du «antager den for en slig 
tosidig Kontrakt, da vil jeg ikke vække Tvivl hos Dig. Oversætteren.”

kan maatte daarlig kende Frederik VI’s Ømtaalighed overfor Ene

voldsmagtens Uangribelighed, om man vilde tro, at dette kunde caa upaa- 

talt hen, og Boeck, der vedkendte sig at være Redaktør af det nævnte 

Eaaned s skrift, blev ved en umiddelbar konrelig Resolution “I Anledning 

af visse højstfornærmelige Sætninger" i dette dømt til at udholde 3 

lAaaneders Fæstningsarrest i 2.Grad i Kastellet. Een overfor en saadan 

Forbrydelse var dette ikke tilstrækkeligt; altsaa dømtes han desuden 

til at røre offentlig Afbigt i Adressekontorets Efterretninger, hvor 

den nævnte Afbigt skulde trykkes med latinske Borstaver i Bladets Be

gyndelse for desbedre at falde enhver Læser i Øjnene, og i Bladets Nr. 

301 for 20.November s.A. findes da orsaAfølrende:

”1 Henseende til den i det politiske or physiske Jtarazins Hefte 
for Aurust Ka^ned S.156 indrykkede Anmærkning, har jeg vel i bemeldte 
liaanedsskrifts Hefte for Oktober kaaned S.500 erklæret, at jer ikke var 
dens Forfatter eller billigede den; men da mic er tilkenderivet, at 
denne Erklæring hverken er saa bestemt, fuldstændig eller lire frem,
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som den burde være; saa finder jer mig forpligtet til end ydermere o.c 
u-^en Omsvøb herved at erklære, at jer aldeles misbillirer bemeldte li— 
gesas formastelige som urrundede Anmærkning, der har indsneget sir i 
harazinet imod mit Vidende og Vi11le, ved Itisf orstaaelse or Uagtsomhed 
af len Land, til hvilken jer havde betroet Redaktionen i min Fraværel
se paa landet." 41)

Af le Arrestanter, der endnu findes forinden Aarhundredet udløber, 

h'-r kun følgende to noren Interesse:

Den første er karakteriseret Kaptajn Carl Euren Aurust Hommel af 

Artillfridetachcmentet i Kristiania, der d.26.Oktober 1799 sisal "til 

Korrektion for Mskilli-e af ham i Drukkenskab beranme Udsvævelser 

holde 3 llaaneders Faestninrsarrest efter 2.Grad i Kastellet Frederiks

havn, o~ imidlertid ikkun r^yde 24 Sk. da^lir til Underholdning men Re

sten af hrns Gare anvendes til hans Families Understøttelse or hans 
42) 

Gæl^s Betaling."

Den anden er Premierløjtnant Sophilius Ludvir v.Weitzmann af 2.Ar- 

rerhusske Infanteriregiment, ’er uden Tilladelse o^ uden Pas var rejst 

fra Lor^e til København. Han sidder d.13«December 1800 arresteret paa 

Byens Hovedvagt for subordinationsstridig Opførsel. Imidlertid ansøger 

han fra sin Arrest om at maatte blive forskaanet for at blive tiltalt 

0' dømt formeli-en, men derimod ved en umiddelbar Resolution, or. Kon- 

ren opfylder dette hans ønske or tildeler ham Fæstninrsarrest paa 3 

låaancder efter 2.Grad i Kastellet, uden at han do^ midlertidig skal mi

ste sin Gage, or saaledes at han umiddelbart efter Straffetidens Udløb 
43) 

uopholdelig beriver sir tilbare til sin Post.

Q Q Q — —- ——
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II.Tiden 1801-1914. 

1801-1820.

Det nye Aarhundrede var bleven indskudt ved Kanontordenen i Konge

dybet d.2.April; Københavnerne havde paa nært Hold været Vidne til sel

ve Kampen, havde ful • t dens Gang, or medens man jublede over dens Ud

fald, hørte man paa alles Læber Havnene paa de kække Førere, der paa 

de udranrerede Blokskibe havde kæmpet saa at sire for det danske Folks 

Øjne, or i den øjeblikkelire Stolthed or Glæde over Skærtorsdarssla- 

rets Helte, lod man Glemselens Slør lærere sir over de faa, der desvær

re i Farens Stund havde svdret deres Pligt.

Dette var saaledes Tilfældet med Stabskaptajn af Norske Livreri- 

ment Niels Testerholdt. der efter Slaget blev fænrslet i Kastellet. 

Han havde haft Kommandoen over en Afdelinr Soldater ombord paa Orlogs- 

skibet '‘Sjælland1’, hvor han i den Grad forrlemte sir selv o~ sin Plirtt 

at han, iøvrirt i Forbindelse med Kaptajnløjtnant af Søetaten Philip 

Schultz. midt under Kampe** forlod Skibet for at redde sin Person, or d. 

30.Kaj høres der om ham, at han i sit Fængsel skal ”lanrsluttes ved 

Haend or Fod”. Dommen, der faldt d.l9«Juni, lød paa, at han skulde kas

seres or derefter arkebuseres i Ryggen, fordi han af Fryrt oq Fejhed 

havde forladt sin Post, or d.27«s.k. stadfæstede Kongen denne Dom, 

hvorhos Schultz, der blev idømt samme Straf, or som hidtil havde sid

det fænrslet paa Gammelholms Hovedvagt, nu orsaa skulde flyttes ud i 

Kastellet for der at være under sikker Bevortninr. Den 10.Juli indsend

te Schultz Ansørninr om Udsættelse af Dødsdommens Eksekvering o^ om 

”at maatte skydes for Ansigtet"; det første tilstodes, det andet blev 

næetet. Den 4.Aurust indsendte de begge paany en Ansørninr, denne Gang 

om at maatte erholde Tilladelse til at ’’røre Spadseretur en eller to 

Timer dårlig”, eftersom de begyndte at føle Savnet af Lotion or frisk
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Luft; det ses ikke, hvor vidt Tilladelsen blev givet, men 4 Dage sene

re blev Eksekutionen fastsat til Tirsdag d.ll.s.M. mellem Kl.7 og 8 F. 

Til denne Tid blev de begge under Bevogtning af et Kommando, halvt af 

Hær or halvt af Flaade, ført ud paa østerfælled, hvor Eksekutionen 

skulde foregaa« Her ude blev Dommen imidlertid i sidste øjeblik ændret 

for dem begge til livsvarxgt Fæstningsarbejde i Jern paa Munkholm, og 

d.27.s.M. blev de afleverede til Føreren af Skibet * Mariane” , Skipper 

Jacob J.Kornbeck. der skulde føre dem derop. Efter(c.l£ Aars Forløb 

blev de dog begge frigivne og landsforviste.

Med samme Skib blev en Mand, Anthoni Ketelsen fra Slesvig, ogsaa 

ført til Munkholm. Han havde forfærdiget falske Species-Bankosedler or 

var for dette Forhold bleven idømt livsvarigt Fæstningsarbejde i Jern 
1 

paa Kunkholm.. Efter Ordre af 1J.August blev han midlertidigt indsat i 

Kastellet for sluttelig d.27.August at føres til Munkholm paa det nævn- 
2) 

te Skib.

En anden Falskmøntner, Beaumont, synes at være fængslet d.14.No

vember 1803. Den 24.Januar 1804 bevilges der Kommandanten JO Rdl., for 

at Beaumont derfor kan anskaffe "adskillige Redskaber og andre Fornø

denheder, som han behøvér til Forfærdigelse af Bankseddel-Papir". Det 

synes at fremgaa heraf, at han har skullet demonstrere sin Fremgangs- 

maade. Denne Arrestant omtales ret ofte i Begyndelsen af sin Fængsels

tid; d.1J.September bevilges der ham saaledes bl.a. en Forhøjelse af 

48 Sk. «aglig til hans Underholdspenge, "saalænge han flittig beskæfti

ger sig med nyttige mekaniske Arbejder"; der trilstaas ham ogsaa et ek

straordinært aarligt Tilskud paa 30 Rdl., og faa Dage senere anvises 

der ham 100 Rdl. til Instrumenter. Den 31.Oktober tillades det ham end

og at maatte modtage Besøg af sin Familie, hvorved det dog paalægges 

Kommandanten at iagttage de fornødne Sikkerhedsrerler. Derefter er der 

i lanr Tid Tavshed om ham, indtil det erfares, at han i Aaret 1806 er
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afgaaet ved Dåden i Arresten efterladenda sig Enke og 3 Børn.

Lidt i Juli 1801 blev Premierløjtnant i Livregiment til Fods Carl 

Valdemar Danne s kjold-Løvendal idømt 3 Maaneders Fæstningsarrest. Han 

var Eaaneden forud bleven afsendt til St.Petersborg med nogle meget 

vigtige or hemmelige Depescher, som man ikke vilde betro til de sædvan 

lire Kurerer. Han skilte sig imidlertid ikke saa heldigt fra Opgaben, 
o 

idet Depescherne blev ham frastjaalet i Abo, formentlig af en Svensker 

og da Depeschernea Indhold netop var af en saadan Beskaffenhed, at de, 

ved at blive bekendt i Sverrig, vilde kunne faa meret farlige Pylrer, 

idømté Kronprinsen ham personlig de 3 Kaaneders Arrest,, som han paabe- 
4) 

gyndte d.13.September.

Kaptajn Henrich Ditlev Vilhelm Lange af østjyske Landeværns Regi

ment idømmes d.19.Oktober 1804 2 Eaaneders simpel Arrest med delvis 

Tab af Gage for reelle og verbale Injurier; allerede i 1791 var han 

bleven idømt 6 låaaneders Fæstningsarrest for utilladelig Hvervning, 

men slap for Straffen; til Gengæld afskediges han nu uden Ret til at 
5) 

bære Uniform og Felttegn, dog med Pension.

Kaptajn Hans Jelstrup af liordre sjællandske Landeværns Regiment 

idømmes d.6,Februar 1807 4 ISaaneders Fæstningsarrest for Opsætsighed 

og Injurier mod en vagthavende. Otte Aar senere, d.l.December 1815, 

dømmes han paa Grund af "Egennytte'’ til at have sin Charge forbrudt or 

til at betale et Beløb af 74 Rdl., hvorhos han slæl udholde Fæstnings- 

arrest, indtil hnn betaler eller dør. Dommen blev dor ændret til, at 

han skulde hensættes i Kastellet under en saadan Bevogtning, som Kom

mandanten maatte anse for passende. Han døde d.24.Larts 1818 kun 46 

Aar gammel, men det ses ikke med Sikkerhed, hvor vidt han døde som Ar- 
6) 

restant eller ej.

Endelic blev Stabskaptajn af Larineregimentet Bmus Frederich
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Adolf Hein, der for sit udmærkede Forhold under Slaget d.2,April 1801 

havde erhvervet sk Guldmedaillen, d.10.April 1807 idømt 6 liaaneders 

Fæstningsarrest af l.Grad for kvalificeret Overtrædelse af sine Flig- 7) 
ter som Vagtkommandør paa Hovedvagten.

I Slutningen af Aaret 1802 havde Københavns Kommandant indsendt 

en Forestilling angaaende dels et Tillæg for de Slaver og Slavegevaldi~ 

gere, der besørgede Renholdelsen af Vagterne, dels om Fritagelse for 

Slaverne at udføre Arbejde om Søndagen. I Skrivelse af 11.December s.A. 

bevilgedes det i Henhold til det første Punkt, at der af Slavekassen 

maatte udbetales de paagældende det samme Tillæg, som alt var tilstaa- 

et dem, der var kommanderede til Fæstningsarbejde, medens der med Hen

syn til Søndagsarbejdet blev udtalt, rt dette vel ikke altid vilde kun

ne undgaas, men at Ingeniørkorpset dog for Fremtiden vilde indskrænke 
o) 

dette Arbejde det mest mulige. Ved Skrivelse af 29-Januar 1803 blev 

der udtacet 2 tjenestegørende Soldater, der mod et dagligt Tillæg af 8 

Sk. af Slavekassen samt endvidere mod Godtgørelse af et Par Sko hvert 

og en Kjole hvert andet Aar skulde overtage den af Slaverne hidtil ud- 
9) 

førte Tjeneste daglig at bringe Lys og Brændsel til Vagterne.

Det siger sig selv, at der under det fjendtlige Angreb i 1807 

blev taget nogle engelske ~Krigsfanger, der som Regel blev anbragt i Ka

stellet. Den første var en engelsk Spion,, der skulde have været sat i 

Land ved Helsingør for st stikke Ild paa denne By og Kronborg; han 
10) 

blev indsat i Kastellet d.14.August; nogle Dage efter indsattes at- 
11) 

ter en Del. Ogsaa senere sad engelske Krigsfanger i Kastellet, saale- 

des fra d.30.Oktober en Del, der var taget tilfange paa. Koffardiskibe 

ved Kronbore og fra d.18.November 1 Kaptajn, 1 Styrmand oc 4 Hatro^- 
12) 

ser- Omvendt forsmaaede de engelske ikke at optage de Slaver i deres

Hær., der ikke havde kunnet føres ud af Kastellet, fordi de arbejdede i 

det militære Bageri, fra hvilket den engelske Hær endog forsynede sig
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med Brød.
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Fra d.24.karts 1808 foreligger der en "Arrestant-Journal for Cita- 

dellet Frederikshavns Comandantskab”. Det er første Gang, der i Proto

kol— Form findes en samlet Oversigt over Kastellets Arrestanter, idet 

disse før den Tid møjsommeligt maa uddrages af de indgaaede Skrivelser, 

af hvilke ikke saa ganske faa hele Aarspakker mangler. Denne store De

fekt i Kastellets Arkiv fra Tiden før 1807 skyldes i det væsentlige 

det Regime, Englænderne førte under den 6 Ugers Besættelse, hvor det 

er gaaet stærkt ud over Arkivsagerne, thi hver Gang der i de nærmest 

derefter følgende Aar kræves Oplysninger om et eller andet, hvis Oprin

delse ligger forud for denne Tid, lyder der altid Veklager over, at 

man ikke ser sig i Stand til at give en fyldestgørende Forklaring, ef

tersom store Dele af det ældre Arkiv er bleven borte under Englænder

nes Besættelse. Af kongelige Resolutioner og Kollegial-Breve mangler 

saaledes Aargangene 1767-1775, 1792, 1793, 1795, 1796, 1798 og 1803-

I den omtalte Arrestant-Journal, der, uden at være udskrevet, 

slutter d.28.Juni 1849, findes aer Fortegnelser saavel over dem, som 

”Udi Fæstnings-Arrest ere indsatte”, som over dem, der “Udi Stats-Fæng

selet ere indsatte”, og om disse Fortegnelser end er i kortfattet ske

matisk Form, er de dog tilsyneladende ført med stor Akkuratesse. Arre

stanterne er saaledes opført med deres fulde Navn, Grad eller Livsstil

ling og Forseelse samt med Datoer for Indsættelse og Løstagelse. Det 

siger sig selv, at det som Følge af denne detaillerede Fortegnelse vil 

blive nødvendigt i det følgende at sigte Arrestanterne endnu mere, end 
14) 

det hidtil er sket.

Der findes i Journalen en Del løse Bilag, af hvilke et, en Forteg- 

helse over de Arrester, der findes i Kastellet, er dateret og derfor 

vil blive omtalt senere paa det Sted, hvor det i kronologisk Rækkeføl

ge hører til, medens 2 andre, der er udaterede, optages her.
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Det ene af disse Bilag er betegnet soa:
"Udkast til en Instruktion for Arrestforvareren over Statsfanger

ne i Kastellet Frederikshavn."

Det lyder som følger:
"§ 1. Det er Arrestforvarerens Pligt at føre det specielle Til

syn med, hvad der vedkommer Fæstningsarrestanterne og Statsfangerne og 
fornemmelig paase,at disse virkeligen udholde de dem tilkendte Straffe, 
saaledes som Anordningerne foreskrive, for hvilket han maa staa til An
svar.

Straffene er inddelte i trende Grader (her følger Resolutionen af 
14 .December 1792 om de 3 Grader af Fæstningsarrest i en noget omskre
vet Form).

§ 2. Naar en Arrestant, som hensidder paa 2.og 3»G^ad, ønsker 
at gaa ud,har han ved en af Oppasserne at underrette Arrestforvareren 
herom, som da har at foranstalte, at en Iland fra Hovedvagten bliver 
tilsagt at ledsage Arrestanten til den Tid, han ønsker. (Ud for denne 
Paragraf er med Blyant skrevet: "forandret").

§ 3» Alle Arresterne, deres Vægge, Trappegange, Vinduer m.m. 
skal Arrestforvareren jævnlig efterse. Forefinder han da en eller an
den Mangel eller Beskadigelse eller noget, der i mindste Maade kunde 
være mistænkeligt, har han straks at gøre Melding til Vagtmesterløjt- 
nanten. . —

§ 4. Han har Opsigt med, at Oppasserne til bestemt Tid tænder 
den i Statsfængslets Gang anbragte Lampe, der skal brænde fra 1.Septem
ber til 30.April, tændes naar Mørket indtræder og slukkes ved Luknin
gen om Aftenen. De fornødne Belysningsmaterialier har han dertil at 
medgive.

§ Arrestforvareren maa paase, at Arrestanterne ej foraarsage 
nogen Støj eller Urenlighed eller begaa nogensomhelst Ting, der er 
stridende mod den Orden, der bør finde Sted i Arresten. Han paaser, at 
Renovationen til behørig Tid udbringes af de dertil beordrede Slaver.

§ 6. I en af Kommandantskabet dertil indrettet Protokol indfø
rer han de indsatte Arrestanter med deres fulde Navn,Stilling og ved 
hvilken Afdeling de staar o.s.v. med Vedføjning om Tiden,naar de er 
indsat og i hvilken Grad.

§ 7-Nøglerne til Arresterne er stedse i Arrestforvarerens Værge...

§ 8. Naar en Arrestant om Natten skulde blive syg og i denne An
ledning fra sin Arrest ringer paa en Klokke, som fører til Arrestforva
rerens Sovekammer, har denne straks at besørge en Læge hidkaldt til Ar
restanten. (I Parentes er vedføj et: "Forholdet med Hensyn til Hospi
tal?)« .

§ 9. Statsfængslet aabnes om Morgenen ved Reveillen og lukkes 
ved Tappenstregen, hvorved Arrestforvareren maa være tilstede or paase, 
at de tvende Sidedøre, som fører til Arresterne samt den udvendige Dør 
lukkes og aflaases.

§ 10. Naar en Arrestant har noget at klage over eller at fremfø
re,da maa han enten mundtlig eller skriftlig henvende sig til Arrest-
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forvareren, der da har at besørge det til Vagtmesterløjtnanten for af 
denne at tilstilles Kommandanten."

Der er næppe Tvivl om, at dette Udkast er fremkommet samtidig med 

Arrestant-Journalen (se § 6), og at der paa samme Tid er sket en Del 

andre Reformer, der dog kun lader sig læse mellem Linierne, og hvorom 

der ellers ingen Oplysninger findes. Kan lægger eaaledes Mærke til det 

store Ansvar, der nu alene lægges paa Arrestforvareren, hvis Betydning 

hermed maa være kommen omtrent paa Højde med Nutidens, Ligeledes frem- 

gaar det af § 3, at Arresthusvagten maa være bleven nedlagt, eftersom 

Melding nu skal afgives til Hovedvagten. Nærmest over sig havde Arrest

forvareren nu kun Vagtmesterløjtnanten eller Kaptajnvagtmesteren. hvad 

der for saa vidt var et og det samme, eftersom Stillingen som Regel 

var en Retraitepost for afgaaede Officerer, og Betegnelsen afhang af 

den Stilling, den paagældende indehavde ved sin Afsked, idet dog Vaet- 

mesterløjtnanten efterhaanden kunde avancere til Kaptajnvagtmester, Af 

Udkastets § 9 fremgaar sluttelig, at de 2 Døre ind til hver «in Halv

del af den lange Arrestgang endnu eksisterede.

Det andet af Bilagene bærer følgende lange Overskrift::

"Udkast til et Reglement, betræffende hvad der maatte paaligge Ar
restantoppasserne at udføre for de i Statsfængslet hensiddende gæst> 
ningsarrestanter og under hvis Befaling de staa, samt hvad Arrestanter
ne selv har at udføre og iagttage."

Det lyder som følger:

"a. Arrestanterne har i det mindste hver 8.Dag at tage rent Linned 
paa.

b. Om Vinteren hver 6. og om Sommeren hver 4.Uge at tage rene Lage
ner paa deres Senge.

c.. De har selv at rede deres Senge forinden Kl.9 F, om Vinteren og 
Kl.8 om Sommeren.

d. Saa har de og at besørge deres Værelser rengjort, *t børste de
res Klæder og Skotøj.

e. Arrestantoppasserne har derimod at besørge for Arrestanterne, 
hvad der formedelst deres Arrestation ikke af dem selv kan besørges, 
saasom:

1. Hver Morgen og Eftermiddag at udslaa deres Urinpotter Og ski
dent Vand.
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2. Hver Morgen Kl.7 forsyne dem med rent Vand.
3. Hver korgen og hver Aften at hente dem kogt Vand.
4, Om Middagen at hente deres fornødne Middagsspise.
5. Hver Formiddag fra Kl.9-11 at besørge deres Byerinder med 

Hensyn til Indkøb af Fornødenheder, som dog maa indskrænkes til at 
købes paa nærmeste Udsalgssted, hvor saadant haves, og maa de sørge 
for, at saadanne Ærinder besørges af dem alle paa en Gang. - Herun
der forstaas alene deres egne Ærinder som Arrestant, men andre Fami
lieærinder maa Arrestanterne selv lade besørge.

Naar Arrestantoppasserne gaar til Byen, har de hos Arrestforva- 
reren, under hvis Befaling de som saadanne alene staa, at melde sig 
og angive hvilke Ærinder, der af Arrestanten er overdraget dem. Har 
Arrestanterne noget over Oppasserne at klage, maa de nenvende sig 
til Arrestforvareren, som enten efter Omstændighederne afgør saa
dant eller, hvis det er af betydenhed, anmelder det for Kantajnvagt
mesteren .

Et ekstraordinært Ærinde til Byen, og naar saadant er nødven
digt, kan tilstedes, naar Arrestanten desaarsag udbeder sig det hos 
Arrestforvareren, som da har at bestemme Tiden, hvor Oppasseren 
bedst kan undværes.

Arrestantoppasserne møde ved Arresthuset om Sommeren Kl.5 om 
Morgenen og om Vinteren ved Reveillen, hvor de forblive indtil Re
træte, med Undtagelse af 3 Gange daglig til Spisetid, som sker vek
selvis saaledes, at altid en Oppasser er til Disposition.”

Den første Arrestant, der findes indført i den nye Journal, er en 

svensk Krigsfange. Kaptajn Mecklenborg. Han fik fuld Lønning, d.v.s. 

30 Rdl. pr.Maaned og sad indtil d.l5»April. To Dage forinden forelig

ger der Ordre om, at han skal sættes i Frihed og derefter pr.Vogn fø

res til Kronborg under Ledsagelse af en Officer, der skal ’’vise ham al 

Høflighed og paase, at han af ingen fornærmes”, men som ogsaa skal ha

ve Ansvaret for, at han ikke taler med nogen eller modtager breve og 

Pakker. Kommandanten paa Kronborg skulde sende ham videre til Helsing- 
15) 

borg.

Umiddelbart efter den svenske Krigsfange følger de fra Københavns 

Belej'ring 1807 saa kendte 3 høje Officerer: Generalmajorerne Hinrich 

Ernst Peymann. Carl Friederich Bielefeldt og Hans Christoffer Gedde. 

der blev de ulykkelige Ofre for de foregaaende Aars Smølerier i Ret

ning af Forsvarssagen og for den Forvirring, som Kronprinsen fremkald

te ved sin ubestemte og vaklende Optræden.

Hver enkelt af de 3 Generalers Forhold ved denne Lejlighed er saa
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velkendt, at kun Hovedlinierne her skal trækkes op.

Peymann var født i 1737 i Hannover, blev i en meget ung Alder Mu

sketer i Dronningens Livregiment og begyndte i 1757 sin Bane som Inge

niør, indenfor- hvilket Vaaben han i 1793 avancerede til Major; Aaret 

efter blev han Kastellets Kommandant. I kaj 1807 overtog han i ’Gedde*s 

Sygdomsforfald Kommandoen over København og Kastellet m.m.m., medens 

han d.11.August s.A. overtog Kommandoen saavel over Sø- som Landdefen- 

sionen under Københavns Belejring. Peymann var den Gang en Mand paa 

over de 70 Aar og var vel alene af den Grund ikke den meget vanskelige 

Opgave voksen, men han blev det endnu mindre ved de Direktiver, der ga

ves ham, særlig hvor disse gik ud paa, at han som fæstningens Forsva

rer overfor et brutalt Angreb stadig skulde vise den største Forsigtig

hed og ikke maatte være Angriber.

Bielefeldt var født 1752 i Rendsborg og indtraadte i Artilleriet 

allerede i en Alder af 5 Aar; han avancerede i dette Vaaben saaledes, 

at han i Maj 1807 blev Generalmajor og som saadan blev beordret til at 

afgaa fra Holsten til København for der at overtage Kommandoen. Den 16. 

Maj styrtede han imidlertid med sin Hest, hvoraf fulgte at han maatte « 
nedlægge sin Kommando, og senere, da Peymann under et Udfald var ble

ven saaret, var han end ikke i Stand til at sidde til Hest uden under 

meget stærke Smerter.

Gedde endelig var født 1738 i Oldenborg, blev som 10 Aars Dreng 

Værkbase ved den danske Fortifikation og naaede Generalmaj orgraden (i 

Norge) i 1800. I 1805 blev han en kort Tid Interimskommandant i Køben

havn og Højstbefalende paa Sjælland, og d.8.Maj 1807 blev han entledi

get paa Grund af Sygdom.

Som Følge af deres Forhold under Belejringen og Kapitulationen 

blev Bielefeldt og Gedde i Juli I808 ved 2 af Kongens Adjutanter afhen

tet i Vogne og ført ud i Kastellet, hvor der allerede var bleven erklæ

ret Peymann Husarrest i Kommandantbol igen. Arrestationen af de 2 andre
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Generaler var bleven foretaget med et saa kort Varsel, at der ikke hav

de været Tid til at indrette nogeft Arrest; Gedde maatte saaledes inter

neres i et Sideværelse i Kommandantboligen, medens Bielefeldt blev an

bragt i 2 Værelser, der var beboet af en for Tiden bortrejst Løjtnant 

Frederik Ludvig Bierfreund, hvis Dør man brød op, og hvis Købler man 

lod fjerne. Udenfor hver af de 3 Arrestanter blev der stillet en Skild

vagt . og deres Arrest blev beregnet som værende af 3»Grad. Bfter nogle 

Dages Forløb blev det dem dog tilladt at besøge hverandre og at spadse

re omkring i Fæstningen under militær Ledsagelse.

Den i Anledning af Arrestationen nedsatte Overkrigskommission sam- 

mentraadte d.27.Jul i i Kommandantbol igen, og her blev der tilstaaet de 

anklagede 2 Kaaneder til at udarbejde deres Forsvar.

Donmen faldt d.16.November og lød for Peymann’s og Bielefeldt's 

Vedkommende paa, at de burde have deres Ære og Liv forbrudt og deres 

Gods konfiskeret; Gedde skulde have sit Liv forbrudt. I Betragtning af 

de paagældendes lange og tro Tjeneste formildede Kongen dog d.18,Janu

ar 1809 Bommen saaledes, at Peymann og Bielefeldt blev meddelt Afsked 

af Krigstjenesten uden Tilladelse til at bære Uniform og Felttegn, dog 

at de indtil videre skulde opholde sig indenfor Kastellets Volde, me

dens Gedde blev afskediget i Naade. Tre Dage efter at denne Formildel

se var foretaget, skulde først den oprindelige Dom forkyndes dem, men 

for at den ikke skulde gøre et for stærkt Indtryk paa de aldrende Offi

cerer, lod Kongen d.21.Januar, 1 Time før Forkyndelsen skulde ske, Ka

stellets Kommandant gaa til dem for at forberede dem ikke alene paa 

den strenge Domfældelse, men ogsaa paa Haabet om Formildelse, idet han 

skulde meddele dem, at de med Taalmod ighed og Standhaftighed skulde hø

re Kommissionsdommen, eftersom denne i Virkeligheden alt var formildet 

saa meget, som det stod i Kongens Kagt, og hvad der ikke straks var 

sket, kunde de have Haab om vilde ske i Fremtiden. Denne Fremtid blev 

ikke af lang Varighed, thi allerede paa Kongens Fødselsdag d.28.Januar
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blev Peymann og Bielefeldt løsladt af deres Arrester.

Foruden de 3 Generaler blev ogsaa andre Officerer idømt Straffe, 

saaledes Chefen for liorske Livregiment Oberst Christian Friderich Beck. 

Oberstløjtnant ved Danske Livregiment Johan Langelsen Voigt og Major 

Johan Eieronimus Kirckhoff.

Beck var den fra Struensee-Afferen saa bekendte Officer, der ved. 

Arrestationen af Dronningen havde opført sig sas brutalt, at hun i sin 

Harme derover f6r løs paa ham og ruskede ham i Haaret, ligesom det og

saa var ham, der havde forbitret Tilværelsen for Struensee, da denne 

sad fængslet. Beck havde under et af Udfaldene udvist Langel paa Kon

duite og var i den Anledning bleven belagt med Arrest. Kommissionen 

idømte ham 2 Måneders Fæstningsarrest af l.Gr&d, en Straf der dog 

blev ham eftergivet af Kongen af Hensyn til den lange Arrest, han alt 

havde udholdt.

Voigt interesserer os ikke for Kastellets Vedkommende, Jerimod 

blev Kirckhoff fængslet som en af dem, der paa Peymann’s Vegne havde 
16) 

underskrevet Kapitulationen; han blev dog frigivet d.26.Januar 1809.

I Tiden umiddelbart efter Kapitulationen er Kastellets Kommandant- 

skabsforhold lidt vanskelige at udrede; i 1808-1811 træffer vi 3 Inte- 

rimskommandanter, nemlig Oberst Christoph Henrich SuckoTv. Oberstløjt

nant Henri ch Joachim Ludvig, Greve af Plat en og E-<1 lermund or Major 

Carl Gottfried Wurtzen. hvilken sidste først i 1811 bliver virkelig 

Kommandant.

Krigsforholdene affødte selvsagt mange Fængslinger; en Del af dis

se skal kortelig omtales.

Vore spanske Hjælpetropper satte saaledes deres Spor i Kastellets 

Fængsler, idet 30 spanske Soldater, der havde deltaget i kordet paa en 

fransk Officer, sad i Statsfængslet fra d.9.August til d.3.Septemoer, 
Vi 

i hvilken Tid de hver daglig fik 3 8*. til brød og 12 Sk. kontant.
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Fra d.15-29.September 1808 sidder 2 Jøder og 1 Jødinde fængslet 

for at have gjort sig skyldige i utilladelig Handel med Fjenden; af 

samme Grund sidder en hollandsk Skipper .Koster og 4- Bønder fra d.27. 

September til d.22.November. Endvidere kan anføres Kaptajn Georg Laub 

af Artilleriet, der d.-2. Oktober fik 3 haaneders Fæstningsar rest i 3» 

Grad for urigtigt Regnskab med Furage; vi træffer ham igen d.20.Juni 

1816, hvor han for urigtig Behandling af de ham anbetroede Heste faar 

2 IZaaneder i 2.Grad, og endelig træffer vi ham for 3.Gang d.19.Februar 
z 18>

1819, hvor han faar 6 haaneder.

Lellem en Del Flygtninge fra det af et dansk-hollandsk Troppe

korps erobrede Stralsund, der fra Rygen vilde søge at naa til en preus

sisk Havn ved Hjælp af 3 Baade, befandt sig bl.a. en Løjtnant Franc o is 

og en Fændrik Frohreich. Disse to ønskede at komme til en svensk Havn 

og forstod at tvinge Besætningen til at styre ad Sverrig til; men da 

de ikke kendte Farvandet tilstrækkeligt, endte det med, at de kom den 

danske Ifyst for nær og maatte antage en dansk Lods, der uden videre Ce

remonier førte dem ind til Dragør, hvor hele Besætningen blev anholdt, 

og hvorfra Francois og Frohreich d.31»^aj blev ført til Kastellet, 

hvor de hensad til d.14.Juli. Den første erholdt 1 Rdl., den anden 64 
19) 

Sk. pr.Dag til deres Underhold.

To Krigsfanger. Officererne August Fridrich Wilhelm Alversleben 

og Dietrich Georg Ludolf Rønne, blev fængslede d.25.Juni; den ene blev 

dog allerede frigivet d.7«Juli, da han ikke havde ført Vaaben mod Dan- 
20) 

mark, medens den anden først d.18.August blev benaadet af Kongen.

En borgerlig Artillerist, Johan Carl Høne. der forrettede Tjene

ste paa Kvintus, havde en Dag beruset sig i den Grad, at han blev far

lig for sine Omgivelser og derfor maatte indsættes i Nyholm Arrest. 

Her vedblev han at støje, saa at Vagtkommandøren, en Løjtnant, til

sidst maatte gaa ind til ham for at formane ham til Ro; herover blev
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Høne saa ustyrlig, at han med én Kniv skar Løjtnanten en lang Flænge i 

Ansigtet. Høne’s Dom kom til at lyde paa, at han skuidé skydes, hvil

ket skulde foregaa i Kastellet. Han blev derfor d.11.Februar 1809 af 

et Kommando ført ud i Kastellet, hvor han d.l^.s.M. blev skudt i Pr in- 
21) 

sens Bastion.

Skulde vi imidlertid medtage alle de Arrestanter, der i mere el

ler mindre Grad sltyldtes Krigsforholdene, vilde det blive en altfor 

lang Række. Der findes Officerer af næsten alle Grader fra Generalen 

til Sekondløjtnanten og af civile Personer f.Eks. Skippere, Styrmænd, 

Matroser, Købmænd, Jøder, samt preussiske, westfalske, hannoveranske, 

meoklenborgske og franske Krigsfanger. Forseelserne strækker sig over 

mange Felter ligefra almindelige Tjenesteforseelser til Snyderi med Fu

rage etc., Tyverier fra kaprede Skibe, Overfald af civile paa militære 

Patrouiller, ulovlig Handel med Fjenden, Desertering, Utroskab mod den 

kongelige Kasse, Bedragerier, Falsk o.s.v., o.s.v., Listen er lang og 

Navnene er talrige.

Den 9.September 1809 blev en Tambur, Ferdinand Kro.iet af Danske 

Livregiment, indsat i Statsfængslet. ford i han paa morderisk Maade hav

de overfaldet sin Kompagnichef, 11a j or Weborg; han blev skudt i Prin- 
22) 

sens Bastion d. 12. s . M.

Premierløjtnant Peter Anthon Munterloh af Kronens Regiment havde 

d.28.September ihjelskudt Sekondløjtnant Carl Majus af 2.Jyske Infante

riregiment i en Duel, der havde fundet Sted paa Kirkebakken ved Snøde 

paa Langeland; Stridens nSble sxal have været en Degnekone, Saavel Mun— 

terloh som hans 2 Sekundanter: Premierløjtnant Herman Schiønning og Se

kondløjtnant Johan Christoffer Paschen dømtes til at henrettes med øk

se og have deres Gods forbrudt. Straffen blev dog i Januar 1811 formil

det for hver af dejh til 6 Laaneders Arrest i 2.Grad og Tab af 2/3 Gage, 

og under 12.Januar blev de indsat i Arrest. De havde Tilladelse til at
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spadsere paa Volden, hvad der fremgaar af et Forbud til dem imod at be

træde Brystværnets Krone, hvor der den Gang endnu ikke fandtes Spadse

restier, samt imod at ryge Tobak paa disse Ture. Den 12.April indtraad- 

te en ny Formildelse, idet de alle tre blev sat yaa fri Fod og Straffe

tiden saaledes indskrænket til kun 3 i^aaneder.

Dyrtiden, der var en Følge af Krigsforholdene og som lagde sin 

tunge Haand paa Befolkningen, føltes ogsaa indenfor Fængslets kure, og 

d.23«5ecember 1810 fremkom en kongelig Resolution, i Følge hvilken Kom

mandant en blev bemyndiget til at levere de arresterede subalterne Offi

cerer, som maatte trænge dertil, et Underofficerstraktement oø Brød in 
24) 

natura for den reglementerede Betaling.

Over Slavegevaldigerne føres der Klage i 1810 og 1811; de beteg

nes som upaalidelige, og Københavns Fortifikation beklager sig over, 

at de gaar paa Værtshus sammen med Slaverne eller lader disse ligge og 

drive i Græsset paa Volden. Den 14.Juni 1811 er 2 Slaver undveget fra 

deres Arbejde i Esolanaden. uagtet der var 3 Gevaldigere til 57 Slaver; 

en af Gevaldigerne var endog ga^et med 5 Slaver ind i Husarkasernens 

Marketenderi, hvorfra 2 havde absenteret sig; ogsaa fra Benstøderiet - 

det nuværende gamle Eksercerhus — forsvandt Slaverne, fordi det skorte

de paa paalideligt Tilsyn. I 1314 ses det, at man, muligvis af denne 

Grund, paany er begyndt med at lade Slaverne bevogte af Soldater ved 

deres Arbejde, hvilket dog atter forbydes d.23»Februar med Undtagelse 

af i ganske særlige Tilfælde, hvorhos det anbefales at blive af med 

nogle af de gamle og utjenstdygtige Slavegevaldigere, der iøvrifft fra 

d.19»Januar 1Ö12 fik Betegnelsen: Just itsunderofficerer. og lade dem 
2^) 

erstatte af duelige Underofficerer.

For Justitsunderofficererne foreligger der ved en kongelig Resolu

tion af 18.April 1819 et Beklædningsreglement, ifølge hvilket de erhol

der følgende Sager:



-168-

'•aarlig, den for dem hidtil paa 2 Aar reglementerede graa. Klædes Trøje 
med Overslag samt Krave og Opslag af samme Farve, 1 Par graa Klæ
des Trousser, imod at af de øvrige for dem, lig en Underofficer 
af Arméen bestemte liunderingsstykker, bortfalder 1 Vest med Ærmer 
og 1 Par Sejldugs, eller Ravndugsbukser, 1 Par Støvletter, 2 Stkr. 
Skjorter og 2 Par Strømper.

paa 2 Aar, 1 Vest uden Ærmer, 1 graa Klædes Felthue, 3 Par Sko, naar 
de er af vandtæt Læder, men ellers 2 Par aarlig, 1 Par Skosaaler 
med Hælflikke, naar de er af vandtæt Læder, men ellers aarlig 1 
Par, 1 Halsbind og endvidere 1 graa Klædes Infanterikappe, dog un
der den Betingelse, at det gøres vedkommende til Pligt at sørge 
for, at den spares saa meget som muligt er, for at udholde en læn
gere Termin, altsaa at kun nye Kapper rekvireres og udgives til 
Brug, naar de havende ej længere kunne bruges eller ved Reparati
on istandsættes til videre Brug, samt

26)
paa 6 Aar 1 Chacot uden Fjerbusk.”

For Slavernes Vedkommende hedder det sammesteds som følger:

*at for Slaverne, som nu ej tillades at have en Brystdug eller Vest, 
der ikke er af Slavetøj, maa foruden de hidtil for dem bestemte 
Klædningsstykker, nemlig:

hvert halvandet Aar, 1 Slavekjole, 1 Par dito Bukser, 2 Par Sko med 
Træsaaler, 1 Par Træsko, 2 Par Strømper, 2 Stk.Skjorter, 1 graa 
Hue

leveres med samme Termin 1 Vest uden Ærmer, halv af rødt og halv af 
graat Slave KL æde.” 27)

Da det i December 1820 viser sig, at Kjolerne altid er for lange

og ubekvemme, men Bukser og Veste alt for korte, redresseres dette ved

kongelig Resolution af 27•December s.A., og samtidig sættes der Ærmer 
28)

i Vestene«

ked Hensyn til Slaverne høres der d.10,Februar 1811 om en saadan, 

Andreas Forstrøm, der 2 Dage forinden var bleven frigivet med Tilladel

se til at forblive i Landet; han blev samtidig ansat ved Kastelskirken 

for at besørge dens Renholdelse og den daglige Ringning med Klokkerne 

m.v., for hvilket Arbejde han erholder “de dertil reglementerede 6 Rdl.
?9)

aarlig”. Det ses ikke, hvorlænge han indtager denne indbringende

Stilling, men han har den i hvert Fald endnu d.!7.Juli 1814, hvor han 
30)

og hans Kone bliver tilsagt til at møde for et Forhør.

I Slavernes Forhold skete der atter en lille Forbedring ved konge

lig Resolution af 19.Januar 1812; dels skulde deres Madrasser og Puder
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nu stoppes med Kos, dels skulde der, saalænge Krigen varede, gives dem 

10 Sk. i Stedet for 6 Sk. daglig, og dels skulde der gives dem Lejlig- 

hed til i deres Fritid at fortjene noget ved Haandarbejde; derimod

skulde enhver Slave om Dagen ved sit Arbejde bære Jern og være iført 

den reglementerede Dragt,

Ved Parolbefaling af 30»Juli 1813 bestemtes det, at de til Fæst— 

ningsarbejde dømte Forbrydere kun maatte anvendes til Fæstnings— og an

det offentligt Arbejde, men derimod aldrig til Arbejde for private
32) 

hverken i eller udenfor Fæstningerne.

Af Slaverne afgaves bl.a. 16 til Bageriet. 2 til Benstøderiet, 1 

til at følge med Voldskytten omkring paa Fæstningsværkerne for at bort- 

bære de Hunde og Katte etc., som denne nedskød og 3 til Gadefej- 
34) 

ning.

Slaverne havde deres egen Kirkegaard. der benyttedes indtil 18?7; 

den laa i det nordvestlige Hjørne af Garnisonskirkegaard, hvor Hundebe

gravelsespladsen senere fandtes fra 1898—1916»

Fra og med 1817 foregik der efter det store Oprør i Tugt-, Rasp- 

og Forbedringshuset paa Christianshavn en stor Tilgang af Slaver til 

Kastellet, og naar vi atter vender tilbage til dem, vil Kastellets Sla

ver derfor blive omtalt i to Kategorier: Krudttaarnsslaverne og Arrest

hus s laverne.

Ved Statsfængslet synes der i 1811 at have været 2 Arrestforvare- 
35) ’

re. der hver erholdt et maanedligt Tillæg af 2 Rdl. I Aaret 1792 

blev Korporal Anthon Staudinger af 2.Sjællandske Bataillon let Infante

ri ansat for at have speciel Opsigt med Statsfangerne. og fra denne 

Tid begynder man saa nogenlunde at kunne følge de skiftende Arrestfor

varere ned gennem Tiden. Efter 28 Aars Tjeneste afgaar Staudinger d.27. 

December 1820 paa Grund af Alder og Svagelighed og afløses af Sergent 
36)

J.M.HyIler, Arrestforvarerens Bolig var stadig den samme som nu: i
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Arresthusets sydligste Del. Arrestforvarerposten var ofte forenet med 

Posten som Portslutter — Hor ges port en, blev jo stadig lukket og aabnet 

samtidig med Byens andre Porte - dog synes det, at Staudinger efter 

sin Afgang som Arrestforvarer har bibeholdt denne sidste Post, hvormed 

der var forbundet et dagligt Tillæg af 4 Sk», indtil han d.é.haj 1825 
37) 

afgik ved Døden.

Der har tidligere ganske en passant været Tale om Oppasserne el- 
,38) 

ler Arrestantoppasserne. og de nævnes nu igen i Ouni 1613; del var 

Soldater, der blev kommanderet til dette Arbejde som til al anden Om

gangstjeneste, og Antallet varierede efter det øjeblikkelige Behov. 

Det tidligst angivne Antal er 5» men i November 1813 stiger det fra d. 
39) 

13—29- fra 7-14, og i 1814 er der endog Tider, hvor Tallet naar op 

til 24 paa én Gang; dette Aar foretages der dog en Reduktion, hvorved 

der kun blev 2 samtidigt; de afløstes hver 5»Dag.

Den 28^Februar 1811 hedder det, at der er saa opfyldt med Arre— 
40) 

»tanter i Kastellet, at der ikke kan modtages flere, men der maa dog 

snart igen være eleven Plads, thi d.l9»og 21.Kaj s»A. indsættes hen

holdsvis Oberstløjtnant ved Livregiment Dragoner, Kammerherre Claus 

Christoffer Thinen og Over krigs kommissær Jens Wibel Neergaard hver 1 

Laaned i 2.Grad for at have duelleret, og d.24.8.1. indsættes karakte

riseret Premierløjtnant af Husarregimentet Diderich 7/ilhelm Pullioh.

Pullich, der var født 1777» var 3»Lærer ved Eksercerskolen paa Jæ

gersborg, for hvilken Premierløjtnant kartin Arntz var Skoleforstander, 

Under en øvelse i Ermelunden d.22.Eaj om F. blev Pullich flere Gange 

behandlet paa en ganske uberettiget og saa fornærmelig og ærekrænkende 

K«ade nf Arntz, at han tils idst ikke saa anden Udvej end at melde sig 

til ham som Arrestant, men da han med dette for Øje vilde overlevere 

ham sin Sabel, kastede Arntz denne haanligt om bag sin Ryg. Pullich, 

der nu tabte Herredømmet over sig selv, sprang her. og toff sin Sabel op
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og bibragte med denne Arntz et stærkt blødende Saar i Venstre Arm. Her-* 

over blev Arntz ganske forblindet af Raseri, fftr med sit Vaaben ind 

paa Pullich, og til Trods for at saavel denne som de efterhaanden til

ilende Officerer fremkom med indtrængende Forestillinger overfor ham 

om at lade sig forbinde, opstod der nu en lang og formelig Tvekamp, un

der hvilken Arntz- stadig var den angribende. Denne forblødte derved i 

den Grad, at han Dagen efter afgik ved Døden. Under de i Sagen afhold

te Forhør fremhæves fra alle Sider Pullich’s gode tjenstlige Forhold, 

men ved en Overkrigskommission blev han d.29.zdømt til at arkebuseres, 

og efter at Kongen d.31.havde stadfæstet Dolmen, blev denne eksekve

ret s.D. K1.4£ E. i Kastellet, efter al Sandsynlighed i Prinsens Basti- 
41) 

on.

Efter hans Død blev hans i Arresten værende Ejendele d.8.Juni af

hentet af en Korporal af Regimentet.-Mellem disse Ejendele fandtes bl. 

a. en Del Un if orms s tykke r, af hvilke blot skal fremhæves “en karmoisin-* 

rød Husar Liv kjortel besat med 50 Stk., skriver halvtredsindstyve Stk. 

Sølvknapper“. Desuden fandtes der;

•1 Sælhundeskinds Tobakspung, 2 brogede og 2 hvide Halstørklæder, 
2 Servietter og 1 Haand Klæde, 1 Skjorte og 1 Halsstrimmel, ,1 Friserkam 
og Tættekam, 1 Fyrstaal, 1 • Træbøtte,’ 1 søndret lidet Spej 1, 1- Fruent im- 
mer-Silhuet, hvormed fulgte en liden Pakke med en Krølle af Haar, 1 
Sølv tands tikker i Læderfuteral, 1 SølvloMieur i 2 Futeraler med email— 
leret Skive, 1 liden Merskumspibe med Sølvbeslag og Rør, som NB. af 
den afdøde er bestemt til Foræring for hans Broder og overdraget mig 
underskrevne Løjtnant v.Buchenheuser (han underskriver sig selv som 
“Eokkenheuser“) i Kommission at overlevere til bemeldte den afdødes 
Broder, imod for samme at erholde Kvittering og af den Aarsag ej med
fulgte de ovenanførte Ting.* 

42) 
Korporalen kvitterede for Modtagelsen. Pullich var den sidste 

danske Officer, der led Dødsstraffen.

Lørdag d.27.Juli 1811 blev den bekendte svenske Kornet Baltzar

Vilhelm Schmeerfeldt arresteret i Kastellet.

Schmeerfeldt, der var født d.14,September 178?, havde i 1810 op

holdt sig i København for at konsulere en Læge. Under dette Be&øg føl-
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te han sig i den Grad tiltrukket ved Synet af Arveprins Frederiks Dat

ter Juliane, at han tilskrev hende Kærlighedserklæringer og gjorde For

søg paa at trange sig ind i det Palæ, i hvilket hun boede. Følgen her

af blev, at han fik Ordre til at forlade Landet, men da de svenske Lyn- 

digheder ikke var interesserede i at holde ham fast, vendte han Gang 

paa Gang tilbage igen til København, hvorfra han da for hver Gang om- 

gaaende blev afsendt til Kronborg for derfra at sendes over Sundet til 

Sverrig.

Juli 1811 var han paany taget til København, og en Aften, da man 

ventede Kongen ind til Palæet fra Frederiksberg, passede Schmeerfeldt 

ham op, trængte sig bevæbnet med 3 Pistoler ind eft<r ham i Palæets 

Port og truede med at ville siyde ham. Han blev dog hurtig overmandet 

og ført til Kastellet. En Kornmission bestaaende af "trende af Vore an

selige civile lovkyndige Embedsmand” blev efter Kongens Befaling ned

sat d.16.August og dømte ham d. 16. Oktober til livsvarigt Fængsel. 

Schmeerfeldt appellerede imidlertid Dommen til Højesteret, der kom til 

det Resultat, at han havde forbrudt sit Liv, hvilken Dom Kongen formil

dede ved at stadfæste Kommissionens Dom. Schmeerfeldt skulde have væ

ret hensat paa kunkholm, men han kom dog til at udstaa sin Straf i Ka

stellet, hvor han i Begyndelsen fik 1, senere 3*4 om D^gen til sit 

Underhold og desuden fri Vask og kedicin, hvilke sidste Poster i For

bindelse med Klæder og Fodtøj øf te løb op til 12 Rdl. pr.laaaned.

Allerede som ganske ung var Schmeerfeldt bleven betegnet som 

svagt begavet, eller maaske snarere som lidt ”smaatosset", og en Kends

gerning er det, at han i Løbet af sit mangeaarige Fængselsophold blev 

fuldstændig aandssvag, men under Datoen 13.Kaj 1814 findes der dog som 

Bilag til Justitsprotokollen et 6 Kvartsider langt Brev fra ham til en 

Ven*i Sverrig, hvilket Brev sandelig ikke tyder paa en svag Begavelse. 

Det er ikke alene tydeligt og smukt skrevet, men tillige affattet i et 

særdeles smukt Sprog. Et enkelt karakteristisk Brudstykke skal anføres
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her. Han fortæller, at det havde været hans Agt at kæmpe samen med de 

tapre Franskmænd; "men”, spørger han sig selv, ’’hvorledes vilde da min 

Skæbne være bleven? Sikkert forskudte Arme og Ben eller en smertefuld 

Død, og for hvem? For den nedrigste Tyran, det største Udyr, Verden 

endnu har formået at frembringe, som fra at være dens A-fgud, med et 

blev dens Plager is og Ødelægger, som paa den mest ssmvitt ighedsløsc 

haade, ene og alene for sin grænseløse nedrige Ærgerrighed var i Stand 

til at ofre alt, hvad Liv og Aande har pa- Jorden for siden blandt Rui

nerne med Despotismens Jernspir uindskrænket eller rettere sagt iblin

de at herske over de faa øvrige, som har undgaaet den almindelige Øde

læggelsens knugende Ild. Jeg kan ej nok forundre mig over den lige saa 

oplyste som modige franske liat ion, som har ladet sig saa længe trykke 

af denne forhadte Blodhund”. Efter denne hans Opfattelse af ITapoleon 

fortæller han videre om, at han nu har siddet 3 Aar i Fængsel med Jern 

paa Hænder og Fødder og med c.4 Sk. om Dagen. At han skal have baaret 

Jern, faar man kun at vide ad denne Vej.

Saafremt han imidlertid virkelig har været lidt utilregnelig, 

skulde dette jo ikke blive forbedret under hans mangeaarige Fængsel, 

og 11 Aar senere erfarer vi, at han d.l3.September 1825 har truet Ar

restforvareren, Sergent Franck, med knyttet Ha^nd, skældt ham ud for 

en Tyveknægt, taget ham fat i Brystet og sagt, at han havde myrdet man

ge 1. ennesker i Holsten; 2 Vidner erklærer, at Fr^nck ingen Anledning 

har givet til dette Overfald, og Schmeerfeldt blev straffet med at bli

ve indsat i en særlig Arrest i 5 Dage uden at faa Liddagsmad. I Decem

ber 1826 er han saa syg, at en Land maa vange hos ham om Hatten i ben

ved 3 Uger, hvorfor der ogsaa maatte være Lys hos ham; men da dette i 

Længden blev for dyrt, blev der anskaffet en ’•Llanagelampe" til Olie.

Da der d.18.September 1832 er Tale om, at Schmeerfeldt skal føres 

til Christiansø, foreligger der en Erklæring fra Regimentskirurg P.H. 

Hjorth. der gaar ud paa^ at en Sørejs« vil være livsfarlig for ham; de
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sidste 13 Aar har han gennemgaaet mange Sygdomme, og i de sidste 5 Aar 

har han været sengeliggende og har ixke været i frisk Luft. Han lider 

af Ben-Edder i højre Knæled, og den underste Del af Benet har trukket 

sig op imod Laaret i fuldstændig Stivhed. Der opstaar stadig Bylder om 

Knifeet, der er meget smertefuldt.

Under 28.Februar 1834 foreligger der fra Vagtmesterløjtnant Linde 

en Indberetning, af hvilken det bl.a. fremgaar, at Schmeerfeldt siden 

d.l.Juli 1830 daglig har modtaget 49-g- Sk.Tegn, for hvis Modtagelse han 

kvitterer hver Søndag. For disse Penge faar han: -

”0m Morgenen Tevand, Franskbrød med Smør paa og som oftest et 
Glas Punch. Om Middagen spiser han fra Marketender lerne 3 eller flere 
Gange om Ugen, naar de har Suppe og drikker saa Kaffe, hvortil han spi
ser Tvebakker eller Franskbrod med Smør paa; de øvrige Dage spiser han 
efter Spisesedc!e2 fra Toldbodbørsen. Om Aftenen spiser han Franskbrød, 
med Smør, Ost elxtr Kød paa, hvortil han drikker 1 å 2 Glas Punch og 
Pægl Rom”.

Efter Kommandantens Opfordring foreligger der atter d.l.Marts 

1834 en meget lang Lægeerklæring om ham. Det hedder i denne, at han i 

20 Aar har haft en Række betydelige Sygdomsformer, der tilsammen i den 

lange Tid har kompliceret hans, som sindssyg betragtet, sørgelige Til

værelse. Sindssygen viser sig i en idelig Frygt for Forgiftning, saa 

at han kun med Ængstelse ofe Mistro nyder sine Næringsmidler. Han tror 

sig i Omgang med en Aandeverden, hvor de mest skrækkende Syner af Hen

rettelser, Pinsler og Forvarsler bestandig kommer ham i Møde. I Løbet 

af 16 Maaneder havde han 37 Bylder paa Hals, Bryst og Ryg* Under denne 

Tilstand berøvedes han Brugen af sit Taleorgan; dette varede i 10 Maa- 

neder og forbitrede ham hans Liv. Samtidig fik han Nervefeber, der va

rede i 10 Uger; derefter fik han 3 Bylder i Luftrøret, og da disse var 

skaaret, fik han sin Taleetecome igen. I de sidste 6 Aar har han bestan

dig været sengeliggende.

Det sygelige Tilfælde i hans ah» skyldes gentagne Kontusioner, 

»om han har bibragt sig selv ved at klatre op i Vinduet i s in Arrest, 

idet hans Nysgerrighed efter at- æ 4e ■£orbigaaende har drevet ham til*.



ofte at tage Sæde her.

”Da nu Vinduet er meget højt fra Gulvet", skriver Hj orth. "kunde 
han ikke naa og omfatte Jernstængerne deri uden ved at gøre et Spring, 
og ved dette stødtes bestandig Knæet. Jeg har selv en Gang været en— 
vidne til den forunderlige Hurtighed, med hvilken han var i Stand til 
at komme fra Gulvet op i Vinduet."

Videre omtsler Lægen, at Schmeerfeldt,takket være Kommandantens 

Velvillie, paa enkelte milde Sommerdage er bleven barret ud i den fri
ske Luft, hvad der har virket fordelagtigt paa hans svækkede Legeme, 
■ofter at have talt om, at der med de forhaandenværende Midler sørges 

saa godt for ham som mulig, og at alle hedikamenter og Bandager blev 

leveret uden Udgift for ham, fortsætter han:

"hen at jeg desuagtet ofte har ønsket og endnu ønsker, at det var 
mulirt et behandle en saadan syg paa et for hans Tilstand mere passen
de Sted, end et Statsfængsel kan være, dette kan jeg ikke fordølge."

Schmeerfeldt har i de første Aar ikke haft saa meget, at han der

med selv har kunnet forskaffe sig had og Lrikke(!):

"men dog alligevel manglede han ikke disse, da flere, men især en 
enkelt Families Gavmildhed forsynede ham med hiddagsspise; men da den
ne Gavmildhed under forandrede Omstændigheder maatte ophøre, blev den 
syges Forfatning for en kort Tid mindre heldig."

Lægen slutter med at bede om, at Schmeerfeldt maa faa en mindre 

fugtxg Arrest f .Eks.. i 2.Stokværk, samt at han maa blive forsynet med 

en Del Klædningsstykker og Linned, hvad han haardt trænger til.

Htle der. meget lange Lægeerklæring, hvis Indhold her er gengivet 
stærkt forkortet, giver et trist Billede af Fængselsforholdene, som de 

endnu var oo imod Midten af det 19-Aarhundrede. Kan maa give Lægen Ret 

i, nt der maatte kunne findes et mere passende Sted at anbringe en saa

dan syg Stakkel end i en fugtig Arrest., og man falder i Forbavselse 

over, st man end ikke sørgede for, at han fik saa meget, at han dermed 

kunde stille sin Sult, men at han i denne Tilstand skulde være afhæn- 
eller - 

gig af en tilfældig Families - som det nedenfor anføres - af Mar

ketendernes Gavmildhed.

Kommandanten, Oberst Olod« du Plat, fremsender d.3.karts Erklarin-
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gen til Kongen efter forinden at have forsynet den med 8 ITotater, af 

hvilke kun Notaterne 4-6 skal anføres her.

'•ad 4. Hvorledes Statsfanger kunne soigneres paa et andet passen
de Sted end i Statsfængslet. hvori de er indsatte, indser jeg ikke.(l)

ad 5« Da Statsfangen Schmeerfeldt indtil Aaret 1830 ikkun havde 
16 Rbsk.daglig, saa har min Formand efter Sigende foranstaltet, at han 
fik forsvarlig Forplejning af Marketenderne. og hvorfor disse ikke 
skulle h°ve modtaget Betrling(l). - Efter Sigende skal Schmeerfeldt og- 
saa have modtaget Kad hos Fru Birch i den Tid, hendes Kand sad som 
Statsfange i Kastellet. 43)

ad 6. Som jeg allerede mundtlig har ytret for Deres ’.nj estæt har 
jeg intenderet til Foraaret at hensætte Schmeerfeldt i et af de Værel
ser i øverste Etage, som indtil nu har været beboet af Arrestanten 
Bruun. men derved finder den Ubekvemmelighed Sted, at Schmeerfeldt kom
mer længere fra Arrestforvareren. Sergent Franck. end hvor han nu bor 
Væg om Væg, og som kan høre alt, hvad Schmeerfeldt foretager sig, og 
selv om Katten, hvor han mest plages af sine sindssvage Drømmerier, 
komme ham til Hjælp. Bemeldte Lokale har desuden den Ubehagelighed, at 
Arrestantens Skrigen og Raaben kan høres fra Volden, da disse Værelser 
er i lige Højde med samme, desuden er Værelserne ikkun for.øjeblikket 
vacante.”

Pekuniært set blev Schmeerfeldt’s Forhold forbedrede lidt, efter- 

haanden som Tiden skred frem, men dette kunde ikke bøde paa hans h^ar- 

de Lidelser. Dette ulykkelige vanvittige Menneske, der i vore Dage 

selvfølgelig vilde have været anbragt paa en Sindssygeanstnlt under læ

ge kyndig Behandling, laa her bogstavelig talt og raadn^de op af Kræft- 

bylder i et fugtigt Fangehul, i hvilket Luften end ikke lod sir forny, 

og d.4.August 1834 Kl.12 3/4 Morren kom Døden til ham i hans 49.Aar 

som en Befrielse efter 23 haarde og kvslfulde Fængselsanr. Udgifterne 
44,) 

til hans Begravelse beløb sir til ?1 Rdl.90 Sk.

En Guide, La as. der blev mistænkt for at være impliceret i 

Schmeerfeldt'*s Sag, blev indsat i Statsfængslet d.4.August 1811; han 

blev dog løsladt d.l2.s,i,.. mod at blive landeforvist«

Regimentskirurg Peter Henrich H.i orth. der havde Lægetilsynet med 

Arrestanterne og herfor modtog et aarligt Gratiale, fik i 1816 dette 

forhøjet med et Tillæg paa 50 Rdl. og kort efter Ugen med 100 Rdl. I 

Janu'r 1817 indstilles han pnany til et Ekstrahonoror paa 100-120
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Rdl.

x Den 27.Februar 1813 foregaar der forskellige Ændringer i Arrestan

ternes Bespisnings- og Lønningsforhold, hvoraf den vigtigste er, at 

det almindelige Afdrag af 3/4 i Gagen for arresterede Officerers Ved- 
47) 

kommende for Fremtiden bortfalder.

Premierløjtnant af Kongens Regiment, Christian Georg Frederik Ba

ron :7edel Jarlsbcrg- der, som mistænkt for Deltagelse i et Iford m.m. , 

var tleven indsat paa Byens Hovedvagt. blev d.19.April 1814 ført ud i 

Kastellet; men da det viste sig, at han var ganske uskyldig, blev han 

atter løslndt d.2^.Juni s.A., ved hvilken Lejlighed han retter en ærbø

dig Tak til Kommandant en for dennes Artighed imod ham fra først til 

sidst under hans Arrest og slutter sin Tak med: nDe yille ifølge Om- 
48) ' 

stændighederne tage til Takke med et taknemmeligt Hjerte.11

Justitsraad og Administrator ved Lotteriet Earcus ITissen ’Vestcr- 

mann blev arresteret d.25.Laj s.A., fordi han havde ført en lovstridig 

Korrespondance med Personer i Ilorge; ved Højesteretsdom blev han Irmds- 
49) 

forvist Og afgik d. 14.September med Skib til Lybæk.

Ihvorvel følgende Sag er ret ubetydelig, kan man dog ikke mellem 

Kastellets Arrestanter helt forbigaa Kommandøren for Danske Livregi

ment Oberst Christian Ulrik Sundt.

Sundt, der var født 1766, blev Soldat fra sit 7.Aar og havde som 

ganske ung Officer icempet i den russiske Hær, hvor han i 1789 var ble

ven meget haardt saaret af en Granatstump. I 1816 var han avanceret 

til Kommandør for Danske Livregiment, der under ham kom til at staa i 

et vidtløftigt og smaatskaaret Blæktjenestens Tegn; men at der uagtet 

dette bankede et godt dansk Hjerte i hans Bryst, derom vidner netop 

den Forseelse, der fra d.21.September s.A. skulde bringe ham til at 

sidde 2 Laaneder som Arrestant i Kastellet.
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Landgreve Carl af Hessen-Kaasel, der i 1766 var bleven gift med 

Christian VII’s yngste Søster, Prinsesse Luise, fejrede i 1816 sit 

Guldbryllup, i hvilken Anledning Kommandanten i København, General Ge

org Ludvig Schulenburg» i Garnisenens Navn tilsendte Guldbrudeparret 

en skriftlig Lykønskning. Denne var imidlertid affattet paa tysk, hvad 

Sundt paa Off ic erspar olen tillod sig at betegne som upassende. Følgen 

heraf blev, at han for Insubordination maatte udholde den nævnte Ar

rest. Da han efter sin Løsladelse atter ankom til sit Hjem, fandt han 

her en Skrivelse fra Kongen, hvori denne, i Stedet for, som han havde 

troet, at lade ham forsætte til en Garnison udenfor København, tværti

mod forfremmede ham til Chef for det Regiment, for hvilket han hidtil 
50) 

kun havde været Kommandør.

Vi har i den nærmest foregaaende Tid maattet forhigaa talrige af 

Kastellets Arrestanter af alle Grader, særlig fordi hverken deres for

seelse eller Straffens Afsoning har frembudt nogensomhelst Interesse 

ud over det sædvanlige. Forinden vi imidlertid fortsætter Rækken af en

kelte Arrestanter, vil det være nødvendigt for en Tid atter at vende 

tilbage til Kastellets lavere Klasse af Arrestanter, de ulykkelige Sla

ver, hvis Antal i 1817 "blev stærkt forøget med en særlig Kategori, der, 

indtil den atter forsvinder i 1847, vil blive omtalt helt for sig selv.

Onsdag d.2?.Juni 1817 Kl.5 F. havde de i Tugt-, Rasp- og Forbed

ringshuset paa Christianshavn siddende Fanger sammenrottet sig om et 

fælles Forsøg paa at bryde ud, hvilket for saa vidt lykkedes, som Byg

ningen, ved at blive stukket i Brand og ved at blive beskudt af militæ

ret, blev ganske uanvendelig som Opholdssted for disse farlige Forbry

dere, af hvilke flere, men dog kun et begrænset Antal, saa Lejlighed 

til at forsvinde. Efterhaanden som man igen indfangede dem, blev de 

midlertidigt anbragt paa Gammelholm, hvorefter det blev bestemt at ind

rette de 2 gamle Krudttaarne i Dronningens- og Grevens Bastioner i Ka

stellet som Opholdssted for 60 af de værste af disse Forbrydere.
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Af de to Krudtt aarne er -det i Dronningens Bastion endnu eksiste

rende det ældste, idet det er opført i Tiden omkring 1666, medens det 

andet var opført 1741; dette sidste, der først blev nedrevet ved Anlæ- 

get af Frihavnsbanens Forbindelsesspor, var ret dekorativt, idet det 

var forsynet med 8 Stræbepiller, hvis Nødvendighed bliver forstaaelig, 

naar man erfarer, at Taarnets murede Hvælving havde en Tykkelse af 4 

Alen.

Omdannelsen af disse Krudttaarne var afsluttet i Oktober, og d.30. 

s.M. førtes Fangerne derud i et Antal af 48, idet 11 laa paa Sygestuen. 

Taarnene blev betegnede henholdsvis som Nr.l og Nr.2, Hvert af dem kom 

til at bestaa af 10 Arrester i 2 etager, og hver af Arresterne var be

boet af fra 1-4 Fanger ad Gangen. Ogsaa Ydermurene havde en Tykkelse 

af 4 Alen, og Lyset faldt saa sparsomt ind gennem de smaa tilgitrede 

lyshuller, at Opsynsmanden altid maatte have Lygte med sig, naar han 

skulde inspicere Arresterne. Kakkelovne eller andre Midler til Opvarm

ning fandtes overhovedet ikke, og om Vinteren glinsede de fugtige lure 

af Iskrystaller. Gulvene bestod af 2 Lag tykke Planker, der laa

paa tværs af hinanden. I Stedet for Senge anvendtes Hængekøjer, der om 

Dagen blev fjernet. To Gange i Døgnet skulde Opsynsmanden foretage et 

meget indgaaende Eftersyn af hver enkelt Arrest,og en Gang om Maaneden 

skulde der af en bygningskyndig Inspektion bestaaende af Murer-, Tøm

rer- og Smedemestre foretages et særligt Eftersyn. Opdagedes der ved 

en saadan Lejlighed blot det allerfjerneste Forsøg paa Forberedelse 

til Udbrud, blev de paagældende beboere straffet med 27 Slag Kat paa 

deres nøgne Rygge.

I Anledning af de uvelkomne Gæster blev Hovedvagten i Kastellet 

forstærket med 1 Over jæger og 12 Mand samt 12 liand til Udstilling af 2 

Skildvagter ved hvert Taarn. Posterne skulde besættes med de paalide

ligste Folk, og hver af dem skulde forsynes med 3 slarpe Patroner. Ge

værerne, der bares med paasat Bajonet, maatte dog først lades ved bety-
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delig Larm fra Fangerne. Ved hvert Taarn ansattes fra d.8.November en 

Opsynsmand, -Jens Krogh »g" Daniel Mor it z, samt -en Medhjælper. Jens An

dersen og Andreas JÆaehl; hver af de første var lønnet med 4 Sk. pr .Dag. 

Denne Forbryderkoloni satte i alle de mange Aar, hvor den havde 

tilhuse i Kastellet, paa flere forskellige Maader sit Præg paa dette 

og var en stadig Kilde til Sorger og Bekymringer for Kommandanten og 

til Ulejlighed for hele Garnisonen. Allerede d.10.December s.A. skulde 

den bekendte Rasphusfange Morten Johan Frederiksen i Henhold til en 

Højesteretsdom af 24.November stryges til Kagen og brændemærkes paa 

Panden. ”Til den Ende*’ hedder det, “møder imorgen tidlig ved Slaget 

7 3/4 slet ved Fangetaarnet Nr.l et Piket fra Hovedvagten af 1 Overjæ

ger og 6 Mand med paaplantede Bajonetter og skarpladte Geværer for at 

føre bemeldte Fange til Stadens civile Arresthus, hvor Pikettet forbli

ver, for efter Eksekutionen at føre ham tilbage til forbemeldte Fange- 

taarn.“

I Januar 1818 indstillede Kastellets Kommandant. den i saa mange 

Retninger mærkelige Type, paa den ene Side paa det smaatskaarne i Fre

derik VI’s Tid og paa den anden Side paa det brave og menneskekærlige, 

Generalmajor Diderich Carl Lorentz, til Direktionen for Fængslet paa 

Christianshavn, 1) at give de 2 Opsynsmænd et Opmuntringsgratiale, 2) 

at forsyne Fangerne med endnu et Tæppe og 3) at tilstaa dem lidt Skraa- 

t-obak. Lorentz Godhed lønnedes desværre med et pure Afslag; men da en 

af Marketenderne paa. aamme Tid var bleven ikendt en Bøde paa 4 Rdl., 

fordi han havde leveret Undervægt til disse Fanger, lod Generalen uden 

videre dette Beløb omsætte i Skraatobak til Fordel for dem.

Naar en Fange skulde afstraffes med Kat eller Tamp, foregik dette 

indenfor den Planke indhegning, der omgav hvert Krudttaarn paa en saa- 

dan Eaade, at der ud for hvert af Taarnets 4 Sider dannedes Gaarde, af 

hvilke den, der fandtes udfor Indgangsdøren, var større end de andre. 

Eksekut ions t iden var altid i Middagsstunden, naar Vagtafløsningen hav-
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de fundet Sted, thi »aavel den afløste »om den nye Vagt »kulde danne 

Karré om Synderen, naar han, bundet til Pælen og negen til Bæltestedet 
51) 

modtog »in haarde Straf.

Kaptajn af de vestindiske Tropper X. Y............Z............... indsæt

tes d.24.Juni 1817 for at afsone 2 Aars Fæstningsarrest i 2.Grad, men 

eftergives d.2?.Januar 1818 Resten af Straffen. - Fra Juni 1817 inde

holder Arrestant-Journalen ikke mere Oplysning om Forseelserne.

Vi træffer ham imidlertid igen som Arrestant i Juni 1829, han er 

nu Kaj or, og selv om han straks igen sættes paa fri Fod, viser det 

sig dog,at hans Sag er saa alvorlig,at den genoptages til fornyet Un

dersøgelse i Begyndelsen af Juli s.A.,samtidig med at han selv paany 

fængsles. Ved den fortsatte Undersøgelse fremkom Oplysning om, at han, 

der var gift, i 2 Aar havde staaet i legemligt Forhold til »in Datter 

af 1.Ægteskab fra hun var 15^ Aar gammel, samt at dette Forhold havde 

haft Følger. Han var 40 Aar gammel og blev dømt til at have sin Charge 

forbrudt, hans Hoved afhugges og hans Krop kastes paa en Ild og opbræn

des. Straffen blev dog d.4.December formildet til Arbejde paa Livstid 

i Køens Tugt- og Forbedringshus, hvortil han førtes under Bevogtning 
52) 

af en Sergent Bentøen af 1.Jægerkorps og 2 Underjægere.

Den 18.September 1818 afleveredes Oberstløjtnant Vilhelm Ludvig 

Rudolf Baron Gersdorff ved Hjælp af Kongens Foged til hastellet til Af

soning af 3 Eaaneders Fæstningsarrest i 3«Grad for at have udfordret 

Stiftamtmand over Aarhus Stift, Gehejmekonferensraad Frederik Julius 

Christian Baron Gu Id enkrone, men da han d .18.December skulde ud, ansø

ger han om og faar Tilladelse til at blive boende som fri Iland i sin 

Arrest, ligesom han faar Tilladelse til for egen Regning *t disponere 

•ver det Køblement, som af Kongens Foged var bleven lejet til ham un

der Arrestopholdet. Der foreligger ingen Oplysning om, hvor vidt han 

er flyttet derfra eller ej; men d.l5.1»rt« 1820 træffer vi ham atter i
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Kastellet, idet han ved en Højesteretsdom af 10-Februar s.A. var ble

ven idømt Fængsel paa Livstid, hvilken Straf skulde afsone» dérude*

Den 20-December s.A. skriver Kongen;

” I Anledning af Kommandantskabets allerunderdanigste Forestilling 
af 20.ds. angaaende den arresterede Oberstløjtnant, baron Gersdorff’s 
upassende Opførsel og begæring om, at han maatte bringes fra Arresten 
i Kastellet til den civile Arrest, da tilkende give Vi ailernaadigst, 
at naar den arresterede Baron ej opfører sig saaledes, som det anstaar 
en Adelsmand og Officer, da bør han behandles, som han fortjener, og 
Kommandantskabet har at bruge og anvende den Myndighed, det er tillagt, 
for at tvinge en urolig Arrestant til Orden og ledighed - iøvrigt øn
ske Vi Os fritaget for videre Forestilling om denne Sag .............. ”.

I et Regnskab for Februar 1821 ses det, at Gersdorff, foruden at 

have faaet leveret Spise m.m. hos Lad am Faxøe, der var Marketenderske 

i Kastellet, for et Beløb af 17 Rdl.88 Sk. i en Laaned, yderligere har 

laant 10 Rdl. af hende, hvilke Beløb nu tilbagebetales hende, og i en 

Beregning af 31.liarts over de Beløb, der fra 1.April 1820 til 19.Febru

ar 1821 er medgaaet til TTnderholdningspenge for Gersdorff skriver Gene

ra Imajor Lorentz:

•Af en fix Ide eller anden Galskab, vilde han fra 16.December f.A. 
ej længere modtage noget af disse Penge, men laante og borgede, hvor 
der kuns var noget at faa. Bndelig maatte jeg da i Februar Laaned d.A. 
af hans Penge udbetale det, som i Beregningen llr.l for 1.Kvartal d.A. 
er anført med 55 Rdl.65 Sk.”

Det kongelige danske Kancelli bestemmer d.8.s.k., at han ved Kon

gens Fogeds Foranstaltning skal bringes til St.Hans Hospital, da han 

formedelst sine afsindige Handlinger og Fremgangsmaader maatte anses 

som en afsindig Person. Transporten foregik d.l9«s.K. paa en ret tea

tralsk kaade, idet Arrestanten sammen med en Sekretær fra Kongens 'no- 

ged og 6 Betjente blev befordret til Hospitalet i 2, hver med 4 Heste 

forspændte. Kareter.

Den 5»Januar 1822 tales der om, at Gersdorff "har været” indlagt 

paa Bidstrup, men at han nu er udskrevet som helbredet og atter er an

bragt i Kastellet, hvorfra han endelig d.4.Karts s..A. af Kaptajnvagtme- 

ster Linde. 1 Kbmmandersergent^oj 1 Underjager fares til Paketbaaden 

for at føres til .Frederiksort.
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Det er overordentligt sjeldent, at der nævnes Underofficerer mel

lem Statsfangerne» men ske kan det, saaledes som da vi traf en Guide 

indviklet i Schmeerfeldt’s Sag. Nu, d.21.Kaj 1819, drejer det sig igen 

om en Guide, Korporal Thor sige, der bliver indsat i Kastellet, indtil 

han kunde afgaa til Christiansø, hvor han skulde sidde paa Kongens Naa- 
54) 

de.

Under Jødefejden i September 1819 blev Gaderne afpatrouillerede 

af Officerskommandoer for at opretholde Ordenen; en saadan Patrouille, 

fart af Sekondløjtnant Adam Christian Arenfeldt, passerede d.6.om Afte

nen Kannikestræde, hvor en Del af Regensens Alumner opholdt sig dels i 

Porten dels ude paa Fortovet. Arenfeldt befalede dem lidt brutalt at 

•skille sig. ad”, og da en Student tillod sig at spørge, om han ikke 

maatte staa her, greb Arenfeldt ham i Brystet og trængte ham ind i Por

ten, som han derefter tvang Portnerkonen, karle Cortsen. til at lukke 

i. Da Patrouillen lidt efter vendte tilbage gennem Købmagergade, send

te Arenfeldt 1 Gefrejter og 3 luand hen for at se, om der endnu var no

gen Forsamling^med Ordre til i saa Tilfælde at anvende léagt. Da der 

virkelig igen viste sig Studenter, og da der mellem disse faldt det Ud

tryk, at Soldaterne nok skulde blive “klinkede", tilkaldte Gefrejteren 

Løjtnanten med den øvrige Patrouille, der derefter i Løb trængte gen

nem Porten ind i Regensgaarden, hvor Soldaterne benyttede sig saa flit

tigt af deres Vaaben til Stød og Slag, at flere blev saarede og mellem 

disse særlig en teologisk Student Jacob Deichmann.

Regensprovsten, Professor Rasmus Nyerun, indsendte Klage til Poli

tidirektøren over det passerede, og Resultatet blev, at Arenfeldt ikke 

alene fik 2 Maaneders Fæstningsarrest i 2.Grad i Kastellet, men tilli

ge blev dømt til at betale Student Deichmann 20 Rdl. Sedler og Tegn, 

hvorhos der forbeholdtes "Deichmann Ret til Godtgørelse for, hvad vide- 
55) 

re Ulempe der i Fremtiden kunde flyde af den ham tilføjede Contus ion."
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Som et ulykkeligt Offer fer Spillelidenskaben støder vi d.26. 

April 1820 paa Konferensraad Christian Birch.

Birch var født 1760, blev juridisk Kandidat og blev som saadan an

sat under Finanskollegiet, hvor han udmærkede sig som en overordentlig 

dygtig og flittig Embedsmand, der, efter i 1816 at være naaet frem til 

Posten som Statsgaldsdirektør, i 1817 blev udnævnt til Konferensraad 

som en Paaskønnelse af det store og meget byrdefulde Arbejde, han hav

de udført i den for Staten saa økonomisk vanskelige Periode efter 1813.

Saa, i 1820, opdagedes det pludseligt, at han i en længere Aarræk- 

ke systematisk havde bedraget Statskassen for saa store Beløb, at Slut

resultatet blev 1.219.800 Rdl. Han havde faaet den fikse Ide, at han, 

ved at gaa frem efter en af ham udregnet Plan, vilde kunne sprænge Tal

lotteriet, og i sin Spillelidenskab forsøgte han at gennemføre denne 

sin Ide først ved egne hidler og derefter, da disse ikke slog til, ved 

at tage Statens Penge til Hjælp.

Den anførte Dag Kl.llf Aften blev han anbragt i Kastellet, hvor 

det ved en Skrivelse af 18.?iaj blev ham forbudt at bære sine Dekoratio

ner - han var bl.a. Ridder af Dannebrog - i Fangenskabet. Denne Skri

velse forsynede han med følgende Paategning:

"Denne Hs.Maj’s allernaadigste Resolution er mig af Hs.Højvelbaa- 
renhed Hr.Kommandanten. Generalma.j or v.Lorentz bleven meddelt, og skal 
af mig allerunderdanigst vorde efterlevet, ligesom jeg allerede, ikke 
blot efter d.26.April, men flere Uger i Forvejen har fundet det upas
sende og ikke har kunnet anse det mig tilladt at bære de mig allernaa- 
digst forundte Dekorationer og Hæderstegn.”

Den 9«September 1821 blev han idømt simpelt Fængsel paa Livstid, 

og det hedder udtrykkelig, at han skal sidde i Arresthuset bag Kirken, 

Hans trofaste Hustru Louise, Datter af Biskop Rottbøll, ansøgte om og 

fik Tilladelse til at dele hans Fængsel med ham, idet det synes, som 

om hun iøvrigt havde lejet sig ind i et Værelse i Kastellet. Det var 

ved Hjælp af hendes opofrende Godhed, at Kornet Schmeerfeldt i en Aar- 

række fik sin daglige gode Middagsmad, medens han sad som Fange i Ka

stellet .
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Fra d.l.September 1827 tillodes det ham for hans Sundheds Shyld 

daglig at gaa Ture i fri Luft, "naar det lystede ham“ imellem Reveille 

og Tappenstreg og uden Bevogtning, og d.2.Juni 1829, da det led paa 

det sidste med ham, fik hans Kone ordnet det saaledes, at han maatte 

opholde sig paa hendes Værelse; men Dagen efter mellemKl.il og 12 Af

ten af gik han ved Døden. En Skrivelse til Enken, hvori det hedder, at 

han “maa begraves under sædvanlig Jordpaakastelse af Præsten, dog at 

Begravelsen iøvrigt sker i Stilhed, uden Ligprædiken eller Tale ved 

Graven, stort Følge eller anden sær Højtidelighed“, tilbagesendte hun 

med Paategnelsen: “forevist, slal efterkommes. Louise Birch*. Hun over- 
56) --------

levede sin K'and i 5 Aar.

I sin Egenskab af Vagtmesterløjtnant havde Kaptajn Jacob Heinrich 

Linde en maanedlig Gage af 43 Rdl.72 Sk., hvortil kom 5 Rdl. for Tilsy- 
57) 

net med Statsfangerne m.fl.: men d,22.Oktober 1820 tilstodes der ham 
58) 

yderligere et Tillæg af 200 Rdl. aarlig. Grunden til dette sidste 

Tillæg var den, at der i 1.Etage i Arresthusets nordre Fløj var bleven 

indrettet 2 serlige Lokaler, i hvilke det fra først af var Eeningen at 

anbringe de af Krudttaarnenes Fanger, der havde vist sig særlig farli

ge for den offentlige Sikkerhed. Det drejede sig om indtil 25 Slaver.
59) 

og det var for Tilsynet med disse, at Tillæget blev givet. Vi faar 

altsaa fra dette Øjeblik at gøre med 3 forskellige Kategorier af Sla

ver indenfor Kastellet: 1) de almindelige Slaver, der ogsaa. sad bag 

Kirken, og som benyttedes ved de ofte omtalte Friluftsarbejder, 2) 

Krudttaarnsslaverne og 3) de værste af disse.

Sluttelig skal for Tyveaaret meddeles, at der i Sjællands Ravelin 

blev indrettet en særlig Arrest specielt beregnet for Personer af Kon* 

gens Livkorps, der som bekendt hovedsagelig bestod af Studenter; det 

er denne Arrest, der senere gik under Betegnelsen: “Studenterarresten“.
6o) 

Dens Indretning kostede 34-9 Rdl.60 Sk.

mellemKl.il
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1821-1840,

Sergent J .li. Hvil er havde som tidligere anført afløst gamle Stau- 

dinger som Arrestforvarer, men Herligheden varede kun kort; thi allere

de d.4.August 1823 blev han straffet for Drukkenskab og afskediget; 10 
1)

Aar efter treffer vi ham som en af Kastellets Marketendere. Han aflø- 
' ' 2)

ses af Sergent Franck. og Aaret efter afløses Franck atter af Overje

ger Laue af Jyske Jegerkorps 1,Kompagni. I Løbet af de 3 næste Aar ser 

det ud til, at disse to sidste stadig afløser hinanden med 1 Aars el- 
3) 

ler kortere Mellemrum. Staudinger, der havde beholdt Pladsen som Port- 

slutter. afgik ved Døden i Maj 1825, og Franck overtog nu ogsaa denne 
4) 

Stilling.

Den 29.December 1829 bestemmes det, at Arrestforvareren, der hid

til havde været reglementeret med en Skilderkjole - disse var i lange 

Tider altid grønne - for Fremtiden skulde have denne erstattet med en 

graa Infanterikappe, dog skulde de gamle Skilderkapper først slides 
5) 

op.

Det gik ofte ret familiært til mellem Arrestforvareren og hans Fa

milie paa den ene og Arrestanterne paa den anden Side, hvilket bekræf

tes af mange Forhold og forklarer, at Arrestanterne, som det. vil ses, 

ofte uden videre forlod deres Arrester. I Juni 1830 bliver Franck 

straffet for et saadant Forhold, der giver Anledning til følgende Be

stemmelse af 22.s.E.;

*1. Arrestforyareren maa ikke understaa sig i at lade sin Kone el
ler nogen anden aabne eller lukke Arrestværelset for nogen Arrestant, 
ej heller maa hans Kone (!) eller en Oppasser, betræde et saadant Værel
se uden i Arrestforvarerens Nærværelse.

2. Naar Arrestforvareren gaar med en Arrestant paa Promenaden, 
skal han aflukke saavel Dørene til Gangene, der fører til “vest i Bu
len”, som Døren til Arresten.” 6)

Det hedder ogsaa d.25»s.E., at Franck ved at ledsage Arrestanten 

Hoppe, ikke alene har ladet Døren til hans Arrest staa aaben, hvorved
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der er bleven s'tjaalet fra ham, men ogsaa Døren til Gangen, ligesom 

han trods sin Instruks har overladt Arrestnaglerne til Arrestantoppas- 

serne og til sin Kone. Han skal for denne Forseelse sidde 10 Dage i Ar

rest paa Kastellets Hovedvagt: men har dog den Trøst, at det tillades 

hans Kone at besøge ham 3 Gange om Dagen, hver Gang i en Time.

Alderen gjorde sig efterhaanden gældende ogsaa overfor Franck. og 

d.12.August 1837 faar han en Kedhjælp i Kommandantens Skriver, Sergent 
8) 

Peter Gottlieb Schubert.

Af en meget lang Skrivelse af 24.September 1839 angaaende Arrest

forvareren m.fl. fremgaar det, at hans uafbrudte nærværelse til Tjene

ste ved Kommandantskabet er uomgængelig nødvendig, at hans Stilling er 

af en saa betroet Natur, at den ikke kan udfyldes af skiftende Perso

ner, at den indtil 1825 altid har været overdraget til en veltjent og 

paalidelig Sergent, der herfor nød fri Bolig og et Tillæg af 2 Rdl.pr. 

Haaned samt 600 Snese Tørv aarlig til Gløder m.m. til Arrestanternes 

Kakkelovne m.m., at han, da Pladsen som Portslutter, hvortil fra 14.Ok

tober 1815 er bevilget et dagligt Tillæg af 4 Sk., i 1825 blev ledig, 

ogsaa overdroges Pladsen som saadan, hvorved 4 Skiliings-Tillæget 

faldt bort, og Arrestforvarer-Tillæget samtidig forhøjedes fra 2 til 4 

Rdl. pr.Laaned, hvortil kom 1 Par Støvler, 1 Par Støvlefødder og 1 Par 

Strømper aarligt af Fattigkassen, at. den nuværende Arrestforvarer, der 

hedder Franck. er 60 Aar, er gift, har 2 Børn, lider af Lamhed i Bene

ne, har Hæderstegn for 8 og 16 Aar, har tjent ialt i Aar og er Dan

nebrogsmand fra 1.November 1828, at han siden d.20.Januar 1827 har Op

syn med Gadefejning, Gadernes, Fortovenes og Rendestenenes Renholdelse 
9) 

samt Pissoirernes og Latrinernes Renholdelse m.m.

Naar saavel Arrestforvarerens som - i en samtidig Skrivelse - Kom

mandantskabsskriverens Virksomhed udpensles saa detailleret som anført 

for den førstes Vedkommende, bunder dette i, at Kommandanten ikke vil

de, af med jb in Skriver; Resultatet blev dog alligevel, at da Franck ved
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Skrivelse af 29.Oktober s.A. paa Grund af Alder og Svagelighed blev af

skediget som Arrestforvarer og Portslutter fra 1.Januar 1840, blev 

Schubert samtidig ansat som Skriver og Arrestforvarer, idet Portslut

terstillingen fremtidig skulde udføres af en Jæger af Garnisonen, vek

selvis af de 2 Jægerkorps, saaledes at 4 Skillings-T illæge t tilfaldt 
10) 

dem.

Led Hensyn til Arrestantoppasserne er disses Antal i Januar 1822 

kun 2, uagtet der tales om, at Antallet af Arrestanter er stort; i Au

gust 1823 er der derimod 8, i September 1831 4 og i December 1837 i~en 
11) 

kun 2.

I Februar 1821 blev de tidligere omtalte nyindrettede Arrester i 

den nordlige Fløj af Arresthuset færdige, og d.21.April blev de taget 

i Brug; da det kom til Stykket, viste det sig, at de var beregnede for 

Slaver fra hele Landet. Disse Slaver blev underkastet de samme haarde 
12) 

Vilkaar som Krudttaarnsslaverne; men da Opholdsstedet blev anset som 

fuldstændig sikkert, blev de dog fritaget for at gaa med Jern.

Som Vagt ved disse Slaver blev der udstillet 4, senere 3 Skildvag

ter. af hvilke 1 stod ud imod Kirkepladsen, 1 bag Bygningen og 1 oppe 
14) 

paa Volden ved Køllen; denne sidste var forsynet med 1 Kasse skarpe 

Patroner, der var anbragt i Skilderhuset. Som yderligere Sikkerhed an

skaffedes der i August 1837 1 Klokke i Arrestgaarden, saaledes at den 

der staaende Skildvagt ved Hjælp af denne straks kunde alarmere de an- 
15) 

dre.

Af de almindelige Slaver var der i 1825 53, der ifølge en Over

sigt af 18.Juli fra den derværende Ingeniørofficer anvendtes som føl

ger: S som Snedkere, 2 som Tømrere, 2 som Langsavskærere, 4 som Kalk- 

slagere, 2 som Smede, 4 som Sandharpere, 16 som Haandlangere ved Tøm

rer-, lurer- og Snedkerarbejde, 2 hos Kommandanten og Kaptajnvagtmeste— 

ren. 5 so® Vagt— og Gadefejere, 6 ved Vejenes Vedligeholdelse, Hækkens 

Rensning, Voldenes Rengøring, Jordarbejder og Sandbjergning, 1 i Plan-
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teskolerne, 7 ved Godtagelse og^Transport af Tømmer og Lursten og Re

sten ved Opmudring af Gravene. Fra 20.Januar 1827 kunde Ingeniøroffi

ceren dog kun rekvirere Slaver til visse Arbejder, og 1 or hver Slave

skulde der betales 18 2/3 Sk.r.S. pr.Dag til Slavekagsen. Kontrollen
131

ved Benyttelsen af Slaver blev skærpet d.27«s»M«, og 2 Dage senere 

fremkom Bestemmelse om, at Slaverne kun maatte anvendes til Fejning og 

Rengøring af Gaderne, Portene og Broerne, hvorimod Garnisonens Land- 
19) 

skat selv skulde holde Kirkepladsen og Fortovene rene.

I Marketenderierne maatte Slaverne ikke opholde sig længere ad 
20) 

Gangen, end at de staaende kunde nyde, hvad de havde forlangt. Sene

re, i Ilarts 1831, blev det forbudt Marketenderne at sælge Varer til 

Slaverne i den sædvanlige Skænkestue, men kun i Forstuen eller i Køkke- 
21) 

net bagud; men iøvrigt raaatte de arbejdende Slaver benytte hvilket 
22) 

af de den Gang endnu eksisterende 2 Marketenderier, de selv ønskede.

Senere synes det dog, at de har spist samlede i et til Elefantstokkens

Marketenderi hørende Træskur, der kun ved et Plankeværk var adskilt 
23) 

fra de bagved liggende Haver.

Til Transport og Bevogtning af Slaver blev der daglig afgivet 10 

Iland af de 5 Infanteriregimenter. Det skulde være de flinkeste, stærke

ste og tilforladeligste Musketerer, og de fik Lavn og Distinktion som 

Vicekorporaler og Lønning som Korporaler; deres Bevæbning var en god 

Sabel, en Husarkarabin og nogle skarpe Patroner.

Slavernes daglige Lønning var siden 1832 6 3/4- Rbsk.Sølv og 2 

Pund Brød. Af Pengene gik de 3 3/4 Sk. til et Spisetegn, for hvilket 

der blev leveret dem et Maaltid varm Lad med tilstrækkeligt Sul; desu

den skulde Kar ke t end em e altid have til Udsalg: Kogte Kartofler, Smør, 

Ost, Sild, Flæsk, saltet Kød, godt 01, tyndt Dl og Brændevin. Resten 

af Beløbet udbetaltes dem samlet hver 5-Dag til fri Raadighed. Var de 

syge, fik de yderligere 1 Rbsk. daglis til Smaaf omød enheder.

Deres Beklædning var nu, i 1837:
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aarligt: 1 Par korte Bukser, 2 Par Strømper, 1 Par Sko med Lædersaaler, 
2 Par Træsko og 2 Skjorter, og

hvert 2.Aar: 1 Kjole, 1 Trøje, 1 Hue og 1 Halsbind.

Deres Natteleje bestod af en Briks med 1 Hø- eller Halmmadras, 1 
24) 

Hovedpude og 1 uldent Tæppe.

Kommandanten havde Ordre til hver handag at indsende Lelding til 

Kongen om, hvad der var foregaaet med Kastellets Arrestanter af enhver 

Slags i den forløbne Uge. Disse Lleldinger er ligesaa stereotype som de 

i samme Retning saa bekendte Vagtrapporter, og dette var saaledes og- 

saa Tilfældet med en saadan Leiding for d.12.Juni 1837, i Følge hvil

ken alt var i den skønneste Orden.

Dagen efter modtog imidlertid Kommandanten til sin Rædsel følgen

de Skrivelse direkte fra Kongen:

"Din allerunderdanigste Rapport fra i Gaar indeholder, at der ved 
Fæstningsarrestanterne er i den senest forløbne Uge intet forefaldet, 
og det endskønt det Rygte gaar, at 2 Slaver af det strengere Fængsel 
ved Kirken, s Kulde have mineret sig ind under Fundamentet og derved væ
ret undvegne, men senere paagrebne. - Følgelig maa dette Rygte formo
dentlig være usandt, siden Din Rapport ikke omtaler sligt. Herover øn
ske Vi Din nærmere Forklaring. 25)

Frederik.*1

Kommandant en blev hed om irerne og undskyldte sig med., at han hav

de forstaaet det saaledes, at de ugentlige heldinger kun gjaldt de i 

Krudttaarnene siddende Slaver, hvorefter han fik sig en skarp Tilretre- 

v isning.

Navnet Krudttaarns-Slaverne var i Virkeligheden meget betegnende 

for de Forbrydere, der sad i de 2 Krudttaarne: thi de var at betragte 

som et let fængeligt Sprængstof eller som en mørk og truende Tordenslqy, 

der altid hang uheldsvarslende over det ellers saa fredelige Kastel re

de til at fremkalde Lynnedslag, naar det skulde være, og lige fra Kom

mandanten ned til den ringeste Opsynsmand, der førte det direkte Til

syn med dem, befandt alle sig i en stadig nervøs Spænding for, hvad 

det næste Udslag kunde føre til. Trods de Tamp, der ved den ringeste 

Anledning af den haandfaste Justitssergent eller Profos regnede ned
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over deres forhærdede Rygge og trods alle de Forsigtighedsregler der 

anvendtes, var deres Forsøg paa Udbrud utallige. Oftest mislykkedes de 

for dem, men det skete dog ogsaa, at de ved deres Snedighed og Taalmo- 

dighed naaede at faa deres Trang til Friheden tilfredsstillet, om end 

det som oftest ikke varede længe, før de atter sad under Laas og Slaa, 

fordi deres stadige Tanker kun kredsede om dette ene: Friheden! uden 

at de formaaede at forfølge Tanken videre- i Retning af, hvor de skulde 

søge hen for at holde Livet oppe.

Den 4.November 1329 fbregaar saaledes et Udbrud, der i den Ret

ning er typisk. Det drejer sig i Korthed om 2 Slaver, der sidder sam

men med en 3.Slave, der imidlertid ikke vil deltage i Udbrudet, hvor

for de to i al Venskabelighed bliver enige med ham om, at han maa lade 

sig binde og knevle, før de drager afsted; thi der var imellem disse 

af Samfundet udskudte den uskrevne Ridderlighedens Lov, at den enkelte 

altid tog Skylden paa sig selv og lod de andre gaa fri.

De to Slaver. Jørgen Albrecht Hansen og Carl Petersen, bryder alt— 

saa ud, men skilles som en Følge af Mørket straks fra hinanden og sø- 

ger derfor hver sin Vej. Petersen blev taget 3 Dage senere helt oppe i 

Nordsjælland i Egnen omkring Esrom, hvor han havde søgt hen, fordi en 

tidligere Lidelsesfælle, Lorten Skovfoged, havde sagt, at hvis han no

gensinde blev fri, skulde han kun komme til ham; men da han nu omsider 

fandt Lorten, anbragte denne ham ganske vist foran det Sulefad, han 

saa haardt trængte til, men medens Petersen sad og gjorde sig tilgode, 

gik Lorten hen og hentede Politiet.

Hansen blev først taget d.l4.s.L. i Roskilde, men et Særkende for 
holde Livet oppe ved Markens Grøde, 

dem begge var dette, at de maatte

maatte vandre om Natten og ligge skjult i Stakke og paa UøloTter om Da

gen, s tyende Mennesker af Angst for at blive genkendt, tiggende sig 

ved Aftentid en Drik Vand eller loaelk, flygtende og forfulgt som Sko

vens vilde Dyr uden a.t- vide^ hvor de skulde søge ben,, eller hvorledes
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de atter skulde være i Stand til at bevæge sig mellem andre Mennesker. 

Mange Gange var det da ogsaa Tilfældet, at de af sig selv søgte tilba

ge til det Sted: Fængslet, hvor de, naar alt kom til alt, følte sig 

mest hjemme.

At fortælle om alle disse Udbrud vilde være uoverkommeligt: alle

rede i 1823 betegnes de som utallige. Enkelte vil vi dog i det følgen

de gaa lidt nærmere ind paa,‘dels for at vise de almindeligste Frem- 

gangsmaader ved et saadant Udbrud, dels for at give en Karakteristik 

af det Liv, der levedes indenfor denne lille Verden for sig selv.

Som alt anført fandt der et overordentligt grundmuret solidarisk 

Forhold Sted mellem disse Slaver indbyrdes; men det kunde doc undtagel

sesvis ske, at Egoismen kunde stikke Hovedet frem som f.Eks. i følgen

de Brev, som en af Slaverne i 1824- havde skrevet med sit Blod paa et 

Salmebogsblad, idet han havde stukket sig med en Synaal i venstre Tom

melfinger. Brevets Begyndelse lyder saaledes:

“Jeg vil bede dem om at di vil melle mig hen til Genne Ralen jo 
før jo heller men Daag paa den maade at di tager og fløder Aas bæge 
toe ud af Nommenet førren at jeg faar Dem j tale da det er meget nød
vendig og paa Tiden at melle da der er 7 Knive j Kommenet faar vaardt 
men den ene er j hans Huvepude men di andre kan di ikke finde førren 
at j eg.................. ” . 26)

Her foreligger aabenbart en Angivelse, bag hvilken der mulig dæm- 

rer et Haab om en Begunstigelse.

Den 26.November s.A. ansøgte Kommandanten om at maatte faa udleve- 
27) 

ret nogle Halsjern. To Aar senere blev Straffen for Sammenrotteise 
28) 

meget skærpet. Den 12.November 1830’ kom en Slave, Lars Petersen Ho—

møe. tilbage til Arresten fra et Ophold paa Sygestuen, og det viste 

sig da ved Visitationen af ham, at han førte med sig en "hel Del Knive 

m.v. som var placerede under et Plaster, som han havde over Maven og 
29)

Brystet**. Den 15. September 1831 bryder tre Slaver: Mortensen, Kr au se 
30)

og Homøe, der sad i samme Værelse, ud. - Homøe hængte sig d.26.Decem- 
31)ber s.A. i aln Kaj eetr Ikke. tudens de andre var til Gudstjeneste.
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Den 29.S.M. viser det sig, at de Haandværkere, der skulde efterse 

Arresterne, havde gjort dette saa slet, at man fandt Jernstængerne 

overskaaret i en Arrest, der havde staaet ledig siden sidste Efter- 
32) 

syn.

I Anledning af et Udbrud i liarts 1833 foreligger der en Tegning 

af underste Etage af Krudttaarnet i Grevens Bastion; den giver et godt 

Billede af dette Krudttaarns Indretning som Fængsel. Tegningen, der 

sikkert er ganske enestaaende, illustrerer den hyppigst anvendte, men 

saare møjsommelige Frigørelsesmaade, nemlig at grave sig en Gang ud un- 
33) 

der Bygningens Fundament.

Hvis man vilde fastholde en enkelt af disse Slavers Livsskæbne, 

vilde det i det hele og store være ret vanskeligt at træffe et Valg, 

thi i Forhørsprotokollerne findes der for hver enkelt et rigt Stof til 

deraf at give en Virkelighedsskildring, der vilde lyde som et Eventyr - 

om end som et sørgeligt. Ser man nærmere til, er der imidlertid to af 

dem, der har et betydeligt Forspring frem for alle de andre, fordi de 

hver paa sin l£aade selv har fortalt om deres Liv, den ene i et haand- 

skrevet‘Indlæg, der imidlertid har den Langel, at det ikke er fuldendt 

og netop mangler den Del, der vilde gøre Forfatteren berettiget til at 

komme i Betragtning, hvor det gælder Kastellets Fengselshistorie; den 

anden i en veritabel trykt Bog.
34)

Den første er den tidligere omtalte korten Johan Frederiksen, 

den anden er Christian Larsen Kjær. hvilken sidste i 1860 selv udgav 
35) 36)

sit Liv og Levnet, der senere er bleven uddybet af andre.

Vi vælger Christian Larsen Kjær.

Kjær, aer var født d.28.Oktober 1810, var Søn af en Smed i Fugls- 

bølle paa Langeland. I Kirkebogen er ved hans Konfirmation givet ham 

følgende Skudsmaa.1: ’’Kundskab, maadelig, stupid, lover ikke noget. - 
37) 

Opførsel, godt, id est upaaklagelig.”

Han bliver i 1834 Soldat i Helsingør, men lader sig her forlede



-194- 

til saranen med en Kammerat at bøde lidt paa den daarlige Lønning ved 

at forfærdige falske Seddelpenge; det bliver opdaget, og han faar Bin 

Straf. Fra Arresten foretager han et mislykket Flugtforsøg, hvorefter 

han i 1835 føres til Forbedringshuset i København. Her foretager han 

et nyt Flugtforsøg og bliver derfor anbragt i Krudttaarnet i Dronnin

gens Bastion. Kjær giver en tydelig og meget detailleret beskrivelse 

saavel af Taarnets hele Indretning som af sin egen Arrest. den han som 

Regel maatte dele med en eller flere andre, og denne hans Beskrivelse 

er lagt til Grund for de foran givne Oplysninger om Fængselsforholdene 

derude.

Om sit første Flugtforsøg herfra fortæller han, at han og hans 

liedfange havde lagt den Plan, at Kjær skulde foretage et finderet Selv

mordsforsøg ved Hængning; Kammeraten skulde saa hamre løs paa Døren 

for at tilkalde Hjælp, og midt i den derved opstaaede Forvirring skul

de hver for sig tage Flugten. Det gik imidlertid ikke ganske saaledeæ 

til, thi i sin Bestræbelse for at agere Selvmorder skillede han Rollen 

saa godt, at han blev hængende og tabte Bevidstheden, saaledes at det 

kun blev hans Kammerat, der slap bort. Kjær blev dog hurtigt skaaret 

ned og blev lagt ud i den friske Luft paa Voldskraaningen, hvor den 

tilkaldte Læge hurtig fik trukket Tøjet af ham og gav sig til at aare- 

lade ham for atter at kalde ham tilbage til Livet. Nu var der ved Ind

gangen til Bastionen anbragt en Palisaderække med en Port i, ved hvil

ken var posteret en Skildvagt: Lægen, som trængte til en Haandsrækning 

ved Forbindingen af Armen, kaldte ham hen til sig, og for at have Hæn

derne fri satte Skildvagten sit Gevær fra sig op ad Palisaderne. I det 

samme begyndte imidlertid Livet igen at vende tilbage hos Kjær, og han 

var ikke længe om at overse Situationen og benytte sk af den forelig

gende Chance. Hurtig som et Lyn sprang han op, løb forbi Lægen og 

Skildvagten, snappede dennes Gevær og forsvandt langs Volden for at 

naa ud pennem Konge-(S jællandsr)norten; her vilde imidlertid Uheldet,
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at en »tørre Patrou ille netop vår for indgaaende, og akønt dens Mand

skab kun var bevæbnet med Sabler, turde han dog ikke forcere Porten 

mod saa mange. Hurtig sprang han over Plankeværket ind i Generalens 

Have, der den Gang strakte sig helt hen over det Stykke Terræn, paa 

hvilket Hovedvagten olden 1874 er bleven opført, løb gennem. Haven og 

Gaarden og smuttede ind i Komman d an tb_ol igen s Sidebygning, hvor han i al 

Sin Nøgenhed nær havde kyst Livet af en af Generalens Piger. Paa Maa 

og Faa løb han fra Værelse til Værelse, indtil han pludselig fandt sig 

selv staaende overfor General du Plat, der endnu laa i s in Seng. Ned 

et “Pardon monsieur!” gjorde Kjær hurtig omkring, kom gennem en Entré, 

hvor han søgte nogle Klæder, hvormed han kunde bedække sig og opdagede 

her, at Forbindingen paa Armen var gaaet løs, og at Blodet begyndte at 

flyde. Der var altsaa ikke lang Betænkningstid, og da han hørte sine 

Forfølgere nærme sig,, iførte han sig hurtig det eneste, Entréen inde

holdt: Generalens guldbroderede Kappe og trekantede Hat med de vajende 

Fjer. I denne barokke Paaklædning naaede han atter ud paa Gaden, hvor 

han ved at svinge Geværet truende over sit Hoved holdt sine Forfølgere 

paa Afstand. Han naaede virkelig ogsaa ud gennem Porten og forbi Rave

linsvagten, men paa den yderste Bro tabte han Bevidstheden paa Grund 

af det stærke Blodtab og det forjagede Løb og segnede om som et let 

Bytte for sine Forfølgere; kort efter sad han atter stænget inde i sin 

Arrest med den bitre Erkendelse, at det var ham, der havde frembragt 

den Forvirring, der havde skaffet hans Kammerat Friheden.

Kjær gav imidlertid ikke op, og naar dette Forsøg var sket saa 

temmelig uforberedt og overilet, skulde der til Gengæld anvendes saa 

megen mere Taalmodighed og Udholdenhed paa det næste.

Trods al Kontrol og Paapassel ighed havde han forstaaet at sætte 

sig i Forbindelse med 8 andre af sine Medfanger: Seerberg, Carl Peter 

Larsen. Anders Larsen. Ole Skovsgaard. Rasmus Simonsen. Christen Lyse

støber; Rasmus Larsen og Mads Hollænder, der gensidig hjalp hverandre
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saaledes, at der i et givet Øjeblik straks kunde etableres Forbindelse 

mellem deres Arrester. Kjær selv skulde dog ene udføre Hovedarbejdet, 

der bestod i intet mindre end fra sin Arrest at udgrave en Gang helt 

ned under Taarnets Kampestensfundament. Dette Arbejde, som han kun kun

de udføre ved Nattetid, tog ham % Aar, men saa var der ogsaa endnu kun 

en forholdsvis tynd Jordskorpe tilbage at gennembryde. Det store Øje

blik nærmede sig; allerede stod hans 8 Kammerater samlede i hans Ar

rest, hvorfra de en for en skulde følge ham ud til Friheden. Selv l^c— 

de han for, men atter denne Gang fulgte Uheldet ham, thi i det øjeblik 

han fik fjernet den sidste Jordskal, laa alt badet i Eaanelys, or 

Sk ildvagten opdagede ham straks. Da et Forsøg paa ved manende Fagter 

or hul Stemme at agere en Aand fra Underverdenen prellede af paa den 

mere nøgternt anlagte Skildvagt, sprang han resolut op af Hullet, ved 

hvilket der nu opstod en Kamp mellem de to lænd, under hvilken Kjær 

søgte at drage Soldaten bort fra Hullet i det sikre Haab snart at se 

de andre følge efter. Til Ulykke for ham var han den eneste modige af 

hele Banden, og medens han udkæmpede sin haarde ICamp for at faa dem 

med, stod de andre feje og skrækslagne indenfor, uden at nogen turde 

være den første til at følge ham. Snart blev han da ogsaa overmandet 

og paany ført ind, man han havde dog den lille Tilfredsstillelse, at 

Kommandanten. der imidlertid var bleven tilkaldt, haanede og udskældte 

hans feje Kammerater.

Det skulde dog vise sig, at hans Arbejde ikke havde været helt 

forgæves. Sagen kom Prins Frederik (Fr.VII) for Øre; han ønskede at se 

Kjær og tale med ham, og ved denne Lejlighed gav Prinsen ham det Løfte, 

at han skulde tænke paa ham, naar han for første Gang fejrede sin Fød

selsdag som Konge. Dette skete ogsaa; d.6.Oktobér 184-8 blev Kjær over

ført til Forbedringshuset, og paa den samme Dag 2 Aar senere blev han 

sat paa fri Fod efter et 16-aarigt Fængselsophold.

Han droges mod sit Fødested i Fuglsbølle, hvor han giftede sig og
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ernærede sig ærligt som Kakkelovnsmand. I denne Egenskab skulde han i 

December 18^6 sætte en Kakkelovn op for den i 1902 endnu levende pensi

onerede Skolelærer 'Vinther, under hvilket Arbejde Kjær fortalte denne 

om sit Fængsel og sine Udbrud, og da ’Vinther begyndte at blive lidt be

tænkelig, sagde Kjær, at han ikke skulde være bange for ham, for han 

vidste jo nok, "at Ræven bed ikke i den Nark, hvor den var hjemme". 

Winther fortæller da ogsaa, at Kjær aldrig forurettede noget Lenneske, 

og han lægsrer særlig Væet paa, at ingen af hans Børn slægtede ham oaa.. 
’ 38)

Kjær døde d.9.December 1872.

Ledens Skildvagterne ved disse Taarne tidligere ikke havde maat — 

tet lade deres Geværer, før der hørtes stærk Støj, blev det paa Grund 

af de hyppige Udbrud nødvendigt fra d.l?.September 1833 at lade dem 
39) 

staa paa Post med ladte Geværer.

I Oktober 1823 fremkom Regiment s kirurg H.j orth med et længere For

slag om en mere hygiejnisk Behandling af de paagældende Slavery men 

der. synes ikke at være bleven taget Hensyn til det; derimod fremgåar 

det af en meget lang Skrivelse fra Kommandanten^. at der i’Lidien af 

hver Arrestdør, c.3 Fod fra Gulvet var anbragt en. Aabning med en paa- 

slaaet Jernplade, der var forsynet med Lufthuller,, samt'at der rundt 
40) 

om Taarnene var gravet Grøfter for at aflede Fugtigheden.

Den 8.December 1824 skriver Kongen til Kommandanten, at da han 

ved at promenere paa Volden passerede Fangetaarn Nr.l, har en af Fan

gerne raabt ou til ham: "Kongelige Lajestæt, lad mig dog komme udi” 

Kongen ønsker Sagen undersøgt, og Kommandanten oplyser Dagen efter, at 

den sicyldige er Fangen Nicolai Nissen, forhen af Larineregimentet► Han 

skal være en Ræsonnør og Fredsforstyrrer, *der efter Ordsproget støber 

Kuglerne og lader dem udskyde ved andre, der stedse fører Ordet og det 

med Fripostighed.” Det fremgaar af denne Sag, at Lyshullerne dog maa 

have været saa store, at Slaverne har kunnet sc og kende, hvem der fær- 
41) 

dedes paa Volden.
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Det synes, at Prins Frederik (Fr.VII) har næret særlig Interesse 

for de i Krudttaarnene siddende -Slaver, thi allerede paa et saa tid

ligt Tidspunkt som 13.Marts 1829 modtog Kommandanten Meddelelse om, at 

Prinsen ønskede at.tage Fængslerne og deres Beboere i øjesyn, hvilket 

ogsaa skete, og Resultatet af Besøget blev, at Prinsen d.22.s.M. send

te et Beløb af 20 Rdl., der skulde fordeles med 10 Rdl. til Fangen 

Kleinmey er. 5 Rdl. til Morten Frederiksen og 5 Rdl. til Tobak for Re- 
42) 

sten af Fangerne.

Ved kongelig Reskript af 14.Marts 1826 blev det bifaldet, at der 

en Søndag hver Maaned i Kastellets Kirke af en af Garnisonens Præster 

skulde afholdes Gudstjeneste med Slaverne. ligesom der ogsaa paa en an- ~ 43) 
den Dag i Maaneden sammesteds skulde holdes Religionssamtaler med dem. 

Senere blev d.l.og 3»Torsdag ansat hertil, ligesom der cn Gang imellem 
44) 

skulde holdes Altergang. I en Instruks for Hovedvagten (1837) hedder 

det i § 4 med Hensyn til denne Kirkegang som følger:

MNaar Tangerne fra de 2 Krudttaarne skal til Gudstjeneste i Kir
ken. føres de 2 og 2 med 1 Overjæger og 3 Maa4 foran, 1 Opsynsmand og 
6 Land paa hver Side og 1 Overjæger med 3 Mand bagefter. Fangerne fra 
hvert Krudttaarn føres for sig. Under Gudstjenesten besættes hver af 
Dørene af 6 Mand. udvendig. Inde i Kirken placeres Opsynsmandene saale- 
des, at de har Oversigt over Fangerne, og ved hver Dør posteres 3 Mand. 
Mandskabet har ladte Geværer. Naar Fangerne atter er kommen tilbage, 
marcherer Kommandoet til den sædvanlige Skydelinie for at afskyde Gevæ
rerne, hvorefter de aftroppe paa Kirkepladsen.” 45)

Tre Gange om Dagen blev Krudttaarnene aabnede, for at Slaverne 

kunde faa deres Forplejning, ved hvilken Lejlighed hver Gang et Komman

do med ladte Geværer skulde være tilstede. Spisetiden strakte sig hver 

Gang over 1^—2 Timer, og da Kommandantskabet ikke var i Besiddelse af 

saa mange Skilderkapper, at dette Mandskab kunde forsynes dermed, fulg

te heraf, at dette selv i den haardeste Kulde og i alt Slags Vejr maat- 

te forrette denne Tjeneste uden at være iført Kapper; Kommandant en be-I 
klagede sig herover, men Generalkommissariatskollegiet mente ikke at 

46) 
have Raad’til at lade dem anskaffe. I Januar 1827 blev det befalet, 

at Slaverne, for at bevare deres Helbred, skulde have bedre Middagsmad,
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og denne blev derefter fastsat til 3 Gange ugentlig Grød, navnlig Byg

grynsgrød. 3 Gange fersk Oksekødsujipe med en Portion Kød og 1 Gang Ær- 
47) 

ter eller Kaal med grønsaltet eller røget Flæs ke-port ion. Imidlertid 

beklagede de sig over de mange Grøddage, ligesom de ogsaa ønskede Smør

rationen forhøjet fra 3~5 Lod om Ugen. Regiment s kirurg Hj orth indstil

lede nu, at disse Ønsker blev imødekommet, saaledes at en Grøddag er

stattedes af en Oksekødsdag. Dette sidste gik Direktionen ind paa, der- 
48) 

imod ikke paa en Forhøjelse af Smørrationen.

Den 16.Juli 1838 blev der oprettet en Kontrakt mellem Direktionen 

for Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset og Kastellets 2 liarket ender e med 

Hensyn til Levering af Middagsmad. Direktionen skulde levere Raamateri- 

alerne og betale for Madens Tillavning. Til Kødsuppe hørte 16 Lod 

fersk Oksekød, hvoraf 8 Lod uden Sener og Ben, 1 Pot Kartofler eller £ 

Pot Hvideroer, 4-£ Lod Bankebyg eller 1 Pund Kaal. Til Ærter: 9 Lod 
49) 

Flask, hvoraf 6 uden Ben og 1/4 Pot Ærter. Til Grød: 1/4 Pot Byggryn.

Forhør og Krigsret over dem blev afholdt i Hovedvagtens tidligere 

Officersvagtstue i Norgesnortens vestre Portbygning; denne Vagt var 

nemlig overgaaet fra Officers- til Underofficersvagt, og Lokalet der

for ledigt. Den 15»August kom der FoÉbud mod at føre Arrestanterne til 

Forhør l$ngs Hovedgaden; de skulde føres langs den endnu i Slutningen 

af det 19»Aarhundrede eksisterende "Lottes Gang11, der førte langs Vol- 
?0) 

dens indvendige Fod fra Grevens- til Prinsessens Bastion. Straffene, 

der næsten alle var korporlige, afsonedes derimod paa Pladsen ved 

Krudttaarnene. Var Fangerne særlig ustyrlige, forsynedes de med Spænde- 
o/ 

trøje, af hvilke der i 1836 anskaffedes 2.

I den første Tid havde de ikke været beskæftiget med nogetsom- 

helst Arbejde, men da de ikke i Længden kunde udholde denne Uvirksom

hedstilstand, blev de sat til at pille Værk, af hvilket de da skulde 

pille et g is t Kvantum pr .Dag.

Antallet af disse Slaver varierede mellem 12 og 42, og saasnart
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Antallet var saa ringe, at de kunde være i det ene af Taarnene, blev 

de alle samlede her for paa den Maade at aflaste den store Afgivelse 

af Vagt, til hvis Bestridelse der efter Behovet maatte indkaldes eller 
52) 

hjemsendes Mandskab.

I Forbindelse med Slaverne vil det ligge nær at drage det lidet 

frem, der i denne Periode høres om Justitssergenten, idet det jo var 

ham, der havde det utiltalende Hverv at skulle uddele de Tamp eller 

Kat, som Slaverne i saa rigt Maal gjorde sig fortjent til. Kun en en- 
53) 

kelt Gang, i 1830, nævnes han ved Navn, derimod hører vi i November 

1823» at han fra Begyndelsen af Aaret 1824 skal reglementeres med en 

graa Klædes Munderingskjole med Overslag, lyseblaa Klædes Krave og Op

slag, hvid Klædes Opklapning samt 2 Rader gule Distinkt ions snore 

paa Opslagene og lyseblaa Klædes Epauletter med gul Tresse; Terminen 

for Lunderingskjolen var 1 Aar, for Sabelkvast og Pompon, der skulde 

være af samme Slags som for Arméens Underofficerer.derimod henholdsvis 
54)

2 og 4 Aar.

Idet vi igen gaar over til Kastellets Statsfanger og Fæstningsar

restanter. støder vi straks paa et af de Navne, der hører til de mest 

kendte, nemlig Dr.phil. Jacob Jacobsen Dampe, der d.28.September 1821 

af Kongens Foged blev afleveret til Kommandanten.

Dampe var født i Januar 1790 som Søn af Skrædermester Jacob ^rand- 

zen Dampe og Hustru Anna Gertrud Christensdatter; 1804 dimitteredes 

han fra Vor Frue Latinskole, erholdt i 1808 Guldmedaillen for Besvarel

sen af en æstetisk Prisopgave og tog Aaret efter teologisk Embedseksa

men. I 1811 blev han lærer ved Slagelse Latinskole, tog Aaret efter 

den filosofiske Doktorgrad og flyttede i 1816 til København, hvor han 

virkede som Skolebestyrer. Han var en ivrig Rationalist, og da han i 

1819 havde holdt en Prædiken: "Frihedens Overensstemmelse med Kristen- 

dommens Aand”, der var stærkt præget heraf, blev han dømt for den og
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maatte se den konfiskeret*

Dette bragte ham end mere ind paa hans Yndlingstanke om Folkets 

Frihed til selv at bestemme sin-Regeringsform, og han begyndte nu en 

Propaganda med dette Maal for Øje, idet han kæmpede for Folkets Ret 

til, med eller mod Kongens Villie - i sidste Tilfælde ved Hjælp af en 

Revolution - at bryde Enevældens Aag. Han stiftede i den Anledning en 

Forening, og skønt hans Idéer i Virkeligheden var noget uklare, slutte

de flere sig dog til ham og blandt disse først og fremmest hans gode 

Ven Smedemester Hans Christian Jørgensen. Et konstituerende Møde blev 
-sen

ansat til d.16.November 1820, men da Dampe og Jørgen/som de første 

ankom til dette, blev de begge anholdt og indsat i civil Arrest. Der 

var ved denne Begivenhed det i og for sig utiltalende, at nogle af dem, 

i hvem han troede at se sine Meningsfæller og derfor betragtede som si

ne Venner, havde ladet sig overtale til og betale af liyndighederne for 

i længere Tid at udspionere ham og indsamle Bevismateriale imod ham, 

for nu, da Arrestationen havde fundet Sted, endog at tilraade Regerin

gen at sikre sig hans Person ved for Livstid at lade ham hensætte i Ka

stellet fremfor at lade ham enten landsforvise eller erklære for sinds

syg.

Saavel Dampe som Jørgensen blev d.14.Februar 1821 dømt til at ha

ve deres Liv forbrudt, men Kongen formildede Maanedsdagen derefter Dom

men derhen, at de begge for Livstid skulde hensættes i Fængsel paa 

Christiansø under streng Bevogtning.

Efter Forestilling fra det kongelige danske Kane el 1 i resolverede 

Kongen d.3.Jul i s.A.:

“At Livsfangen Jørgensen for det første alene skal sendes til 
Christiansø, og at Dampe, for saa vidt hans nærværende Arrest ikke 
maatte anses sikker nok, foreløbigen hensættes til Bevogtning i Kastel
let Frederikshavn

Først d.28.September s.A-. blev Dampe bragt ud i Kastellet ved Kon

gens Foged, der bl.a. skriver, at Mda fornævnte Fanges Forhold, ime-
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dens han har været heftet i Stadens civile Arresthus, ikke har givet 

mig Anledning til at lade ham belægge med Jern, saa har jeg heller ik

ke anset det nødvendigt under Transporten til hans nye Arrest at slut

te ham i Jern.” Fremdeles meddeler han, at der er tilstaaet Dampe 5 

daglig til hans Underhold, og at disse Penge fremtidig for 7 Dage ad 

Gangen vil blive bragt ud til ham.

Skal man fæste Lid til hans egen Skildring af Fængslet herude, 

maa dette i hvert Fald have været betydelig værre end det civile Fæng

sel, hvorfra han kom. Han fortæller, at Arresten, der laa ved Jorden, 

var meget mørk som en Følge af, at Volden laa saa tæt udenfor, og naar 

"Arrestforvareren, der var Underofficer, havde lukket Døren med den 

svære Laas, saa jeg mig sat alene, afspærret aldeles fra alt Liv og 

Verden i dette frygtelige Opholdssted". Denne hans første Arrest har 

efter al Sandsynlighed været i den nuværende Arrest ITr.l, i hvilken 

han ogsaa har siddet paa et senere Tidspunkt umiddelbart før han for 

sidste Gang førtes til Christiansø.

Til hans Plager kom, efter hans eget Sigende, ogsaa denne, at Kom

mandanten, General Lorentz. saa med meget ublide Øjne paa ham, fordi 

Dampe tidligere havde udtalt sig offentligt om hans noget haardhændede 

Behandling af Studenterkorpset, for hvilket han havde være Chef, Fra 

anden Side paastaas det dog, at Generalen ofte aflagde ham Besøg i Ar

resten og førte Samtaler med ham, samt at Dampe i det hele taget blev 

behandlet som en politisk Fange og ikke som en Forbryder. Han kunde 

saaledes lade sig hente Bøger, kunde faa lys og Varme efter eget ønske, 

kunde disponere over sine Penge, som han selv lystede o.s.v., og naar 

der nu og da toges strengere Forholdsregler overfor ham, slyldtes det

te oftest hans stadige Forsøg paa.at sætte sig i Forbindelse med Omver

denen .

Da han beklagede sig over, at der næsten altid var Røg i hans Ar

rest, blev han forflyttet til en anden, der efter Beskrivelsen maa sø-
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ges i den sydlige Dels 2.Etage i Værelset indenfor det 3-Vindu fra den 

sydlige Gavl. Her opholdt han sig i 1^-Aar uden at komme i frisk 

Luft, og herfra, fortæller ha#» kunde han delvis høre Musikken fra Kir

kepladsen, ligesom han var et ufrivilligt Vidne til Arrestforvarerens 

og hans Kones ikke altid lige fredelige Samliv. Efter de 1£ Aar tilbød 

Kommandant en ham at maatte gaa paa Volden, men da der hertil blev knyt

tet den Fordring, at han skulde bære Lænker, renoncerede Dampe paa den 

tvivlsomme Begunstigelse.

I sin nye Arrest oplevede han et helt lille Eventyr. I Værelset 

ved Siden af ham boede en kvindelig Slægtning af Arrestforvareren, om 

hvem det kun vides, at hun hed Adolphine. Hun havde fattet Interesse 

for Dampe, og da Kvindelist som bekendt er uden Ende, varede det ikke 

længe, før hun havde naaet at sætte sig i Forbindelse med ham ved at 

tale gennem det Kakkelovnsrør, der var fælles for deres Værelser. Ad 
a 

denne Vej forskaffede hun ham ogsa/eaadanne forskellige Sager, som 

han ellers ikke maatte være i Besiddelse af, ligesom hun her igennem 

var i Stand til i Tide at advare ham, naar Kommandanten aflagde Besøg 

for at inspicere. Hun gik endog saa vidt i s in Dristighed, at hun ved 

Hjælp af et Voksaftryk fik en Smed til at lave sig en Nøgle til hans 

Arrest, hvor hun besøgte ham, og hvorfra, hun nogle Gange paa Trods af 

alle Sk ildvagter, under Forklædning førte ham med sig ud i Kastellet, 

hvor de spadserede sammen, og hvor han for sit Vedkommende med Glæde 

indaandede den friske Luft; hun lod ham for hver Gang give sig det Løf

te, at han ikke vilde benytte Lejligheden til at flygte, og tro imod 

dette sit Løfte lod han hende for hver Gang atter lukke sig ind i Arre

sten.

Forholdet blev dog tils idst opdaget, og følgende Befaling af 6. 

September 1824 fra Kommandanten er sikkert en Følge heraf:

”1. De afsondrede 3 Nøgler til Arrestanten Dampes Arras tværeIse 
forbliver i min specielle Forvaring,, ogaaa om. Dagen over.
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2. Den paraderende Overjæger paa Hovedvagten skal daglig, Om Kor

genen Kl.7, længere hen i Aaret sildigere, om Kiddagen Kl. 12 og om Af
tenen atter KL.7 afhente disse Nøgler hos mig selv.

3. I Forening af Arres tf o rya r e r en. den paraderende Overjæger og 
en Arres tant oppas s_er aatnes Dampes Arrest; det nødvendige besørges; in— 
gen Bog, intet Stkl Papir, hverken Pen eller Blæk, eller hvadsomhelst, 
gives eller fratages ham uden med mit Vidende og min Tilladelse.

4. Naar alle Ting er i Orden hos Arrestanten, aflukkes Værelset 
af Arrestforvareren med Eftersyn af de to andre her omtalte Kænd; Nøg
len bringes mig med Rapport af den paraderende Overjæger-. Skulde jeg 
ikke være tilstede, overgiver han den til min Tjener, som herom har vi3* 
dere Befaling.

5. Denne Befaling skal daglig, saasnart den nye Vagt er i Orden, 
forelæses den paraderende Overjæger og indskærpes ham til Efterlevel
se.,”

Adolphine var dog kl «gere end Generalen, og selv om hun nu ikke 

mere turde vove sig ind til ham eller tage ham med sig ud, førte hun 

dog stadig Korrespondance med ham, dels ved Sedler, som hun skød ind 

til ham under hans Arrestdør i Hulningen af det slidte Dørtrin og dels 

gennem de Papirsstrimler, der blev rullet om Proppen til hans "Vanddunk.

Efter at have siddet i Kastellet i omtrent 5 Aar blev Damne d.24. 

Juni 1826 ved Kongens Foged ført til Christiansø, Hans Ophold herovre 

varede i andre 5 Aar, hvorefter han atter d.18.August 1831 blev ført 

tilbage til Kastellet. Samtidig frigaves Smedemester Jørgensen, der i 

alle 10 Aar havde siddet paa Christiansø, dog kun paa Vilkaar, at han 

skulde underkastes Politiets Tilsyn,.

Dampe kom igen til at sidde i den nuværende Arrest Nr.l, men hans 

Trøster inde, Adolphine. var i den mellemliggende Tid forsvundet, hvor

til* kom at der straks ved hans Genindsættelse blev henvist til den for

an nævnte strenge Befaling af 6.September 1824. Den 11.September blev 

det ham dog tilladt at spadsere 1 Time daglig paa Volden og at modtage 

Besøg af sine Børn, af hvilke den yngste var 13 Aar; men Glæden varede 

kun kort, thi General Lorentz. der med Alderen havde faaet et mildere 

Væsen, blev afløst af Oberst Christian Frederik GIode du Plat, der at

ter skærpede Tilsynet med ham. Under disse Forhold paabegyndte han en 

Underminering af samme Beskaffenhed som den fra Krudttaarnene kendte.
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men midt i Forsøget "blev han paany, d .7.November, ført tilbage til 

Christiansø, hvor han sad til 1841, da han fik Tilladelse til at tage 

Ophold paa Bornholm med Forpligtelse til ikke at forlade denne 0, hvil

ken Frihed blev ham personlig meddelt af Prins Frederik (Fr.VIl). Han 

valgte at tage Ophold i Rønne, og her levede han i 7 Aar indtil 1848, 

da han endelig sattes paa fri Fod og fik en sårlig Pension paa 3^0 

Rdl., der fra 1862 blev forhøjet til 500 Rdl. Han flyttede tilbage til 

København, hvor han boede indtil sin Bød, d.22.December 1867, 78 Aar 
56! 

gammel.

Springet fra Revolutionsmanden Dampe til en gemen l.usketer er no

get stort, men foretages ogsaa kun, fordi vi derved faar Kundskab om, 

at der endnu i 1822 har fundet Henrettelse ved Skydning Sted i Kastel

let.

Den sidste Dag af Aaret 1821 blev kusketer af 2.Livregiment, Jo

han Georg Orbe arresteret for at have overfaldet sin Vagtkommandør. 

Han dømtes til at skydes, og Eksekutionen fandt Sted d.8.Januar Kl.9 F. 

i Prinsessens Bastion. I Befalingen herom hedder det, at Eksekutionen 

skal udføres af et Kommando af 2.Livregiment, at Hovedvagtens og Sjøl

lands Ravelinsvagt skal forstærkes hver med 1 Overjæger og 12 Kand, og 

at Sjællands Ravelinsbro og IJorgesbroen skal lukkes og besættes, I Ka

stellet maatte før Eksekutionen kun indlades de hertil hørende Perso

ner, velklædte Folk, Officerer, Underofficerer og Gemene i Uniform. 

Hos Kommandanten sxulde 2 Hornblæsere melde sig. Yderligere skulde der 

være tilstede: 1 Korporal og 12 Husarer fordelt saaledes: 2 patrouille- 

rer fra Sjællandsbroen langs med Graven til Østerports Vagt, 2 ved 

Sjællands Ravelinsbro, 1 ved Konge-(Sjællands-)porten, 2 ved Eovedvag- 

ten og Korporalen med de 4 sidste paa Kirkepladsen.

Saa vidt vides er dette den sidste Henrettelse, der har fundet 

Sted i Kastellet.
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Etatsraad og Kasserer ved det kongelige Generalitets-Kommissari- 

ats-Kollegium, Johan Snlitiorff. blev d.&.Karts 1824 afleveret til Be

vogtning som Arrestant i Statsfængslet. Han havde af de ham betroede 

kidler besveget Staten for et Beløb af 94.000 Rdl., dels i Sølv, dels 

i Sedler og Tegn; ved Hjælp af hans Kaution, hans udestaaende Fordrin

ger og hans Ejendele indbragtes der c.55.000 Rdl., og ved Dom af 2.Ju

li s.A. dømtes han til at svare 4;J af Restbeløbet, have sit Embede for

brudt or hensættes i Kastellet “under en Bevogtning, som Kommandantska

bet sammesteds maatte finde passende, indtil foranførte SlQrld er afbe

talt, eller han ved Døden afgaar.” Han medbragte selv Sengested og 

Sengeklæder "for ham selv og den Pige, som formedelst hans sygelige 

Tilstand har været hos ham i Arresten,og hvis Hjælp han fremdeles vil 

trænge til, hvorfor det vil være nødvendigt, at denne Pige, hvis Havn 

er kariane Jensen. ved Etatsraad Splittorff’s Forflyttelse følger med 

ham og tilstedes at opholde sig i samme Arrest for at være ham til Op

vartning." Da det kom til Stykket, nægtede hun imidlertid at følee med 

ham, hvorfor han søgte om Tilladelse til at maatte have sin Hustru, He

devig Cathrine f.Pischer, hos sig i Arresten om Batten or til at besø

ge sig om Dagen. Det ses ikke, hvor vidt Tilladelsen ulev givet, deri

mod ses det, at han efter hendes Ansøgning fik Tilladelse til fra d„5. 

Oktober 18?8 at bevæge sig indenfor Kastellets Hovedvold endog uden Be

vogtning. Den 10.Februar 1829 faar han yderligere Tilladelse til at 

flytte over i en af Stokkene, hvilken Flytning foregik d.l2.s.k. I 

hans 9“a&rige Fængselstid blev der nogle Gange rekvireret Klæder til 

ham, og fra 1830 faar han hvert halve Aar tilstaaet en Pengegave af 20 

Rdl.

Den 5«November 1833 afgik han ved Døden i sin Arrest, og Begravel

sen, der efter Omstændighederne skulde foregaa paa den simpleste Kaade# 

kostede ialt 53 Rdl.35 Sk. Hans Enke, hvis aarlige Pension kun var 1?H 
58) 

Rdl., afgik ved Døden d.8.Juli Aaret efter i stor Fattigdom.
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Den 17.November 1825 blev Ge neral krig« kornn is nær, Kammerherre og 

Jacques 
Oberst ; d’Aubert ved Ritmester af Fynske Dragonregiment, Schultz, 

bragt som Arrestant ud i Kastellet.

d’Aubert, der var født 1769, var gaaet Artillerivejen og var endt 

som Oberst i 1814. I 182? udgav han i Paris sine Remo irer om Begivenhe

derne ved Hamborg i 1813, og da han deri udtalte sig temmelig skarpt 

om den danske Krigsførelse og særlig kritiserede den kommanderende Ge

neral, Prinsen af Hessen, blev han stillet for en Krigsret,, der d.23. 

September 1825 for Overtrædelse af Trykkefrihedsloven idømte ham Tab 

af Charge og 6 Aars Landsforvisning. Kongen formildede dog d.l.novem

ber Straffen derhen, at han i Stedet for Landsforvisning skulde udhol

de Fæstningsarrest i l.Grad paa Kongens Haade med en daglig Godtgørel

se af 2 Rdl.

Han havde megen Vanskelighed ved at falde til Ro og tilsendte sta

dig Kongen Breve, der saavcl af Indhold som af Tone var meget strafvær

dige. lian vilde dog til en Begyndelse ikke gøre noget alvorligt ved Sa

gen, men da Brevene efterhaanden blev mere og mere fornærmelige, lod 

Kongen ham d.11.Januar 1826 alvorlig advare gennem Kommandanten i Haab 

om* at han vilde gaa i sig selv. Dette Haab glippede dog; hans Breve 

blev mere og mere uforskammede og kulminerede i et af 15.Februar 1827, 

hvori han ’’ligefrem erklærer, at han fra nu af anser sig fritagen for 

al Forpligtelse mod Os og agter at gøre Brug af de Lidler, han kan ud

finde for at kunne forlade Vore Stater.” Hans Arrestophold blev deref

ter skærpet fra l.til 3.Grad, hvorved han i Stedet for at bo i en af 

Stokkene blev flyttet over i Statsfængslet bag Kirken, samtidig med at 

enhver Afsendelse af Breve uden gennem Kommandanten blev ham strengt 

forbudt med Trusel om, at han i modsat Fald for sin utilbørlige Opfør

sel vilde blive stillet for en militær Ret, Kærkelig nok tilstaas der 

ham allerede d.24.April s.A. Tilladelse til paa visse Vilkaar at maat— 

te modtage Besøg, og d.9.^bj formildes igen hans Fængsel tål L.Grad
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imod hans /Eresord paa ikke at ville forlade Kastellet. Samtidig blev 

hans nære Frigivelse stillet ham i Udsigt, og d. 3«i'«ovember blev han 

løsladt og paany afskediget med Pension, hvorefter han bosatte sig i 

Aalborg. Han døde 1844.

Lellem Statsfangerne kan ogsaa nævnes den for sine Studier i Fæ

drelandets Historie saa bekendte Dr.juris Gustav Ludvir Baden, der for 

Overtrædelse af Trykkefrihedsloven blev idømt Fæstningsarrest, som han 

udholdt fra 2.Februar 1826 til 13.Juni 1827, men da det for hans Ved

kommende mere er hans i det hele og store saa tragiske Livshistorie 

end hans korte Fænrselstid, der er af Interesse, indskrænker vi ostil 
60) 

her kun at tælle ham med mellem de bekendte Fanger.

Den 17.Oktober 1826 bliver Regimentskvartermester Enevold Heugh 

Rosenstand af Dronningens Livregiment til Fods ført fra Frederiksværk 

til Kastellet, hvor der til hans Underhold bevilges ham 32 Sk. pr.Dag. 

Rosenstand var ogsaa en af dem, aer under de trykkende økonomiske 

Forhold havde trukket Veksler paa den kongelige Kasse, til hvilken han 

havde en Gæld iaa 7»431 Rdl.16 17/20 Sk. rede Sølv og 39 Rdl.76 Sk. i 

Repræsentativer m.m., og Dommen var den samme som altid: i Fængsel til 

han betaler eller dør. Kort efter sin Fængsling blev han angrebet af 

en smertefuld Øjensygdom; men da man endnu ikke var naaet til Erkendel

se af, at Hospitalet var det eneste Sted, hvor en syg Hånd havde hjem

me, selv om han var Arrestant, indskrænkede man sig paa Lægens Anbefa

ling til at lade ham faa et bedre Opholdssted,, og d-.3O*. November blev 

han anbragt i Elefantstok Hr.3-. To Aar efter,, d«.6».September 1828, fik 

han Tilladelse til daglig i 2 Timer at trekke frisk Luft paa Volden-, 

og d.l.rovember s.A. blev han, som noget ganske usædvanligt, løsladt 

paa Betingelse af, "at han i Tiden er lige pligtig til at betale det, 

som endnu resterer paa hans Gæld, na ar hans Formue maatte blive saadan, 
61) 

at han derpaa kan afdrage noget."
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Naar vi medtager en Sekondløjtnant i vor Ibøkke af Itestningsarre- 

stanter, er det kun for at vise et lille Eksempel paa den Stemning, 

der endnu paa den Tid kunde være raadende overfor Jøder selv i ansete 

St illinger

Sekondløjtnant Carl Eduard Theodor Raasch af 2.Jyske Infanterire

giment var d.2.Maj 1827 kommen til at sidde Side om Side i det kongeli- 
Ranhael 

ge Teater med en velanset Jøde, Modehandler Lazarus og uden

fjerneste Foranledning fra dennes Side benyttede Løjtnanten Lejlighe

den til uafbrudt at fremkomme med haanende, drillende og ret højlydte 

Stiklerier over Raphael ’s jødiske Herkomst og meddelte ham sluttelig i 

en udfordrende Tone, at han nok vilde tale med ham, inden de skiltes. 

Raphael forlod imidlertid ganske rolig sin Plads ved Forestillingens 

Slutning og forlod Teatret, men næppe var han kommen et Stykke ud paa 

Kongens Lytorv, før han elev indhentet af Raasch, der med sin med en 

Blykugle forsynede Stok bagfra slog ham saa kraftig i Hovedet, at Ra

phael styrtede bevidstløs om. Raasch blev Laanedsdagen derefter for 

dette sit Forhold idømt 6 Maaneders Fæstningsarrest i 3.Grad, men fik -
dog senere eftergivet 1 hiaaned af sin Straf.

Den 4.Juni 1827 blev Gehejmef inansraad og Generalkommissær Johan 

Heinrich Christian Hoppe ved Kongens Foged indsat i Kastellet.

Hoppe havde i 1817 været Regeringens Agent i Paris for hos den 

franske Regering at indkræve Godtgørelse for de franske Troppers Op

hold i Danmark 1808-1809. Da Hoppe’s Pengeforhold i Forvejen var 

stærkt derangerede, kom han i Hænderne paa Spekulanter, der forledede 

ham til at begaa saadanne Brud paa den ham givne Instruks, at han blev 

entlediget fra sin Stilling og stillet for en Kommission, der idømte 

ham Fæstningsarrest i 3«Grad ”i en saadan Tid og iøvrxgt under saadan

ne Vilkaar”, som Kongen maatte finde for godt at bestemme. Han xom til 

at sidde i underste Etage bag Kirken, hvorfra han d.9«Februar indsend-
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te Ansøgning om at maatte blive flyttet, paa Grund af at Arresten var 

fugtig og meget usund som Følge af den nærliggende Vold. Sagen var den, 
g 

at han havde gjort sig Haab om at/Lov til at flytte over i en af 

Stokkene, men da Hoppe var en af dem, der paa en ret følelig Haade ge

nerede Fængselsbetjentene, og han, som siddende i 3»Grrad, skulde for

blive i Arresthuset> foreslog Kommandanten, at Etatsraad Splittorff^ 

der kun sad i 2.Grad, skulde flytte hen i en af Stokkene, medens Hoppe 

derimod fik dennes Arrest i øverste Etage. Herimod protesterede Honne 

kraftigt, men Kommandanten udtalte, at naar dtet var Hoppe saa meget om 

at gøre at komme til at bo i en af Stokkene, var det kun "for derved 

sammen med sin Søn at kunne foretage, hvad han lystede, hvad der vilde 

kunne have ubehagelige Følger." Flytningen foregik d.l2.s.K, efter Kom

mandantens Indstilling, hvorover Hoppe følte sig meget fornærmet,. Til 

Gengæld blev der d^lL^aj s.A_. vist ham den store Imødekommenhed, at 

han hveranden Bag maatte tage varme eller kolde Hade paa Søbadeanstal

ten ved langebro; Opholdet maatte dog højst strække sig over 2 Timer,, 

og Transporten sxulde foregaa under sikker Bevogtning,.

Hoppe’s Søn kom daglig ud i Kastellet for at faa Lejlighed til at 

komme i Forbindelse med Faderen, og d> 11^Juni fik Arrestforva^rergn et 

udtrykkeligt Paabud om paa enhver håade at forhindre hans Besøp*, da 

han selv ellers vilde blive afskediget.. Aaret efter, d. 12.Anril, fik 

Sønnen dog Tilladelse til at besøge Faderen hver Onsdag op- Lørdag fra 

Kl.9 F- til Arresternes Lukning om Aftenen; men Tilladelsen vilde øje

blikkelig blive taget tilbage, saafremt det gav Anledning til Afsendel

se eller Fodtagelse af Breve,.

Endelig d..28.August 1830 blev Hoppe løsladt, imod af Kongens Fo

ged at blive afsendt til Lybæk, hvilken Afrejse foregik d.9.September 

s.A-. Han maatte aldrig mere betræde Kongens Stater, op* han maatte 

skriftlig forpligte sig til .ikke at tale eller skrive om de Forretnin

ger og Forhandlinger,, han havde ført med den franske Regering. Han be-
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holdt dog sin Pension, indtil han døde i 1836.

Den 20.November 1829 blev fhv. Oberstløjtnant og Toldkasserer Jo

han Jacob Bruun ved Over jaeger Pøpperling af Slesvigske Jægerkorps ført 

fra Frederiksort til Kastellet.

Bruun’s Livsskæbne er maaske den allersørgeligste af alle de man

ge, der knytter sig til Kastellets Fængselshistorie, fordi han, skønt 

uskyldig, maatte lide den Tort at tilbringe sine sidste 13 Leveaar i 

Fangenskab. Det er om ham, Frederik VI skal have udtalt til Kastellets 

daværende Præst. Pastor Jørgen Henrik Petersen, der bl.a. ogsaa var Læ

rer for Kongens Børn med Grevinde Dannemand: "Jeg har megen Agtelse 

for den liand, thi jer ved, at han lider for en andens Brøde, men jeg 

kunde ikke frelse ham. Den skyldige maa Han deroppe dømme" , og han pe

gede mod Himlen.

Bruun var født i 1770, gik liilitærvej en og avancerede efterhaan- 

den til Stabskaptajn i 1804; i 1808 blev han Postmester i Aalborg og i 

1814 Toldkasserer sammesteds, idet han samtidig erholdt Bestalling som 

karakteriseret Oberstløjtnant. I de trange Aar efter Statsbankerotten 

skete det ofte, som det med Tydelighed fremgaar af de mange her nævnte 

sørgelige Tilfælde, at Embedsmændene, i Reglen som Følge af den rene 

hød, forgreb sig paa de dem betroede Midler, og fra Regeringen udsend

tes der derfor hemmelige Kommissioner snart her, snart der for at revi

dere de offentlige Kasser rundt i Landet. En saadan Kommission kom en 

Dag i 1824 ganske uanmeldt til Aalborg, og den næste Dag skulde Efter

synet finde Sted. Bruun, der skildres som en særdeles elskværdig og ag

tet land, havde sin Kasse i den skønneste Orden, hvad der derimod ikke 

var Tilfældet med Stiftamtmanden, den fhv. Statsminister Frederik Molt- 

ke. der manglede en ikke ubetydelig Sum i sin Kassebeholdning. Moltke, 

der ansaa det for givet, at Eftersynet vilde tage sin Begyndelse hos 

ham, skyndte sig straks om Aftenen hen til Bruun og bad ham om at for

strække sig med det Beløb, han manglede imod øjeblikkelig at sende ham
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det tilbage, naar Eftersynet hos ham havde fundet Sted. Bruun mente i 

sin Godmodighed ikke at kunne sige Nej og overlod lioltke Beløbet uden 

Kvittering. Skæbnen vilde imidlertid, at Eftersynet den næste Dag net

op tog sin Begyndelse hos Bruun, hos hvem iåssemanglen var aabenbar, 

og da lioltke, da det kom til Stykket, fragik at have laant Pengene af 

ham, blev Bruun straks suspenderet fra sit Embede.

Sagen stod meget længe paa, og først d.30.Juni 1829 faldt Højeste

retsdommen, ved hvilken Bruun blev fradømt sit Embede og dømt til at 

hensættes i Slaveriet saalænge, indtil han betalte eller af gik ved Dø

den. Den 5.September s.A. blev Dommen dog for saa vidt formildet, som 

han undgik Slaveriet imod, med Tab af sit Embede og sin Bestalling, at 

hensættes i Fæstning sarrest i 3 «Grad paa Livstid paa Freder iksort, 

hvorfra han d.20.November s.A. overførtes til Kastellet. Først fra d. 

10.Juli 1830 blev der ham tilstaaet 4o Rbsk. daglig og 30 Rdl.r.S. aar- 

lig til Brændsel.

Efterhaanden som Tiden gik, blev der dog tilstaaet ham flere og 

flere Begunstigelser, saaledcs fik han d.9«April 1832 Tilladelse til 

at spadsere med sin Familie og sine Venner, føret med, senere s.A., 

uden Bevogtning, ligesom han d.16.November 1833 blev flyttet fra Ar

resthuset over i den ved Splittorff’s Død ledigblevne Arrest i Elefant - 

stok Nr.3; samtidig avancerede han fra Statsfange til J^estningsarre- 

stant, og d.15.November 1838 fik han Tilladelse til at udstrække sine 

Spadsereture ogsaa til Smedelinien og fra Januar 1840 ligeledes til 

Langelinie, hvor der den Gang endnu kun var Adgang for de særlig privi

legerede .

Da Frederik VI var død i Slutningen af 1839, var der Tale om at 

sætte Bruun, der paa den Tid var i en Alder af 70 Aar, pda fri Fod, 

men i et ydmygt Bønskrift til Kongen erkender han med den højeste Tak

nemmelighed (!), at der de sidste Aar, foranlediget ved hans Hustrus 

Ansøgninger, er bleven ham tilstaaet 400 Rdl. ekstra om Aaret, og hvis
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han nu bliver sat i Frihed, vil han ikke alene miste sin “Bopæl’1 i Ka~ 
vil

stellet og sin Oppasser, men han/yderligere miste de 400 Rdl. og 

derved blive stillet saaledes, at han ikke vil kunne ernære sig selv 

endsige opdrage sine endnu uforsørgede Børn; han havde ialt haft 14 

Børn, af hvilke 10 endnu var levende og af disse igen 4-1 Søn og 3 

Døtre - uforsørgede* Han appellerer til Kongens ædle Hjerte or landsfa

derlige Naade og beder om at maatte forblive, hvor han er, dog saale

des at det maatte forundes ham en Gang imellem at besøge sin Familie i 

Byen.

Kommandanten fremsender hans Bønskrift til Kongen og anbefaler 

det varmt, or det mærkelige skete, at den gamle Iland efter sit eget Øn

ske forblev i sin Arrest og nød de dermed forbundne Goder, samtidig 

med at det tillodes ham en Gang imellem at aflægge Besøg hos sin Fami

lie i Byen, ja, d.J.Laj s.A. opnaaede han endog at faa et Brudeudstyrs

legat paa 500 Rdl. til en af sine Døtre, der skulde giftes med Asses- 

soi’ i Viborg Landsoverret Hans Peter Kofod laøller.

Endelig d.28.April 1842 fik den 72-aarige Bruun Fred efter 13 
64) 

Fængselsaar, idet han paa denne Dag afgik ved Døden.

Schweizisk Oberst Ludvig Rudolf Kuller Baron d’Aarwangen bliver d. 

18.August 1831 ført som Fange fra Christiansø til Kastellet.

d’Aarwangen var født i Schweiz i 1775'» han beternes som en Lykke

ridder, og paa sine mange Rejser kom han bl.a. til Sverrig, hvor han 

paa en eller anden Laade fik sig en Dødsfjende i en svensk JZajor, Lau

ritz Casmir, Greve Lewenhaupt, med hvem han senere mødtes i Danmark, 

hvor de d.22.November 1816 duellerede paa Pistoler i den lille delvis 

endnu eksisterende Lund øst for Lyng byvej en ud for Lundehussøen. Resul

tatet af Duellen blev, at Lewenhaupt dræbtes. Fem Dage senere blev 

d’Aarwangen arresteret af Politiet og ført til Frederiksort, hvorfra 

han atter dr28.Karts 1818 blev transporteret til Christiansø.
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Den 27.Juli 1831 besluttede Kongen, at d'Aarwangen samtidig med 

Dampe skulde føres til Kastellet, og d.9.August udbeder Generalitets- 

Kommissar iatskollegiet sig en Erklæring af General Lorentz om, hvor 

vidt de to Fanger kan modtages til Bevogtning her, da Fængslet paa 

Christiansø skulde afbenyttes paa anden haade. Paa sin karakteristiske 

Laade svarer General Lorentz:

”For at blive Sandheden tro, kan det ej nægtes, at der jo i Ka
stellet Frederikshavn kan gøres Anstalter til de i den kongelige Gene
ral Kommissariats Kollegies Ordre af G.D. omtalte 2 Statsfanrer, ......... 
........ , men med Hensyn til min høje Alder og de faa Dage jer efter Natu
rens Orden endnu maatte have at leve i og endvidere med Hensyn til den 
forandrede Stilling som med mig om nogen Tid muligt kunde foregaa, vil 
jeg anse det som en Haade, hvis jeg kunde vorde befriet for Ifodtagel- 
sen af den førstnævnte Fange hersteds og hvortil maaske det høje Kolle
gium gunstigst vilde forhjælpe mig.“

Det hjalp ham dog ikke, og d. 18.s.K. maatte han modtage dem begge.

Samme Bag udstedte han følgende Ordre:

*1. Bemeldte d’Aarwangen kan, naar det ej anderledes maatte være 
befalet, promenere hver Form, paa Kastellets Hovedvold i 1 Time.

2. Han bevogtes herved naa det nøjagtigste af den paraderende 
Overjæger og 1 Underjæger, naar saadant ved Arrestforvareren bliver 
forlangt, der følger ham som sædvanlig. (i)

3. Han gives for det første hverken Papir, Blæk eller Pen, og 
følgelig finder fra hans Side ingen Korrespondance Sted.

4. Det tillades ham ikke at spadsere andetsteds end paa Hovedvol
den og ikke at gaa ind til nogen, hverken til Kommandanten eller nogen
somhelst anden; sKulde han med Lagt ville modsætte sig dette Punkt, da 
modsættes han af de, der følger ham, Lagt mod Lagt.”

Den 18.September 1832 er der Tale om, at d’Aarwangen i Forbindel

se med Dampe og Schmeerfeldt atter skal føres tilbage til Christiansø, 

i hvilken Anledning der foreligger en lægeerklæring fra Regimentski

rurg Hj orth, hvori han for den førstes Vedkommende skriver, at han li

der af vandagtige Hævelser i det ene Ben, samt en afkræftende Diarrhoe. 

Han havde da ej heller længe tilbage, og d-5»Oktober ved 3“Tiden om 

Lorgenen fandtes han liggende død i sin Arrest. Af en s.D. udstedt Er

klæring, i hvilken Dødsaarsagen anføres at være Brystvattersot, hedder 

det, at han sad ”i det herværende Statsfængsels underste Etage i Ar-
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restværelset paa venstre Haand", hvad der kunde tyde paa, at han er 
65)

død i den nuværende Arrest Nr.3»

Kort før Udløbet af den Tid, med hvilken vi her Beskæftiger os, 

træffer vi paa 2 Statsfanger, hvis Skæbne i Hovedtrækkene er ene.

Den 16.November 1840 indsættes fhv. Hofkasserer, Justitsraad Hart

vig David Duncan. Hhn var født 1774 og var altsaa i den høje Alder af 

66 Aar, da hans Fængselsliv tog sin Begyndelse. Duncan var d.10,Novem

ber for misligt og utro Forhold mod de offentlige Kasser bleven dømt 

til Slaveriet, indtil han betalte sin Gæld, der var paa c,53»OOO Rdl. 

eller - afgik ved Døden, Hans Hustru, Ane Oline, ansøgte om og fik be

vilget, at Slavestraffen blev formildet til Fæstningsarrest i Kastel

let i 3*0rad. Efter at have siddet i 4 Aar, blev Straffen formildet 

til 2.Grad, hvormed formodentlig er fulgt en Flytning fra selve Stats

fængslet til en Arrest i en af Stokkene, thi han faar nu Tilladelse 

til at modtage Besøg af sin Familie. Tre Aar senere, d,12,l^j 1847, 

formildedes Straffen til l.Grad med Tilladelse til at gaa paa Volden, 

og saaledes henlevede den ulykkelige gamle rand sit Liv indtil 1853, 

hvor Alder og Sygdom i den Grad havde gjort sig gældende, at Lægen d.8. 

Januar d.A. udstedte en Erklæring, i hvilken det hedder, at han * i læn

gere Tid har været syg og sengeliggende og aldeles ude af Stand til at 

hjælpe sig selv", han føler imidlertid føret nu “Manglen paa den nød

vendige Sygepleje, idet den Person, der hidtil velvillig (!) har plej

et ham, nu ogsaa er bleven syg, og vil i længere Tid være bunden til 

sit Sygeleje." Lægen foreslaar derfor paa Grund af denne hans hjælpelø

se Tilstand, at han indlægges paa et af Hovedstadens Hospitaler, "hvor

til hans sørgelige Tilstand egner sig. Manglen paa tilstrækkelig Forsy

ning med rent Linned er, under de herværende Forhold ikke til at af

hjælpe". Andet Steds erfares det, at han baade er blind og lam.

Naar man her igennem cn officiel lægeerklæring erfarer, at denne
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blinde, lamme og hjælpeløse 79-aarige Olding kun kunde faa den Hjælp, 

der velvillig blev rakt ham, og at han end ikke kunde blive forsynet 

med det tilstrækkelige Linned, og man saa samtidig erindrer, at dette 

foregaar i Aaret 1853, kommer man til at tænke paa den tidligere omtal

te Udtalelse, der tillægges Oberst Fircks. thi man maa indrømme, at 

skønt Frederik VI forlængst var hensovet, og en Kong Christian igen 

var bleven afløst af en ny Kong Frederik, der for 4 Aar tilbage havde 

skænket sit Folk Grundlovens tvivlsomme Gode, kunde der dog endnu dra

ges Paraleller mellem Fængslerne i aet tilsyneladende saa fredelige og 

idylliske Kastel og Bast illen i Paris.

Resultatet af Lægens Erklæring blev mærkeligt nok, at Duncan d.10. 

Februar blev indlagt paa Almindeligt Hospital, men da han ikke kunde 

forblive her, og da han selv ytrede Ønske om at komme tilbage til sin 

Arrest, henstillede Københavns Politikammer, at dette sidste skete, 

men at der saa sikredes ham den fornødne Pleje. Da dette forhold var 

ordnet, flyttede han d.22.s.L. atter ud i sin Arrest, hvor han d.13, 
66) 

April s.A. KL.12 Kiddag afgik ved Døden efter 13 haarde Fængselsaar,

Den anden af de to Statsfanger var Amtsforvalter i Roskilde, Jo

hannes Christian Liebenberg. der for Kasseuorden, d.v.s. en Kasseman

gel paa op imod 28.000 Rdl., d.5.November 1840 var bleven dømt til Sla

veriet, men som allerede s.D. af kongelig Naade fik Straffen formildet 

til Fæstningsarrest i 3-Grad paa Livstid i Kastellet.

Liebenberg var født 1781 og var altsaa •’kun” i en Alder af 59 Aar, 

da han som Arrestant var død for denne Verden. I 1844 formildedes hans 

Itengsel til 2.Grad og i 1847 til l.Grad. Efter Ansøgning modtog han d. 

7.Larts 1853 en Gratifikation paa 30 Rdl. fra Justitsministeriet til 

Brændsel og Klæder m.m., og i harts Aaret efter fik han 10 Rdl. i Dyr

tidstillæg. Efter 14 Aars Fængsel afgik han d.l9.1raj 1854 Kl.9 i*. ved 
67) 

Døden 1 sm Arrest i en Alder af 73 Aar.
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Endnu skal for dette Tidsrums Vedkommende fortælles om en Del For

hold, der kommer ind under Fængselshistorien. Den 24.November 1826 om

tales i Forbigas ende den i Sjællands Ravelinsvagt indrettede saakaldte 
9 

wStudenterarrest** . der særlig var beregnet for Kongens Livkorus; For

holdene ved denne Arrest synes at have været noget mærkelire, eftersom 

der foreligger lielding om, at Ari'estanterne ofte ses spadserende i By- 
68) 

en.

Fra d.8.Earts 1828 blev det fastslaaet, at Fæstningsarrest i 1. 
69) 

Grad altid skulde udholdes i en af Stokkene.

For H overvågtens Arrestforhold er det noget vanskeligt at gøre 

fuldt ud Rede, idet Oplysningerne desangaaende ofte er ret modstriden

de. At der langt tidligere havde været Arrester i de to Porttaarne er 

forhen omtalt, men nu viser det sig i 1829, at Artilleriet disponerer 

over begge Taarne, af hvilket det sydligste endog synes at være bleven 

benyttet* som Beboelse. Hovedvagtens Arrestlokale er endnu i 1828 det 

samme,. om hvilket der fortælles fra l&stellets allerførste Dage, nem

lig et ved et Tremmeværk fra liandskabsstuen afskildret Rum, der anvend

tes særlig som Varetægtsarrest for Underofficerer og menige, en ret il

lusorisk Form for en Varetægtsarrestants Afsondring fra Omverdenen, ef

tersom der var «en ønskeligste Lejlighed til gennem Tremmerne at træf

fe Aftaler og lægge Planer med Kammeraterne. Lan begyndte dog nu at ha

ve Opmærksomheden henvendt paa, at Forholdene var for indskrænkede, 

thi Arresten tog selvsagt en betydelig Plads op i et Lokale, hvor 24 

Land skulde opholde sig Nat og Dag, og hvor der endda kun var Plads 

til 14 Vagt stole; men først i Løbet af 1830 naaede man saa vidt at faa 

det søndre Taarn omdannet til 2 Varetægtsarrester, den ene for Underof

ficerer, den anden for menige, og d.13»Juni d.A. anbringes der i disse 

Arrester Klokkestrenge, der dog kun maatte benyttes, naar Arrestanter

ne udenfor Kl.8 F. og Kl.? E. skulde paa latrinet. Strengene førte ned 

til en Klokke i iferheden af Skildvagten, og denne akulde da avertere
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Vagtkommandøren. Ked alt dette slap man dog ikke af med Arresten i 

Vagtstuen, der nu skulde benyttes som Anbrincelsessted for Løsgængere, 

der af Patrouillerne blev indbragt til Vagten. Hertil kom, at man i Ju

li s.A. yderligere belemrede Vagtstuen ved i den at opstille en Briks, 

paa hvilken indtil 2 iiand kunde afsone Kr ums lu t n ing s s t ra f. Aaret efter 

blev Artilleriet ogsaa fordrevet fra det nordre Taarn, der paa tilsva

rende laade skulde anvendes til 2 Arrester for Straffearrestanter. Dis

se Arrester blev taget i Brug i Kaj 1831» men desuagtet bibeholdt man 

stadig Arresten i Vagtstuen, uagtet det oprindelig var Ønsket om dens 
70) 

Fjernelse, der havde fremkaldt hele den øvrige Ordning.

Den smalle Gang, der fra Kirkepladsen fører ind til Arresthuset, 

og ad hvilken Hundrede og atter Hundrede ulykkelige har gaaet for at 

afsone deres Straffe, og mange af dem for sidste Gang enten til et 

Fængsel paa Livstid eller til Skafottet, bliver derfor ofte kaldt for 

“Sukkenes Gang.” Den fik i Løbet af 1829 opsat en Kampestens Stensæt

ning til Afstivning af Volden, saaledes som det ses endnu i vore Dage. 

I 1830 blev der ved et Cirkulære fra Generalkommissariatskollegi

et truffet nogle Bestemmelser med Hensyn til Arrester i Almindelighed. 

Luften skulde altid holdes frisk og ren; i hver Arrest skulde forefin

des en Kakkelovn, og hvor Forholdene forbød Anbringelsen af en saadan, 

maatte ingen hensættes paa Vand-og Brød-Straf, naar Kulden var saa 

streng, at Lægen erklærede det skadeligt for den paagældende. Desuden 

skulde der findes en Briks, en Halmmadras, en Halmhovedkile og et ul

dent Tæppe - om Vinteren 2 - og de Utensilier, som Arrestanten nødven- 
7D 

dig vis behøver.

Den i vore Dage saa velkendte Servering af en Haandfuld Salt til 

Vand-og Brød-Arrestanter stammer fra 1834, hvor der af læ^en, Profes

sor J .C .Y/.Wendt blev forcslaaet og af Kongen approberet, at de Arre

stanter, som skulde lide denne Straf, og som var hengivne til Druxken- 

skab, skulde gives 1 Teskefuld Salt til hvert Stykke Brød blandet med
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10 gr fint st-øåt Ingefær; det sidste faldt efter haand en bort, men Sal- 
72)

tet eksisterer endnu og gives til alle saadanne Arrestanter.

1841-1860.

Af en Skrivelse af 8.Januar 1841 erfarer vi, at der i Arresthuset 

fandtes følgende Arrester til Fæstningsarrestanter.: I søndre Fløjs 

øverste Etage:. 1 paa 2 Værelser og 1 paa 1 Værelse; i underste Etage: 

2 hver paa 1 Værelse.. I nordre Fløjs øverste Etage: 1 paa 2 Værelser 

og 1 paa 1 Værelse; i underste Etage 1 paa 1 Værelse. Desuden fandtes 

der i Elefantstok Nr.2 til Gaarden 1 paa 1 Værelse, i Nr.3 mod Gaden 1 

paa 2 Værelser og i Nr.6 mod Gaden 1 paa 1 Værelse samt i Svanestok Nr. 

8 mod Gaarden 1 paa 1 Værelse. I -samtlige Arrester fandtes der Kakkel- 
1) 

ovn, i de 2-Værelsers dog kun 1.

I Jiaj 1841 foreslaar Kommandantskabet,, at civile og militære Fæst- 

n.ingsarrestanter af 3«Grad anbringes i den søndre Fløj, medens Lokaler

ne i den nordre forbeholdes dem, der er i 1-og 2.Grad. Generalkommissa— 

riat skol legiet har intet at indvende herimod og bestemmer samtidig, at 

Arresterne» der gennemgaaende er i en mindre god Forfatning, underka- 
2) 

stes en Hovedreparation.

Samme Maaned bestemmes det, at der i hver af Statsfængslets Arre

ster skal være:: 1 simpelt Sengested til 1 Person, 1 Skraamadras, 1 Ho

vedpude, 1 oliemalet Bord med Skuffe, 2 Bøgetræs Stole med Lædersæder, 

1 oliemalet Skab med Hylder, 1 do Række med Knager, 1 Messinglyseplade 

med Lysesaks, 1 Kornmoditetsstol med Tilbehør, 1 Tin-Natootte, 1 Jern- 
3) 

kakkelovn med Ildtang og Ildskuffe og 1 Træspyttebakke. Som man ser, 

begynder. Komforten at udvikle sig. (Inventar).

Hvor der tidligere under Afsnittet 1801-1820- tales om Arrestant- 

Journalen». nævnes det, at der i denne findes et løst Indlæg dateret 12.

Juni 1842; det vil være Tid nu at fremdrage -det. Det lyder som følger:
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« I Kastellet Frederikshavn forefindes:

1, Et Statsfængsel, som bestaar af: i nordre Fløj 3 Lokaler til 
civile Arrestanter i l.og 2.Grad; af disse er for Tiden et Lokale be
lagt med Ttestningsarrestanten Jessen, der er indsat i 2.Grad, og i søn
dre Fløj 4 Lokaler til militære og civile Arrestanter i 3.Grad; af dis
se er 3 Lokaler belagte med Fæstningsarrestanterne Duncan og Lieben- 
berg, som er inddømt i 3-Grad, samt Guntelberg, i hvis Dom ingen Grad 
er "anført og desaarsag hensat til sikicer Bevogtning i denne Fløj.

2. Officersarrester i l.og 2.Grad; af saadanne findes i Stokkene 
7; af disse er beboede: et af en ved Fangetaarnet og Slaveriet her
steds ansat Arbejdsmand, et af en blind pensioneret Bata il Ions kirurg, 
3 af Enkefru Bruun (dog kun indtil 30-Juni d.A.) og et interimistisk 
af Kontroløren ved det militære Bageri.

3. Tvende Fangetaarne; disse benævnes med Nr.l og 2; i hvert 
Taarn findes 10 Lokaler og desuden i det ene 2 Kachotter; hvert af de 
10 Lokaler er i Reglen bestemte for 3 Individer. Af disse to Fangetaar
ne har siden Aaret 1838 ikkun det ene, nemlig Nr.2, været belagt, og 
bestaar Fangernes Antal for Øjeblikket af 20, som er fordelte med 2 i 
hvert Lokale - disse staa under Jurisdiktion af Direktionen for Tugt-, 
Rasp- og Forbedringshuset, og mig som Inspektør, dog er det min Pligt 
at melde Kommandanten alt, hvad der passerer.

4. Et Slaveri, hvori findes 6 Lokaler og en I&chot. - Slaveriet 
er bestemt at rumme 24 Slaver, men er der kun for Tiden 23; disse er 
fordelte med 5 i et Lokale, 4 i hver af de 4 Lolaler og 2 i 1 Lokale. 
- Disse Slaver staa alene under Kommandantskabets Jurisdi-Ktion.” 

Skrivelsen er underskrevet "Linde*1. der var Kaptajnvagtmester.

Allerede i 1843 foreligger der en ny Udvidelse af Inventariet i 

et Statsfængsel, idet der nu, foruden en opredt Seng, skal findes: 2 

Haandklæder, 1 Bord, 2 Stole, 1 Ildtang og 1 Ildskuffe, 1 Natpotte og 

1 *Vadskerfad" , 1 Lyseplade med Saks, 1 Tepotte og 1 Par Kopper, 1 Mad

spand, 1 dyb og 2 flade Tallerkener, 1 Par Knive og Gafler, 1 Ske, 1 

Saltkar, 1 Flaske og 2 Glas, 1 Spøttebakke" og 1 Spejl. Disse Sager 

skulde dog anskaffes og vedligeholdes for Sigt- og Sagefalds-Kassens 
4) 

Regning.

Samme Aar anskaffes der 1^4 Salmebøger og 54 Bønnebøger, og i 

1847 bevilges der 100 Rdl. straks og fremdeles 50 Rdl. om Aaret til 

Indkøb af Bøger for Arrestanter bl,.a. i Kastellet; Bøgerne sisal indkø

bes efter Overslag mellem Kommandanten i København og Præsten ved Stok- 
huset ved l^stervold.

Efterat Vagtkommandøren paa Hovedvagten havde beklaget sig over,
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at de i Porttaarnene hensiddende Arrestanter forlanger en formentlig 

unødvendig og alt for hyppig Opvartning, bliver det d.7.Oktober 1846 

befalet, at disse Arrester. undtagen i Sygdomstilfælde kun maa aabnes 

Kl,7-8 F., Kl.12 Middag og Kl.7-8 E.

I 1854 findes der ogsaa i Sjællands Ravelinsvagt indrettet Arre

ster dels til Krumslutningsarrestanter, dels til Opholdssted for civi

le Personer, der arresteres paa Kastellets Enemærker.

Angaaende Inventariesager hører vi paany i 1855, at der i Stats

fængslet findes 6 Sengesteder, 6 Straasække, 6 Straahovedpuder, 6 Krøl- 

haarsmadrasser, 6 do Hovedpuder, 12 Lagner, 12 Overtræk, 8 Borde, 6 

Træstole, 6 Bøgetræsstole med lædersæder, 12 uldne Dækkener, 6 Lysesta

ger med Sakse, 5 Natskrin, 1 Hornlygte, 3 oliemalede Skabe med Hylder, 

3 do Knagerækker, 3 do Spyttebakker, 3 Natpotter af Tin, 6 Ildtænger, 

6 Ildskuffer og 6 Vaskefade. Der fandtes 4 Varetægtsarrester. 2 Straf- 

fearrester og 2 Vand- og Brød-Arrester, alt bag Kirken og 2 Arrester 

bag Sjallandsvagten. I Forhørsstuen paa Kastellets Hovedvagt var 1 

Bord, 1 Bordtæppe af grønt Klæde og 1 do af Voksdug, 1 Blækhus, 1 Sand- 
8) 

hus, 1 Papirsaks, 1 Lineal og 2 Rullegardiner af grønt Shirting.

Den 26.Maj 1856 blev der paabegyndt en betydelig Afgravning af 

den indre Skraaning af Kongens Bastion: Lys— og Luftforholdene blev 

derved forbedrede i høj Grad for de i Arresthuset og særlig i dettes 
9) 

nederste Etage siddende Arrestanter.

Ved Oprettelsen af et Asyl for Garnisonens Smaabørn i Kastellet 

fik dette i Juni 1856 midlertidig overladt det ene af ArrestloIfalerne 
10) 

i Elefantstok.

I November s.A. foreligger Indberetning om, at der i Kastellet 

findes følgende Lokaler til Arrester, for Officerer:

wElefantstok Nr.l. 1 enkelt Værelse, hvidtet, men uden Tapet, 
- - 3» 1 ~ , tapetseret og

2 sammenhængende Værelser, hvidtede, men uden Tapet 
(hver sin Indgår^), 

- - 6, 2 sammenhængende Værelser, hvidtede, man uden Tapet
(disse anvendes som Asyl), Ialt 6.
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Fremdeles findes i Arresthusets søndre Fløj 4 Lokaler, kun hvidte
de.« 11)

I Anledning af, at Kommandantskabs- og Vagtforholdene d.l.Juli 

18^6 blev fuldstændig ændrede, idet Kastellet for et Par Aar ophørte 

at have sin egen Kommandant. blev Hovedvagten ved Norgesporten nedlagt 

som saadan, hvorved de ved denne værende Arrester fremtidig udelukken

de skulde anvendes som Varetægtsarrester. Kastellets gamle, omtrent 

200-aarige Hovedvagt, blev omdannet til Kaserne- eller Brandvagt, og 

samtidig er antagelig den lige saa gamle Tremmearrest i Vagtstuen for- 
12) 

svunden, men der høres intet bestemt herom.

Som en Afslutning paa Oplysningerne om disse mere almindelige Ar

restforhold skal anføres følgende:

Et russisk Orlogsskib havde lidt Havari, og medens det laa paa Re

den for at blive repareret, blev Besætningen, 1 Officer og 1^0 menige 

fra d.29.November 1858 midlertidigt indkvarteret i Kastellet. Russerne 

kunde som sædvanlig ikke modstaa det danske Brændevin, og da en af dem 

en Aften blev bragt hjem i døddrukken Tilstand, blev han, efter at ha

ve maattet sove Rusen ud i et Kulrum, dem næste^Dag anbragt i det nor

dre af Norgesportens Taarne. Kastellets Drenge var forlængst blevet go

de Venner med Russerne, og da det nu rygtedes mellem dem, at en af Rus

serne sad deroppe, opsøgte de ham. Næppe mærkede han, at der var Ven

ner i Farvandet, før man saa en Hue blive firet ud fra det ene lille 

Vindu ved Hjælp af en Ende Sejlgarn, og da der i Huen laa en Mark, og 

der indefra blev raabt paa «■Wodka«, var Drengene ikke sene til at om

sætte Marken i 1 Flaske Brændevin, der hurtig forsvandt ad samme Vej , 
13) 

hvorfra Huen var kommen.

Fra d.l.Juli 1843 ansættes karakteriseret Sergent Peter Gottlieb 

Schubert. der alt var Dannebrogsmand, som Kommandantskabsskriver og Ar

restforvarer : hans Løn som Arrestforvarer var 25 Rdl. pr.Kvartal. Ef

ter en Tid at have været syg blev han d. 11 .Juli 1852 indlagt paa Garni-
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sonssygehuset, hvor han d.30.August s.A. afpik ved Døden; han blev be

gravet d.3.September. Fra Indlæggelses- til Dødsdagen blev der udbe

talt hans Kone 12 Sk. pr.Dag i Underholdningspenge. Pladsen stod va

kant til d.13.September, men Justitssergent Jørgensen, der siden 1842 

havde boet i Stjernestok Nr.4, hvor han havde 3 Værelser og Køkken, 

blev straks ansat midlertidigt som Arrestforvarer. Pladsen blev ende

lig besat d 13.September med Sergent Søren Brodersen Bechmann af 10.In

fanter iba ta ilion; indtil d.l.Oktober havde han dog Jørgensen til sin 

Assistance,

Arrest forvarerens Paaklædning var paa denne Tid: mørkegrøn Vaaben- 

frakke og Bajstrøje, mørkegraa Benklæder or Feltkapre, felthue og 1 

Chakot med grøn Pompon; hans Distinktioner bestod af 3 Snore og 1 Knap, 

hvortil for Bechmann1 s Vedkommende kom en Distinktionstrease (Skriver

snoren) paa højre Overærme.

Det havde hidtil været Skik, at Pas sag et egnene til Fæstnings terræ

net kunde købes hos Præsten, der herfor blev honoreret med 150 Rdl. 

aarlig, men nu havde Kastellet d.18.Februar 1855 faaet en ny Præst, Pa

stor Harald Ipsen, og da denne ansaa et saadant Salg for at være i 

Uoverensstemmelse med, hvad der passede sxg for en Kirkens Tjener, fik 

han det d.10.December ordnet saaledes, at dette Salg fremtidig blev 

overtaget af Arrestforvareren, der for hvert solgt Tegn skulde have en 

Godtgørelse af 6 Sk. Det karakteristiske ved Sagen var imidlertid det

te, at Præsten alligevel beholdt sine 150 Ril. om Anret.

I Sommeren 1856 skete det, som foran fortalt, at Kastellet fra 1. 

Juli blev henlagt under Københavns Kommandantskab. Herved opstod en 

lang Rakke Kompoteneespørgsmaal mellem den kommanderende General, Gene

ralmajor Poul Kart in Bulow og Kommandanten i København og Ifestellet 

Frederikshavn, Generalmajor Chr is t ian August Scheoelern. og mellem dis

se Spørgsmaal kom ogsaa Arrestforvarerspørgsmnalet. General kommandoen 

ønskede nemlig at faa Bechmann som Skriver, og idet den ganske gik
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udenoni Kommandanten, under hvem Arrestforvareren sorterede, fik den 

Krigsministeriet til at godkende denne Forsættelse, hvad der i Forbin

delse med meget andet førte til en Udveksling af en Række meget lange 

og meget skarpe Skrivelser mellem de to Myndigheder. Sagen gik til 

Krigsministeriet, der i alt væsentligt støttede Generalkommandoens Op

fattelse imod Kommandanten, uagtet Retten efter almindelige Fornufts

begreber absolut synes at have været paa Kommandantens Side. Den ene

ste lille Tilfredsstillelse denne Opnaaede var en Tilkendegivelse fra 

Krigsministeriet om, at Generalkommandoen ikke var optraadt fuldt ud 

korrekt netop i Arrestforvarerspørgsmaalet; men - Resultatet blev det 

samme: Kommandanten mistede sin Arrestforvarer.

Som hans Afløser indstilledes Korpsskriver Niels Christensen Tho- 

strup af 7«Linie-Infanteribataillon, der af sin Afdeling fik følgende 

smukke Anbefaling:

’’Korpsskriver Thostrup er en i alle Henseender saa paalidelig or 
brugbar Land, at Bataillonen ikke nok kan anbefale ham til den ansøgte 
Post, hvortil han i alle Henseender er værdig. Bataillonen er forvis
set om, at han med Iver og Nøjagtighed vil opfylde enhver ham paahvi
lende Tjenestepligt, da han i sin 13 Aars Tjenestetid stedse har ud
vist et saa rosværdigt Forhold, at Bataillonen aldrir har haft Lejlig
hed til at erindre ham om nogen Forsømmelse.”

Thostrup ansattes ved Krigsministeriets Resolution af 17.Oktober, 

uden at det kan ses, hvem der udfyldte Pladsen fra l.Juli til 17.Okto

ber .

Den nye Ordning varede imidlertid kun 2 Aar, idet Kastellet - no

minelt fra d.20.November 1858, reelt fra d.l.Marts 1859 ” atter fik 

sin egen Kommandant. Generalmajor Bülow, hvorved Arrestforvareren paa-

ny kom til at sortere under Kastellets Kommandant

Af Arrestantoppasserne var der som Regel to; undtagelsesvis som i

1851 kun 1; før Krigen blev der benyttet menige Jægere, under og efter 
15)

Krigen derimod Trænkuske.

Foruden hvad der foran er nævnt om Justitsunderofficerer skal kun 

fortælles, ^t en saadan ved liavn Johansen druknede sig i Kastelsgraven
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d.15»Maj 1856. Det skal i denne Forbindelse -siges, at Antallet af de 

Mennesker, der, saalænge Kastellet har bestaaet, har fundet deres Død 

i Kastelsgraven, er legio; Vintertiden krævede sine Ofre, som Regel 

Børn og unge Mennesker; Sommertiden krævede sine, der hovedsagelig var 

at søge mellem Selvmordernes uendelige Række, og her var det ikke Ka

stellet selv, der leverede det største Kontingent, men derimod Byen, 

hvis mange løse og ledige Elementer, Lænd som Kvinder, ad denne Vej 

søgte Glemsel for de Sorger og Skuffelser, Livet havde bragt dem.

Idet vi derefter igen fortsætter med Rækken af de enkelte Perso

ner, der for kortere eller længere Tid maatte sidde som Fanger i Ka

stellet, støder vi først paa By- og Herreds foged i Holstebro, Kancelli- 

raad Johan Frederik Wilhelm Jessen.

Jessen, der var gift, var født i 1777 og var saaledes 64 Aar, da 

han d.21.Juni 1841 KL.9 F. blev indsat i Kastellet. Han havde i sin 

Egenskab af Overformynder og Skifteforvalter haft en betydelig Kasse

mangel og var herfor bleven dømt til Slaveriet og anbragt i Københavns 

Stokhus. Ved kongelig Resolution af 3O.Juni 1841 blev Straffen formil

det til Fæstningsarrest i 2.Grad med den sædvanlige Tilføjelse: "ind

til han betaler eller dør". I Sommeren 1843 formildedes hans Arrest 

yderligere til l.Grad, og efter alt at dømme har han ogsaa hørt til de 

stille og rolige Arrestanter. Den lé.Larts 1854 blev der udbetalt ham 

et Dyrtidstillæg af 10 Rdl., men kort efter blev han syg, og d.14.Juni 

.Aaret efter skriver Lægen ved Statsfængslet om ham:

"Den gamle Statsfange Jessen er temmelig stærkt angrebet af Skør
bug, for Størstedelen en Følge af, at han i flere Maaneder ikke har væ
ret ude i Luften, og jeg frygter for, at de ordinære Medikamenter ikke 
ville være af stor Virkning, hvis han fremdeles vedbliver at indespær
re sig i Værelserne; men da han ikke selv vil være mægtig til at hjæl
pe sig ned ad Trapperne eller bevæge sig om i Kastellet, maa jeg her
ved anmode Kommandantskabet om at beordre en Oppasser til dagligen, 
naar Vejret tillader det, at følge ham en halv Times Tid ud i Luften; 
naar Arbejd s ordenen iøvrigt tillader det, vilde vel Kl. 11 F. omtrent 
være den mest passende Tid."

Jessen blev imidlertid svagere og svagere, og i 1856 paa Aarets
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17) 

første Dag afgik han ved Døden Kl.1-2 F. i s it Fængsel, 79 Aar gammel*

Kammerassessor og Konsumtionsskriver ved Amagerport Christian 

Carl Herman Frederik Guntelberg blev d.l9»Maj 1842 indsat i 3«Grad’ 

Guntelberg, der var født d.27.April 1791 1 Korsør, blev cand.ju- 

ris i 1835 havde siden da været ansat som Konsumt ionsskriver; han 

var gift med Louise Kirstine Kretschmer, hvis Fader havde været Orga

nist ved Kastelskirken* og havde med hende 3 Børn. Han var ikke saa 

lidt af en Digter og har foruden flere smukke Digte bl.a. skrevet Tek

sten til Kuhlau’s Opera •’Lulu’”; men med hans Indtægter var det kun 

smaat, og han erklærer selv» at hans Gage var for lille til, at han 

ved Hjælp af denne kunde ernære sig og sin Familie1; hertil kom endnu 

den Ulykke, at han var vanfør paa det venstre Ben.. Den 20.December 

1841 var han ved Hof- og Stadsretten bleven idømt 2x5 Dages Fængsel 

paa Vand og Brød for at have besveget Staten for et Beløb af op imod 

3000 Rdl., ligesom han., hvis han ikke kunde betale dette Beløb,, skulde 

hensættes i Fæstningsarrest i Kastellet, indtil han betalte eller døde 

og endda erlægge A-% Rente p.a., af det til enhver Tid resterende Beløb..

Hans længsel blev kun af kort Varighed; allerede d..26.November s* 

A. er han saa syg, at der maa være en liand hos ham om Natten.; to Dage 

senere hedder det, at han henligger i en apoplektisk Tilstand, saa at 

han hverken kan røre sig eller tale, og at det er forbundet med den 

største Vanskelighed blot nogenlunde at holde hans Seng ren, hvorfor 

det henstilles at lade ham indlægge paa et Hospital. I Forestillingen 

herom, der indsendes til Kongen d.30»s.L. om korgenen, siges det, at 

det vil blive for kostbart for Kommandantskabet at sørge for hans 

Pleje og Tilsyn; han har i Forvejen en Benskade, der tvinger ham til 

at gaa med Krykke og Stok, og der sluttes med, at hans Helbred er saa 

slet, at hans snare Død er at formode, hvilken Udtalelse han bekr^fte- 
18) 

de ved at dø samme Dags Middag i Arresten.
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Lidt i alt det triste, som Kastellets Fængselshistorie er eaa rig 

paa, træffer vi i Slutningen af 1842 paa et Tilfælde, der, selv om det 

i og for sig var ubehageligt nok for de paagældende, dog i sig selv og 

navnlig i sit Efterspil rummer saa megen Humor, at det alene af den 

Grund bør medtages.»

Sagen er den iøvrigt saa velkendte om Studenterne, der, medens de 

som Ledlemmer af Kongens Livkorps en Dag i November 1842 afholdt Øvel

ser i Gothersgades Eksercerhus, i Kaadhed stødte saa længe med deres 

Bajonetgeværer efter en sammesteds anbragt bronceret Gipsbuste af Fre

derik VI, at den tilsidst faldt paa Gulvet og gik i Stykker. Ingen til

lagde imidlertig Sagen den fjerneste Betydning, og da Øvelsen var slut

tet, gik hver til sit. Men d.l3.a.M. modtog Korpset følgende Skrivelse 

fra Københavns Kommandant: Landgreve Wilhelm af Hessen.

“Ved at tilstille Hs.Laj.Kongens Livkorps vedlagte Melding fra 
den inspektionshavende Stabsofficer ved Københavns Eksercerhus skulde 
Guvernementet tillige tjenstlig meddele, at der efter de tilvejebragte 
Oplysninger er Grund til at antage, at den indrapporterede Molestering 
af Høj salig Kong Frederik VI’s Buste er forøvet, medens Livkorpset af
benyttede Eksercerhuset.

Da denne Handling har vakt megen Opsigt og Misbilligelse, saa er 
Guvernementet forvisset om, at velbemeldte Korps i sin egen Interesse 
vil anstille al fornøden Undersøgelse denne Sag betræffende, samt al- 
vorligen anse dem, der maatte befindes at have gjort sig skyldige i de 
ommeldte Ekscesser, ligesom og dem, der maatte have ladet slige Uorde
ner af deres undergivne hengaa upaaankede og uanmeldte.

Om Sagens endelige Resultat udbeder Guvernementet sig derefter be
hageligst underrettet.”

Ved denne Skrivelse, der ikke alene ramte de sxyldige, men ogsaa 

selve Korpset, var den i og for sig ret ubetydelige Sag bleven pustet 

op til noget, der foruroligende mindede om Majestætsforbrydelse, og 

Korpset var ikke sent til at lade nedsætte Forhør for at faa ’’Forbry

derne” frem for Dagens Lys. Det viste sig selvfølgelig, at der havde 

været flere om ”Ekscesserne”; men Hovedanklagen rettede sig imod 3 Stu

denter, af hvilke vi for Kastellets Vedkommende skal nævne Rasmus Ko ep 

og Eduard Flemmer. Det skil siges til deres ^re, at de straks vedkend

te sig deres Kaadhed, men samtidig undskyldte sig med, at ingen af dem 

havde haft nogen Anelse om, hvem Busten skulde forestille, idet den
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kun havde baaret den ikke synderlig oplysende Inskription: "Frederik 

Kongens Søn”. Ikke desto mindre blev de to her nævnte idømte henholds

vis 8 og 6 Ugers Arrest i Kastellet, og Indsættelsen foregik paa en 

saa officiel lÆaade som mulig, idet Synderne i Uniform maatte møde paa 

Regensen, hvorfra de af en af Korpsets Underofficerer midt paa Dagen 

blev ført gennem Gaderne ud til Ifestellet, medens Gadedrengene raabte 

efter dem: "Der trækker de med Stude!”

Til en Begyndelse blev de holdt strengt indespærret, og al Korre

spondance blev dem forbudt, men d.28.Lovember fik de dog Tilladelse 

til at maatte gaa Tur paa Volden, hver for sig, den ene KI.9-IO, den 

anden Kl.10-11, ledsaget af Vagt, der ikke maatte fjerne sir mere end 

20 Skridt fra dem og skulde være ansvarlig for, ut de ikke indlod sig 

i Samtale med nogen; nogle Dage senere formildedes deres Arrestophold 

dog, for saa vidt som de nu fik Lov til at skrive og modtage Breve el

ler endog at modtage Besøg fra Kl.9-12 og 3-5. Ifidt i December fik de 

endelig Tilladelse til at maatte følges ad paa deres Ture.

Sagens Humor var dog ikke udtømt hermed. Vittighedsbladet "Corsa- 

ren" tog Sagen op og forevigede den paa sin Eaade ved allerede d .9-0c~ 

cember at rykke frem med følgende:

"Fra en af de tre fængslede Studenters Venner.
Vi takke Dig, o Kong Christian d.8., de Venders og Gothers, Her

tug til Slesvig og Holsten - s Krigsret. Vi takker Dig for Din store 
Lildhed mod hine unge Vildfarne!

Havde Du ikke været naadig, hvor havde saa nu deres Hoveder været.1’ 
Naar man tænker sig: at gaa hen og rive Hovedet af et Stykke Gips, 

der skulde forestille Folkets høj salige Ven, Frederik den Sjette, og 
med dette ene Slag berøve Eksercerskolen alle sine Prydelser - saa gy
ser man.

Denne Buste - hvor ofte har den ikke tilsmilet den høj saliges 
Frænde, Hs .Durchlaut ighed Prins Vilhelm i Eksercerhuset!

Denne Buste - hvor ofte har ikke et Blik paa den opmuntret Office
rer og Underofficerer til Anstrængelse for Fædrelandets Forsvar ved 
Indøvelsen af stærkrygbenede Rekrutter!

Denne Buste - ja, denne Buste - har nu ingen Kæse mere!
Kong Frederik den Sjettes Buste uden Hæse - der gives ingen Patri

ot, hvis Kæsebor ikke svulme af Harme ved denne i.olest, tilføjet af un
ge Studenter, medens man havde betroet dem Bajonet og Patrontaske.

Det eneste var, at de ikke kendte den.
Herved kunde maaske nogle formildes; men Sandheden og Retfærdighe

den ses bedst, naar vi vende Sagen om.

L.ll f .n.: Durchlautighed læs Dure hlaucht ighed.
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Havde de nu virkelig kendt den - hvad Straf havde saa været haard 
nok? - Galgen? Den Straf var god nok, hvis den ikke var saa hurtig for
bi. St Øjeblik - saa er Mennesket hængt, og saa har man ikke længer no
gen Fornøjelse af at have hængt ham. Saaledes med enhver Dødsstraf: 
Den døde glemmes snart; det vilde ikke være tilstrækkelig Advarsel for 
ligestillede. - Ævigt Fængsel? - Det er allerede brugt saa ofte; det 
har ikke Nyhedens Interesse længer. - Der maatte opfindes noget nyt, 
en ganske ny Straf. I vor ringe Fantasi have vi udtænkt en, som vi vo
ve at foreslaa for næste Gang. Ved den skulde begge Straffemaader fore
nes, og Delinkventen kunde saaledes blive hensat til egigt Fængsel i 
en Galge.

ken, skulde en saadan Straf anvendes, hvis de havde kendt Busten, 
er saa ikke nogle faa tøaneders Fængsel i Kastellet, da de ikke kendte 
den, en forbavsende Eildhed?

Vedkommende, der havde ivrig Interesse for oftnævnte Buste, har 
naturligvis tænkt paa at faa en anden, uden altfor stor Bekostning, on- 
sat. For at sikre den for Fremtiden, skulle samme have tænkt paa at gi
ve den en Politistok i Haanden.•

Den 27.Januar 1843 rykker "Corsaren" igen frem med følgende:

“I Anledning af de tre for Frederik 6 tes Busten fængslede Studen
ters Udkomst.

Vi have alt engang takket Hs.L.Kongen for hans Naade imod disse 
unge. - Hs.tøj.Kong Christian den Ottende, Konge til Danmark, de Ven
ders og Gothers, endnu Hertug til Slesvig og Holsten (det sige vi 
Schles^ig-Holsteinerne til Trods) o.s.v.

Vi takke Hs .tøj estæt paa de unge Studenters Vegne - nu da de er 
kommet ud - fordi de blev satte ind. Det er nemlig aabenbart, at, vare 
de ikke bievne satte ind, kunde de ikke have haft den Glæde at komme 
ud.

Og under Forudsætning af, at det er tilladt at takke andre end Hs. 
tøj .Kongen, takker vi alle dem, der har haft noget at sige, befale el
ler foranstalte ved deres Fængsel og navnlig ved det ene i Kastellet, 
for den Omhyggelighed, hvormed der er blevet sørget for at gøre dem de
res Udgang endnu mere behagelig, dobbelt behagelig, ubeskrivelig beha
gelig.”

Der fortsættes saaledes videre med en Del humoristiske Frihedsbe

tragtninger og sluttes med følgende Udtalelse, der lægges i Kunden paa 

en af de straffede:

”Gud være Lov, at jeg kom til at beskadige Frederik den 6 tes Bu
ste, ellers var jeg da aldrig bleven saa lykkelig!"

Endelig fandtes der sammesteds d.10.Februar følrende velkendte

Digt under Overskriften:

"Sørgevise over de 3 Studenter. 
Kel.: Peter Skjøt i Barndomsalder .........

Hvor Soldaterne forlyste 
sir paa tapper Krigsmaner, 
stod engang en gammel Buste - 
nu den staar der inte mer;

:/: Ak! thi 3 Studenter kom - 
som vi nu vil synge om. :/:
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Frederik VI* s

kostede 777 Rdl.80

Og saa sagde da den Fø’ste 
(ej jeg siger, hvad han hed) 

’•Lad os slaa til denne Buste 
saadan, at den falder ned." 
Og, s^ønt det var ikke ret, 
gav de den paa Hovedet. :/:

Stedse samle Syndens Baren 
paa sit Ho’de gloende Kul; 
og saa sagde Guvernøren: 
•De skal puttes i et Hul, 
og om de bliver nok saa vre* 
skal de sættes alle tre.“:/:

Yngling! agt paa denne Lære I 
Vogt Dig vel for Syndens Rus! 
Dyden elski - og hold i Ære 
Kongens Eksercerehus!
Derfor vogt Dig vel for sligt 
paa Prins ’Yilhellems Distrikt. :/:“

Buste blev virkelig fornyet i 1846, og Fornyelsen 

Sk.

Den 24.Januar 1843 Kl.ll^ F. blev Byfoged i Laribo, Justitsraad 

Jørgen Christian Bruun Sommer indsat i Kastellet ved Kongens Fogeds 

Foranstaltning.

Sommer var født i 1800, havde i 1840 haft Kassemangel, men havde 

om Efteraaret set sit Snit til at undvige fra Landet. Han blev dog at

ter anholdt og blev dømt til Slaveriet, men d.17.Februar 1841 blev 

Straffen ændret til Fæstningsarrest i 3.Grad. Han hensad dog endnu 2 

Aar i civil Arrest, og først d.24.Januar 1843 begyndte hans Fængsel i 

Kastellet, hvor der tillagdes ham det for saadanne Arrestanter sædvan

lige Beløb: 48 Sk.pr .Dag og 30 Bdl. aarlig til Brændsel.

I Lodsætning til flere andre af Kastellets Arrestanter, der ret 

stilfærdigt fandt sig i den dem overgår ede Skæbne, vr der stadig Uro 

om Sommer; allerede d.l.Februar s.A. indsender han en Ansøgning om at 

maatte blive overført fra 3’til 2.Grad, men Ansøgningen blev afslaaet. 

Det oplystes af en Skrivelse af 18.Februar til Kongens Foged, at ikke 

alene Sommer, men ogsaa 3 andre Fæstningsarrestanter. nemlig Duncan. 

Jessen, og Liebenberg kua havde medført en Seng med Tilbehør, medens
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Kommandantskabet havde maattet supplere det øvrige Inventar fra sine 

egne Beholdninger, for hvilket det, hvad Øjeblik det skal være, selv 

kan faa Anvendelse, lian henstiller derfor til det kongelige Rentekam

mer, at det fornødne Inventar anskaffes og vedligeholdes for Sigt- og 

Sagefalds-Kassens Regning.

Den y^Marts anbefaler Lægen Sommer til Bevægelse i fri Luft 2 Ti

mer daglig, da han lider af Næseblod og Susen for Ørerne. Selv ansøger 

han s.D. om at maatte faa taget liaal til et nyt Sæt Tøj og oplyser, at 

han har Udsigt til Fortjeneste ved Afskrivning af Dokumenter, hvis det 

maa tillades Overbringeren heraf at faa Adgang til ham. Faa Dage efter 

søger han om Tilladelse til, at hans Kone, der hed Alexine og var Lode- 

handlerinde i Vimmelskaftet og derfor ikke kunde komme før om Aftenen, 

samt hendes Fader, fhv. Kaptajn, nu Toldbetjent, Bech, maa komme til 

ham for at søge Raad ved Udfærdigelsen af de Ansøgninger, som hans 

ulykkelige Kone agter at indsende. Ikke nok hermed anmoder han ligele

des om, at Konens 3 Søstre maa komme til ham for at følge hans Kone 

hjem om Aftenen. Han indsender i det hele taget talrige Anmodninger og 

Klager til Kommandanten, angaaende Besøg, om Ture paa Volden, om hans 

Brændselsforsyning, om at maatte blive klippet, om Modtagelsen af Tøj 

og om den Mad, han modtager fra Marketenderen, hvilken sidste Klage 

han illustrerer ved at indsende et Stykke Kød, hvis Kvalitet efter 

hans Formening ikke svarer til et Beløb af 4 Sk.

Den 27.Januar 1845 blev hans Fængsel efter fornyet Ansøgning for

mildet fra 3.til 2.Grad. Den 19.December s.A. andrager han om, at der 

maa blive anbragt en Lygte i den nederste Arrestgang af Hensyn til dem, 

der besøger ham; der svares, at dette vel ikke egentlig er nødvendigt, 

eftersom de, der besøge Arrestanterne, kan medbringe en Haandlygte, 

som de vil kunne faa tændt hos Arrestforvareren: men, indrømmes der, 

det vilde paa den anden Side være en stor Behagelighed for Arrestanter

ne, ligesom det ogsaa vilde have sin Betydning i Tilfælde af, at der
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skulde forefalde et eller andet. Kastellets Belysningsforhold har al

tid været langt bagud for Byens, hvad der freingaar alene deraf, at me

dens København fik Gasbelysning i 1857# opnaaede Kastellet først dette 

Gode 25 Aar senere.

To Aar efter, d.12.Juni 184-7, indsender hans Hustru en Ansørninr 

om a t faa nden indlagt paa Frederiks Hospital, da han lider af Gigt 

i Arme or Ben; han bliver undersøgt af Regimentskirurg Hi orth, der er

klærer, at han er i Bedring, og Københavns Guvernør anbefaler derfor 

ikke Indlæggelsen, derimod tilstaar han Arrestanten lidt mere Ophold i 

frisk Luft. Atter i April 1848 indsender hans Hustru en Ansøgning, den

ne Gang om en Formildelse af Straffen fra 2.til l.Grad. mærkeligt nok 

synes der angaaende dette Spørgsmaal at være en lille Uoverensstemmel

se i Kilderne, idet det i en Skrivelse fra Københavns Kommandantskab 

meddeles, at Ansøgningen kort efter blev bevilget, medens han i Følge 

Ar r e s t a nt -J ou r na len først opnaaede denne Begunstigelse ved allernaa- 

digst Resolution af 3.Oktober 1850. Det viser sig imidlertid, at det 

sidste maa være det rigtigste, idet han endnu efter 1848 stadig indsen

der talrige Ansøgninger om det samme, og da en saadan d«12.Juni 1849 

igen kora tilbage med Afslag, har han forsynet den med følgende forvrøv

lede Paa tegning: "Uaaden gaae, i Danmarks land, ev ind el igen i Ha and 

med Retfærdigheden! saa bliver der Lykke i landets! - Just itsm in iste

ren . den Retfærdige, leve ev ind el igen og længe 111 Jørgen Sommer«*

I Anledning af Straffens Formildelse blev Sommer flyttet over i 

Arresten i Elefantstok h'r..3> men ser vi hen til en senere Arrestants 

Dagbog fra Foraaret 1850., maa denne Flytning formentlig allerede være 

foregaaet paa denne Tid..

Uden at vi erfarer noget om, hvad han fejler, anbefaler Hiorth 
g aa 

ham til Indlæggelse paa et af Byens Hospitaler f or at gennerr/en Ope

ration, som ikke lader sig udføre i hans Arrest, og d..l,.September 1850 

indlægges han ved Politiets Foranstaltning paa Almindeligt Hospital,.
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To Aar aenere er det Igen galt, fat med hans Helbred, og da han nu træn

ger til kolde Søbade, faar han d.18.Juni 185? Tilladelse til at tage 

Søbade enten paa Møens eller Beck’s Badeanstalt ved Strandpromenaden 

nord for Kastellet paa Betingelse af, at han føres derhen og tilbage 

igen under Bevogtning.

Sommer’s mentale Tilstand har sikkert ikke været den bedste, hvad 

der jo alene ses af hans ovenanførte mærkelige Paategning; ogsaa føl

gende Sammenstød mellem ham og en Sergent Lysholm af Ingeniørkorpsets 

2.Kompagni peger i denne Retning. Lysholm, der boede i Elefantstok Nr. 

3 under Sommer’s Arrest, beklager sig d.14.April over, at Sommer en 

tidlig Morgen er kommen ned til ham og paa en meget utilbørlig Maade 

har beskyldt hans Kone for jat have stjaalet hans Retiradenøgle. lys

holm, der endnu laa i sin Seng, kom saa farende ud i sin bare Skjorte 

og jagede ham paa Døren. I en meget lang Redegørelse af 18.s.L. forkla

rer Sommer, at han fra sit Arrestværelse havde troet at høre, at Lys« 

holma Kone benyttede hans Retirade. Han indrømmer imidlertid villigt, 

at han har taget fejl, eftersom han senere opdagede, at Nøglen i Virke

ligheden hang i hans Værelse, men han fortæller, at lysholm havde væ

ret helt rasende, havde skældt ham ud og havde forfulgt ham on ad Tran- 

pen. Han beklager sig over at være bleven behandlet *paa en saa skamme

lig Maade, og det tilmed, om jeg saa tør udtrykke mig, i mit eget Hus”, 

saa meget mere som han, medens lysholm sad i Fangenskab i Rendsborg, 

havde skrevet til l£ynd ighederne for at faa ham paa fri Fod, da hans Ko

ne den Gang var i Omstændigheder. Redegørelsen ledsages af en Lægeer

klæring om, at Sommer var at anse som utilregnelig.

Aaret efter, d.21.December, indlægges han paany paa Almindeligt 

Hospital; denne Gang viser det sig at være Alvor, thi Juledag afgaar 
20) 

han ved Døden.

Fhv. Kasserer ved Stadens Hovedkassererkontor, Sekretær Ove Høegh
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Lybecker indsættes d.31 .Januar 1844.

Lybecker var født 1776, var gift og havde 3 Børn. Efter Dom af 4. 

Februar 1843 skulde han hensættes i Jtøstningsarrest i 3«Grad i Stats

fængslet . indtil han betaler det ham paahvilende Ansvar af forskellige 

Summer til et samlet Beløb af ikke mindre end 12.485 Rdl.31 Sk. med 

Renter fra 1824, eller han ved Døden afgaar. Døden var saa barmhjertig 

at gøre hans Straffetid kort, idet han døde allerede d.8.Februar 1845 

Kl.4 E. i sin Arrest, hvor et apoplektisk Anfald gjorde Ende paa hans 

Tilværelse.

Der er i de for ham udfærdigede Papirer den lille Kuriositet, at 

hans Stamliste er kommen til at lyde paa Navnet: Ove Høegh Guldberg, 
21) 

og som saadan er gaaet gennem alle Instanser.

For ukorrekt Optræden mod en Kollega blev Sekondløjtnant ved Liv

garden Waldemar Gustav Otto Bauditz idømt 3 Maaneders Fæstningsarrest 

i 2,Grad, hvilken Straf han afsonede fra d.10.Marts 1844. Det var ham 

forbudt at have besøgende hos sig efter Kl.10 Aften, men dette Forbud 

omgik han paa følgende snedige Maade: Han inviterede en Jægerløj tnant., 

der boede paa samme Gang samt to andre Kammerater fra Byen til en 

L’Hombre, under hvilken han selv sad i sin Dør. Jægerløjtnanten i s in. 

medens de to andre anbragte sig henholdsvis i den til Gangvinduet hø

rende Karm og paa Trappetrinene, idet man saa anbragte Spillebordet 
22) 

paa den lille Trappeafsats.

Cand.juris Finsteen Giødvad blev d.14.September 1846 K1.5-& E. ind

sat for at afsone en Straf af 120 Dages Fæstningsarrest i 2.Grad. Giød

vad, der var født 1811 i Aalborg, var som Journalist bleven Medarbej

der ved, og for en Tid Redaktør af, det i 1840 oprettede politiske Dag

blad "Fædrelandet". I sin Kamp for de gryende Frihedsideer var han ef- 

terhaanden bleven ikendt en Del Lulkter til et samlet Beløb af 400 Rdl. 

Ganske karakteristisk indsender han Ansøgning om Tilladelse til "paa
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Grund af hans svagelige Helbred” at maatte afsone sine Bøder ved at 

hensættes i Arrest i Kastellet »hvilket Kancelliet tillader. Han slap 

imidlertid med 30 -Dage, hvoraf det synes at fremgaa, at man begyndte 
23) 

at se med lidt mildere Øjne paa den Slags Forseelser.

kellem de mere almen kendte Statsfanger paa denne Tid hører ”Ne- 

gerkongen og hans Linister”, der indsattes i Kastellet d.14.Oktober 

1846. Der er bleven fremsat mange afvigende Forklaringer om Grunden 

til disses Fængsling, og den urimeligste er vel nok den, at de havde 

dræbt og fortæret to Udsendinge fra den danske Konge i den Tro, at de

res ’’Brodér” havde sendt dem disse som en udsøgt Opmærksomhed og netop 

med denne Anvendelse for Øje; Sandheden er imidlertid følgende:

Som bekendt ejede Danmark endnu paa disse Tider nogle Besiddelser 

paa Vestkysten af Afrika: Guldkysten eller Guinea. I Omegnen heraf 

fandtes under dansk Overhøjhed et Land, der hed Aqvapim. Liellem to af 

dettes Negerhøvdinger opstod en skarp Strid, der foranledigede Guvernø

ren, Oberst Edward Carstensen» t-il -at. beordre dem til at give Løde paa 

Fortet Christiansborg. De indfødte mente dog at kunne faa en Lægling i 

Stand ved egen Hjælp, og d.2^.November 1844 foretoges med Guvernørens 

Tilladelse et Forsøg i saa Henseende, men Læg1ingsforhånd1ingerne udar

tede til et regulært Slagsmaal, under hvilket den ene af de to Høvdin

ger, Adum, med sin Stamme jagede den anden^ Ussu-Akim og hans Folk naa 

Flugt, dræbte mange og tog 46 Fanger, deriblandt 2 af T^rsu—Akim’s smaa 

Sønner. Liedens Guvernøren tog Fangerne under sin Beskyttelse, da de el

lers efter Landets Skik vilde være bleven dræbte, lykkedes det Adum at 

holde de 2 Drenge skjult, og i en Forsamling krævede han, at Drengene 

skulde dræbes, dels fordi de var Sønner af hans Fjende, og dels fordi 

de havde drillet ham ved at trække i Haarene paa hans Ben. Resultatet 

blev da ogsaa, at Adums Talk, Sabah-Akim. skar Halsen over paa Drenge

ne, medens nogle af Stammen« egne Børn holdt dem fast, hvorefter deres 

Blod blev amurt. paa Stammens Trommer, idet man havde den Tro, at hver
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Gang man senere slog paa Trommerne, vilde de døde Prenge føle det som 

en korporlig Straf. Pette kunde ikke gaa ustraffet hen, or ved et Coup 

de main lykkedes det Fortets Besætning at faa Adum og Sabah-Akim i de

res kagt. Melding om det skete afgik til København, hvor man tor Sagen 

meget alvorligt, og hvorfra Orlogsbr iggen •’Ørnen” under Kantajnløjt- 

nant H.E.Krenchel blev afsendt til Guinea, hvor en Kommission blev ned

sat for at dømme i Sagen. Pommen faldt d.31.Oktober 184^ og kom til at 

lyde paa Livsstraf, men Pommen blev dog samtidig formildet til livsva

rigt Fængsel, der skulde afsones paa de vestindiske Øer. I den Anled

ning blev de to straks bragt ombord i '’Ørnen**. Her paa Skibets Bæk 

faldt Adum paa Knæ for en af Officererne og bad om Tilladelse til at 

maatte medtage blot en eneste af sine 20 Koner i Fangenskabet, til Gen

gæld vilde han overlade de 19 andre til Kongen af Danmark, og det var 

ham ganske ubegribeligt baade at det blev nægtet ham, og at man forka

stede hans smukke Tilbud.

Paa Skibets videre Rejse kom der Ordre om, at de 2 Fanger skulde 

bringes til København og indsættes i Tugthuset paa Christianshavn, og 

d.30.kaj 1846 naaede Skibet hertil, hvorefter de blev anbrart efter Be

stemmelsen. Efter nogle Forhandlinger resolverede Kongen d .^.September 

s.A., at de skulde hensættes i Kastellet, hvilket altsaa skete d.14,Ok

tober .

Adum, der ans laas til en Alder af Aar, skildres som raa og

brutal og meget hengiven til Tobak; han medbragte i Arresten:

“3 Par blaa Bukser,, 2 Par hvide Lærreds do, 2 røde Skorter, 2 
ternede do, 1 hvid do, 2 Dynevaar,, 2 Tæpper, 2 Sengetæpper, 4 forsket-» 
lige Tørklæder, 1 graa ulden Trøje, 1 Pose med Lapper, 5 Par Sokker, 2 
Huer, 2 Par Sko,. 1 Hat (høj), 1 Børste, 1 Tinske, 1 Pude, 1 Madras, 1 
Spejl, 1 Bast pose, 1 Stykke hvid Sæbe og 2 Flasker.'*

Akim, der ans laa s til medbragte:

• 1 Træskrin, 2 røde Skjorter, 3 linnede do, 3 Par blaa Bukser, 2 
Par hvide do, 4 Sengetæpper, 1 blaa Trøje, 4 forskellige Tørklæder, 5 
Par Sokker, 2 Par Sko, 2 Huer, 1 Hat (høj), 1 Pose m&i. Lapper, 1 Pude, 
1 hadras, 1 Børste, 1 Flaske og 1 Stykke Sæbe.**
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Til en Begyndelse fik de hver 48 Sk. daglig til deres Underhold 

og 30 Rdl. aarlig til Brændsel, og olev der for deres Vedkommende gi

vet Ordre til, ”at deres Forplejning og Beklædning ordnes paa den spar

sommeligste liaade." Det viste sig imidlertid snart, at de fleste af de

res Penge gik alene til Supplering af Brændsel, da de led frygteligt 

af Kulde. Varmen maatte saaledes straks fra de fyrste Dage fra Lorden 

til Aften holdes oppe paa 18-20 Grader, for at de overhovedet kunde 

holde sig oven Senge, og de 48 Sk. pr.Dag Blev derfor snart forhøjet 

til 2 Rdl.

Om Sommeren fik de Tilladelse til at spadsere paa Volden med en 

Soldat efter sig; her promenerede de iført deres høje Hatte og hver 

forsynet med en gammel Avis, hvori de omhyggelig opsamlede de Cigar

stumper, de kunde faa Øje paa, ligesom Kastellets Ungdom per fas et ne- 

fas forsynede dem med Tobak.

Deres Fængsel var i Arresthuset bag Kirken; dels siges dette ud

trykkeligt, dels hedder det, at de var anbragte i de Politiet underlag

te Arrester, der netop var i den søndre Pløj af denne Bygning.

I Slutningen af December 1849 afstod Danmark de nævnte Besiddel

ser i Afrika til England, af hvilken Grund de 2 ITegere skulde frigives. 

Politidirektøren henstillede imidlertid til Kongen, at de skulde for

blive i Kastellet, indtil Hjemsendelsen kunde finde Sted, or da Unger

ne selv erklærede, ”at de, indtil de med Skibslejlighed kunde komme 

til deres Hjem, ej attraaede nogensomhelst Forandring i deres nuværen

de Stilling, og at de i dybeste Underdanighed følte sig lykkelige ved 

det Haab at erholde Friheden,” blev det ordnet saaledes.

Den 25.Juni 18?0 blev det bestemt, at de skulde afsendes med Ski

bet ’’Augusta”, Kaptajn Jans, til London, for derfra ved den danske Ge- . 

neralkonsul at blive besørget videre til Guinea; d.l.Juli blev de over

leveret til Københavns Politi, og d.17.August drog de endelig afsted 
24) 

for at føres tilbage til deres sorte Kammerater.
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I bart s 1848 møder vi de første af den lange Række af Krigsfanger 

fra Oprørshæren; de køres under Eskorte ud i Kastellet, hvor de anbrin

ges bag Kirken'; det fortælles, at de blev modtaget med harmfulde Blik

ke og forbitrede Tilraab fra dem, der havde været ude for at se dem 

komme. Senere, da Antallet voksede, sad en Del i den søndre Fløj af 

Nordre Magasinbygning.

Den 22.Maj anbringes en preuss isk Art iller iunderoff icer, Hoffmann, 

under sikker Bevogtning, men dog med en mild Behandling; han nyder Ser

gents-Traktement og kommer ud en Maaned senere for pr.Dampskib at fø

res tilbage. Den 8.Juli fængsles fire politiske Fanger, nemlig Borgme

ster Georg Schow fra Aabenraa, Dr.juris Alexander Marcus fra Haderslev, 

Sognepræst Christian Petersen fra Hellevad, der var bleven arresteret 

af den bekendte Dragonunderofficer J.H.KLoppenborg. samt cand.juris 

Bleichen fra Sylt; de sættes atter paa fri Fod d.4.September. En Spion, 

Theodor Gyllich, fængsles d.1^.Juli og dømmes til Døden i Galgen; men 

Straffen formildes faa Dage efter til Fæstningsarrest. og d.3.August 

slippes han løs. Efter Vaabenstilstanden i Malmø d.26.August sættes 

samtlige Krigsfanger paa fri Fod og transporteres til Ekernførde, hvil- 
25) 

ket foregik fra 2-4.September.

I 1849 træffer vi d.5«April ialt 21 Krigsfanger. Den 10.April ind

sættes følgende politiske Fanger: Præsterne Jessenius T.Petersen fra 

Sattrup, Jep Chr. Axelsen fra Dybbøl og Peter Hj orth fra Ulderup, samt 

Drejersvend Frederik Schmidt og Landmand Christian E.Eisel. De løslo

des 2 Dage efter imod at underskrive et Revers. Den 14.indbragtes 1 Un

derofficer og 9 menige af forskellige Afdelinger; de sendes tilbage i 

Slutningen af Maaneden. Ogsaa i Juni er der Krigsfanger, deriblandt 3 

bajerske Soldater, der er taget under saadanne Forhold, at de ikke kan 

udveksles før efter Felttogets Slutning; de maa ikke komme i Berøring 
26) ‘

med andre Krigsfanger.

Sluttelig skal nævnes den i Insurgenthæren staaende Premier løjt-
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nant Frederik Jess af den fhv, 15»Linie—Infant er iba tailion, der d.27> 

September 1850 fra Filiallasarettet i Kronprinsessegade anbragtes i 

Statsfængslet i 3»Grad. “Som greben med Vaaben i Hænder imod sin Herre 

og Konge" dømmes han ved en Stabs krigsret sd om af 23»Oktober til at ha

ve Ære og Liv forbrudt, den højre Haand af ham levende afhug^es, Krop* 

pen parteres og lægges paa Stejle og Hjul og Hovedet med Haanden sæt

tes paa en Stage. Ved allerhøjeste Resolution af 15.Januar 1851 blev 

denne Straf dog formildet til, at han skulde have sin Charge forbrudt 

og forvises Kongens Riger og Lande med den Tilføjelse, at hvis han at

ter viste sig her i Landet, vilde han blive hensat i Statsfængsel paa 

Livstid. Han skal dog fra d.l9»s.U. hensidde endnu en Eaaned i Kastel

let i l.Grad, hvorfor der for den Tid skal anvises ham et Værelse. Han 

afgaar endelig d.19.Februar og faar ved sin Afrejse udbetalt et Beløb 
27) 

af 100 Rdl.

Selvfølgelig sad der Krigsfanger ogsaa andre Steder end i .Kastel

let, bl.a. var der anbragt saadanne paa Linieskibene "VJhldemar* og 
18) 

"Dronning Marie”.

Naar vi atter vender tilbage til de almindelige Arrestanter og at' 

ter for en Gangs Skyld medtager en Sekondløjtnant, Harald Sohau af In

fanteriets Krigsreserve og tjenestegørende ved 1.Reservejægerkorps , er 

Grunden den, at den paagældende har efterladt s ig en Dagbog fra en ham 

idømt Maaneds Fæstning sarrest i 2.Grad fra d.7«Marts 1850 for at have 

slaaet en Jæger.

Schau var født d.29rMarts 1829, var bleven Student, men meldte 

sig straks som frivillig ved Krigens Udbrud. Desværre mangler i hans 

Dagbog de fire første Dage af Arrestopholdet, hvad der er saa meget me* 

re beklageligt, som man, efter den omstændelige Maade, paa hvilken den 

er ført, derved sikkert er gaaet glip af en detailleret Beskrivelse af 

Arrestens Udseende ^Dagbogens væsentligste Indhold er iøvrigt en Del 

ret ungdommelige og idealistiske Betragtninger, der falder godt i
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Traad med, at Schau netop fejrer sin 21-aarige Fødselsdag i Arresten»

Denne maa efter alt at dømme søges i Elefant st okken. og han for

tæller meget morsomt om, hvorledes nogle af hans Venner, der besøgte 

ham, skrev Vers paa Væggene i hans Arrestværelse. Her et Par enkelte

Prøver:

"I denne simple Hule, 
i denne Sarkofag, 
i denne fæle Bule 
som Martyr for den gode Sag 
sad Harald Schau - den gæve Mand - 
vidt skal hans Ry s ig svinge, 
thi aldrig han forglemmes kan, 
saalænge Skjaldes Harper klinge - "

hvilket Vers han selv supplerede med Linien:

”og der leveres kan en Vinge."

Og et andet:

"En ærlig Mand her fangen sad 
i 30 Foraarsdage, 
fordi en Jæger dum og lad 
han gav en Sandsekage.

p.s. Oplysningsmidlet er forbudt 
for dem, hvis Haandværk er at lugte Krudt."

Ulige interessantere er det, at det viser sig, at han bor Væg om 

Væg med en af de Statsfanger, om hvilke vi foran har hørt, nemlig efter 

al Sandsynlighed Byfoged Sommer. Ganske vist hedder det foran, at Som

mer først blev overflyttet til l.Grad i Oktober 1-850-» medens Schau’s 

Arrest varer fra Marts til April, men utænkeligt er det ikke, at han 

kan være flyttet over i en af Stokkene nogen Tid forinden Resolutionen 

har forel igget, særlig da han var syg. Schau skriver d .18.Marts:

"......... Jeg tror næsten Vejret har samme Indflydelse paa min gode
Nabos Sindsstemning mod sin Kone, thi aldrig har Barnet hylet mere, al
drig har hans Tale til sin Kone været mere bitter og uforskammet, og 
aldrig har jeg dundret oftere paa Væggen vistnok til min gode Grobians 
store Forbavselse og Vrede. Ikke Tanke af Respekt har det Afskum for 
sin Kone, ja, han undser sig ikke en Gang for næsten hver Dag at for
tælle hende, at hun gjorde meget klogere i at være bleven bestandig 
hjemme hos sin Moder og aldrig bleven ham til Byrde......... "

I Paaskedagene er det igen galt.; han -skriver:
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“..... Jeg har rigtig faaet et smukt Billede af et husligt Liv i 
disse 2 Helligdage, eller, rettere sagt, jeg har hørt det. liin naadige 
Hr.Nabo leverede nemlig igaar med sin Kone et godt Bidrag til den nye
re Tids Krigshistorie og har i Dag leveret 2.Del. Han er en stor Grobi- 
an og har i disse Dage den fuldstændigste Raptus..............Da ............Kan
dens Grovheder blev vel voldsomme, viste hendes Søster sig o^ sagde: 
“Nu vil jeg sgu ikke høre længer paa Jer Sludder" og gik. Konen græd 
guds jammer 1 igt og kom med Bebrejdelser imod lianden; Barnet, som saa 
sin lioder græde, hylede med, og j eg - ja, jeg dundrede paa Væggen, for 
at kalde dem til Orden. Grunden til denne den 2.puniske Krig var hver
ken mere eller mindre, end at Konen bad Kanden om at spadsere ud med 
hende i det smukke Vejr, hvortil han meget bister svarede: “Jeg har an
det at bestille end spadsere med en saadan gammel Heks.““

Ud over disse Brudstykker af hans Dagbog frembyder Schau ikke no

gen særlig Interesse for Fængselshistorien, derimod virker det rent 

menneskeligt set tragisk, at den unge Land allerede d.l3«Januar Aaret 

efter afgik ved Døden af Tyfus, en Skæbne han delte med 3 af sine Brød- 
29) 

re, medens 3 andre faldt i de to slesvigske Krige.

Efter den for den danske Flaade saa ulykkelige Affære ved Ekern- 

førde blev Kommandør Hans Georg Garde og Komma ndør kaptajn Frederik Au

gust Paludan ved en Generalkrigsretsdom af 13.April 1850 indsat i Ka

stellet d.23.April s.A. Kl.8 E. Den første for at afsone 2 Kaaneders 

Fæstningsarrest i 2.Grad, der dog blev formildet til 6 Uger i l.Grad, 

saaledes at han atter kom ud d.4.Juni; den anden for at afsone 4 Kaane- 

ders Fæstningsarrest i 2.Grad, der blev formildet t il 3 Naaneder. i 1. 

Grad, saaledes at han kom ud d.16.Juli. Kærkeligt nok var der for dem 

begpe den særlige Bestemmelse, at de selv skulde sørge for Senge etc.
30) 

ked Hensyn til deres Spadsereture var disse henlagt til Smed el inien.

Fhv. Branddirektør^ Kaptajn Vilhelm Julius Karin s Friederich Bra— 

chel i Flensborg Amt føres hertil og indsættes d.21.September 1853 i 

Statsfængsel af 2.Grad i 3 Maaneder for x&ssemangel og Forfalskning. 

Han var ved sin Ankomst fuldstændig blottet for alle Lidler, idet hans 

Husvært havde beslaglagt alt, hvad han ejede til Dækning af resterende 

Husleje, ja, han var endog i Gæld til den Arrestforvarer, under hvem 

han havde siddet i Slesvig, for sit Underhold i 5 Ugers Varctærtsar—
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rest. Da der ikke til Kommandantskabet medfulgte nogen Meddelelse om, 

hvor meget der skulde godtgøres ham undet* hans Fængselsophold, blev 

det besluttet at give ham det sædvanlige Beløb, nemlig 48 Sk. pr.Dag 

samt en Brændselshjælp af 5 Rdl. Først d.9«Lovember kom der Meddelelse 

om, at han kun maatte faa 32 Sk. pr.Dag, og at der for de 3 Maaneder 

kun maatte beregnes ham 4 Rdl. i Brændselspenge, hvortil kom 51 1/5 Sk, 

pr.toaned til Lys; men da Forholdet var dette, at han, hvis det for me

get udbetalte Beløb skulde tilbagebetales, intet vilde have at leve af 

i Resten af sin Fængselstid, blev det henstillet at skænke ham Beløbet, 
3D

og efter de 3 toaneder sattes han paa fri Fod.

Fhv. Kaptajnløjtnant, Postmester og Opsynsmand ved Færgevæsenet i 

Kallundborg, Hans Andreas Wilhelm Lund. blev indsat d.23»toj 1855 for 

at afsone 1 Aar i Statsfængslet i 2.Grad; men hertil var knyttet den 

Bestemmelse, at han derefter skulde forblive siddende, indtil han til 

Postkassen havde betalt den ham idømte Erstatning af 1.050 Rdl.2 l;'k.2 

Sk., eller døde. Hans Arrest var i 2.Etage i Arresthusets nordre Fløj, 

hvor der var tildelt ham et Dobbeltværelse.

I en meget lang Skrivelse af 16.Juli s.A. fra i&stcllets Præst. 

Pastor Ipsen. anmoder denne om, at Lund og mulig ogsaa de andre Stats

fanger maa faa Tilladelse til at søge Kirken sammen med den øvrige Me

nighed, dog i en Stol for sig selv og under den fornødne Kontrol, Det 

fremgaar af Skrivelsen, at der endnu paa denne Tid findes "et Lydhul, 

der fra en Gang fører ind til Kirken", men dels hører Lund daarligt, 

og dels frygter han for, at Hørelsen yderligere skal svækkes ved den 

Træk, han derved udsætter sig for. Næsten samtidig indstiller Lægen, 

at han i Stedet for den ene Tur paa Volden maa faa Tilladelse til at 

tage Søbade, da han lider af Kongest ioner til Hovedet. Begge Dele blev 

ham tilladt. Derimod blev en Ansøgning fra hans Søn, Premierløjtnant 

Louis Lund om, at hans Straf maatte blive formildet fra 2,til l.Grad, 

afslaaet. Lund har aabenbart været forfalden til Drik, thi medens Læ-
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gen d.14.Januar 1856 beordrer, at han ingen Spiritus maa faa, viser 

det sig, at han atter d. 13.Februar maa lade ham faa -§■ Pægl Kognak el

ler Brændevin pr.Dag som Stimulans, da der har vist sig Tegn hos ham 

til Delirium. Ligesom Tilfældet havde været med en tidligere nævnt 

Statsfange, holdt ogsaa Lund Hund i sin Arrest, og d.8.Tvarts indsender 

han endog et Andragende til Politiet om at maatte erholde et gratis 

Tegn til den.

Der forlyder intet om, hvor vidt det lykkedes ham at tilbagebeta* 

le sin Gæld, men akkurat paa Aarsdagen for sin Indsættelse løstoges 
32) 

han.

Som en sen og sidste Mindelse fra Treaarskrigen meldte fhv. Ju- 

stitsraad. Proprietær August Ferdinand Leesen til Cathrinenhoff paa Fe

mern, sig frivillig d.7.Juni 1855 for at afsone den ham idømte Straf 

af livsvarigt Fængsel i 2.Grad i Statsfængslet.

Dep 15.April 1848 var Kaptajnløjtnant F. E.. R »M -Dirckinck-HoImf eId 

ankommen til Femern med Korvetten “Najaden" og Kutteren "Løvenørn" for 

at bringe Brevskaber til Byen Burg’s Øvrighed. Skønt Oprørsflaget vaje

de fra Strandbredden, gik Chefen dog ubevæbnet i Land kun ledsaget af 

2 Matroser for ved denne sin fredelige Optræden at virke tillidsfuldt 

overfor Befolkningen; men kort efter at han var kommen i land, blev han 

og hans Folk overfaldet og mishandlet af den tysksindede Leesen, der 

mødte op med bevæbnede Mænd, der endog skød den ene af Matroserne, me

dens det lykkedes den anden at naa Jollen og flygte med den tilbage 

til Skibet. For denne Skændselsgerning blev Leesen d.2.November 18-53 

af en Kommission dømt til 1 Aars Tugthusstraf, medens Hertugdømmet 

Slesvigs Appellationsret d.10.Juli Aaret efter dømte ham til livsva

rigt Fængsel i 2.Grad, en Straf han altsaa fø-rst d.7«Juni 1855 meldte 

s ig t il.

Paa Grund af Leddegigt i begge Haandled blev han én Uge efter sin 

Fængsling ved. Politiets Foranstaltning indlagt paa Almindeligt Hospi-
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tal, hvorfra han dog d.l6.s.M. efter sit eget Ønske blev overflyttet 

til en Off ic iantstue paa Frederiks Hospital. Under dette hans Hospi

talsophold blev det paastaaet, at han var bleyen set i Byen, hvorfor 

der Dagen efter blev udstedt en Erklæring om, at han ikke havde været 

udenfor Hospitalets Mure under sin Indlæggelse der. Herinde fra bekla

gede han sig over, at han i Kastellet kun havde ét Arrestværelse, der 

t’ilmed var meget fugtigt, men hertil svarede Kommandant en. Oberst 

Niels Christian Lunding. at et længsel var et Sted, hvor man underka

stede s ig en velfortjent Straf og ikke en Helbredelsesanstalt. Den 10. 

September bifaldt Kongen, at hans Straf formildedes til at sidde paa 

Kongens Naade, og 5 Dage senere udtalte Leesen Ønsket om atter at kom

me tilbage til sit Fængsel, hvilket skete d.20.s.IL. Den 27«og 28.s.M. 

indsender han dels en Skrivelse til Kommandanten, dels en Ansøgning 

til Kongen, begge paa tysk, hvori han støttet paa en Attest fra en Dr. 

Metze ansøger om at maatte faa 2 Arrestværelser, der ikke er saa fug

tige som det, hvori han sidder, da hans Gigtsmerter er vendt tilbage, 

og han i modsat Fald frygter for at blive Krøbling; mærkeligt nok er 

lægeattesten dateret en Dag senere end Ansøgningen. Som Svar herpaa ud

taler Krigsministeriet d.7«November, at hans Beklagelser over Arrestvæ— 

relset næppe er helt ugrundede og tillader, at han henflyttes i Ele

fantstok, hvor han fik 2 Værelser; denne Flytning foregik d,12.s.E. 

Dat var Meningen, at der paa Aarsdagen for hans Indsættelse skulde ha

ve været indsendt en Erklæring om ham, men paa Grund af forskellige Om

stændigheder indsendtes den allerede d.4.Juni 1856, og det hedder i 

denne, at hans Forhold i Fængslet har været aldeles upaaklagel igt, og 

at man maa fremhæve den store Godgørenhed, han ved enhver Lejlighed 

har udvist saavel paa Hospitalet som i Kastellet, og da Lægen samtidig 

erklærer, at er. Baderejse vil være nødvendig for hans Helbreds Skyld, 

indstilles han til den kongelige Naade.

Den 7.Juni underskriver han en paa tysk affattet og med hans Segl

d.20.s.IL
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forsynet Erklæring om, at han, efter at være sat paa fri Fod, forplig

ter sig til at rejse umiddelbart til Øen Femern uden pea denne Rejse 

at berøre Hertugdømmet Slesvig. Som Vitterlighedsvidner under denne Er

klæring finder vi Vagtmesterløjtnant Otto Henrik Gerner og Kommandant- 

skabsskriver S.B.Bechmann. Endelig d.24.s.L. foreligger der en aller

højeste Resolution om, at han d.7«Juli, altsaa akkurat paa Arirsdagen 

for sin Indsættelse, maa løstages, hvilket ogsaa skete den nævnte Dag 
. 33)

Kl.10 1/4 F.

Den sidste Statsfange i denne Periode er fhv. Bestyrer af Feltba

geriet i Liddelfart, pensioneret Sergent Lorentz Herdahl. der efter 

Højesteretsdom af 10.December 1855 indsættes d.ll.Larts 1856 Kl.lg-X». 

i Fæstningsarrest i Statsfængslet saalænge, indtil han til arméens In

tendantur betaler et Beløb af 1.426 Rdl.91 Sk« eller dør. Fra Herdahl 

foreligger der d.8.Juni 1856 følgende Skrivelse til Komma nda n t en;

“Da j eg i min nuværende Stilling som Gældsarrestant ikke ved mit 
hidtilværende Erhverv som Skriver ser mig i Stand til af Jfønrel paa Ar
bejde at sutinere mig, Kone og 2 Børn med mine faste Indtægter: 3 iiark 
daglig + 28 Sk. i Pension, som Følge af den ualmindelige Dyrtid paa al
le Livets første IJødvendighedsart ikler, saa tillader jeg mig herved al- 
lerærbødigst at udbede Kommandantskabets godhedsfulde Tilladelse til:

1. enten udenfor min Arrestdør paa Gangens øverate Firkant, at op
stille en lille kombineret Laskine til Pløkkes kær ing, hvilken liaskine 
hverken ved dens Drift vil foraarsage Lolest for Bygningen ligesaa 
lidt som Bulder eller Alarm, eller hemmende Passagen.

2. eller for saa vidt Gangen ej maa eller kan tilstedes mig, jeg 
da godhedsfuldt maatte tilstedes Afbenyttelsen af Loftet over min Ar
reststue.“

Det ses ikke, hvor vidt Tilladelsen er bleven givet, mer. d.4.Sep

tember foreligger der Resolution om, at han maa sættes paa fri Fod, 
34) 

hvilket sker d.l4.s.k. Kl.5 3.

Efterhaanden som Tiderne skred frem, begyndte det at tynde ud mel

lem Statsfangerne og Fæstningsarrestanterne, og allerede nu er der ret 

lange Perioder, hvor slet ingen saadanne findes indenfor Kastellets 

Fængselsmure, saaledes f.Eks. i Tiden fra 14.September 1857 til 30«
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låarts 1858, fra 14,August 1858 til lO.April 1859» fra 23.haj til 7.No

vember 1859» fra 19.December 1859 til 20.Januar i860 og fra 4.låarts 

i860 til 22.April 1863.

Forinden vi for nærværende Tidsrum gaar over til at tale om Ka

stellets Slaver, slal der endnu kun fortælles lidt om de Forhold, un

der hvilke de til Fængselsvæsenet i sin Helhed knyttede to Embedsmand, 

Vagtmesterløjtnanten og Lægen, virkede.

Indtil d.l.Januar 1844 var Forholdet dette, at Vagtmesterløjtnan

ten. haj or J .H. Linde. for Tilsynet med, og Justitsraad, Overlæge ved 1. 

Jægerkorps P.H.Hj orth for Soigneringen af samtlige Statsfanger og Fæst

ningsarrestanter. af den militære Fond havde modtaget et aarligt Hono

rar af henholdsvis 60 Rdl. og 100 Rdl., men d.11 .ITovember 1843 blev 

det meddelt, at disse Honorarer fra 1.Januar 1844 fremtidig skulde ud

redes af Sigt- og Sagefaldskassen, og da man samtidig var stærkt be

tænkt paa ganske at lade dem bortfalde eller beskære, men dog ikke øn

skede at foretage nogen Ændring, saalænge de nuværende Indehavere be

klædte Embederne, udbad man sig Indberetning om, naar Vakance indtraad- 
35) 

te.

For Tilsynet med Krudttaarnsslaverne synes der at have været udbe

talt et særligt Honorar, thi da det, som det senere vil høres, i 1847

blev besluttet at flytte dem tilbage til Fængslet paa Christianshavn,

indsender Læge Hj orth en Ansøgning om en Understøttelse, fordi han nu, 

efter i 30 Aar at have fungeret som Læge for dem, vil miste det dermed

forbundne Honorar af 200 Rdl. Resultatet blev, at han fik Lov til or-
36) 

saa fremtidig at beholde Beløbet.

Af en lignende Ansøgning fra haj or Linde, der har været ansat i 

samme Aarrække og nu er 70 Aar, fremgaar det, at hans Honorar endog 
37) 

har været 400 Rdl.; ogsaa han faar Lov til at beholde sit, 

Paa Grund af Alder og Svagelighed entledig^s Overlæge Hjorth i 

ITaade d.24.Februar 1849; ikke desto mindre anmoder Arméens Kedicinstab
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ham om vedblivende at fungere, og da han indvilliger heri, tilstaas 

' 38)
der ham efter Ansøgning Tilladelse til at forblive boende i kastellet*

I September s.A. synes det, at Vakance er indtraadt for begge Em

beders Vedkommende, og Honoraret fastsættes nu til 60 Rdl. aarlig saa- 

vel for Vagtmest erløjtnanten som for Lægen for deres Tjeneste ved 

Statsfangerne, medens det for deres Tjeneste ved Slaverne sættes til 

100 Rdl, Det første Honorar skal udbetales af Sigt- og Sagefaldskassen, 
39) 

det andet af Slavekassen.

Den 1853 ansættes Overlæge, Dr .med .Andreas Frederik Bre-

mer, der dog forinden havde vikarieret fra Justitsraad Hjorth’s Død d.
40)

16.Juli s.A., som Læge; Bremer afgaar ved Døden i Juni 1857 og aflø- 
41) 

ses d.28.September s.A. af Overlæge Thiel Jacob Petersen.

I Aarene omkring 1841 fik Slaverne i Almindelighed en ivrig og 

varm Talsmand i Englænder inden Elizabeth Fry , der endog blev betegnet 

som “Fængslernes Engel”. Hun var født 1780 og virkede hele sit Liv med 

filantropiske Formaal for Øje; særlig kastede hun sig over Omsorgen 

for de ulykkelige Fanger og søgte ved sine rige Lidler at lindre deres 

aandel ige og legemlige Nød. Fra 1837 til 1843 foretog hun Rejser i Eu

ropa og Amerika for at gøre Propaganda for sine Synspunkter, og naaede 

saaledes ogsaa i 1841 til Danmark, hvor hun paa Hotel Royal holdt et 

Foredrag om Fangers Behandling, hvilket Foredrag blev en medvirkende 

Aarsag til, at der eftertøaanden fandt en Forbedring Sted ogsaa af vore 

i den Retning endnu ret forældede Forhold. Hun fik Tilladelse til at 

aflægge Besøg i flere af de herværende Fængsler og indsendte paa Basis 

heraf et Andragende til Kongen angaaende adskillige Forbedringer. Det 

var ikke mindst den religiøse Side af Sagen, hun ønskede forbedret, og 

Igennem de Erklæringer der i den Anledning indsendtes bl.a. fra Direk

tionen for Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, hedder det, at udenfor 

den egentlige Gudstjeneste holder Præsten ogsaa Rel ig ions samtal er med 

Fangerne en Gang hvert Kvartal, “hin for det lille Antal Fanger, der
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er hensat i Kastelstaarnene, holdes der, paa Grund af dette Fængsels

Fraliggenhed, sjeldnere Gudstjeneste, nemlig af Præsten kun en Gang og 
42) 

af Degnen to Gange i hvert Kvartal.”

Idet vi efter denne almindelige Indledning gaar over til speci

elt at omtale Krudttaarnsslaverne, skal det først anføres, at Kastel

lets Kommandant. Oberstløjtnant Tyge Gregorius Høegh. i 1842 udtaler 

Ønsket om at faa dem fjernede fra Kastellet paa Grund af, at der af 

Hensyn til dem krævedes en saa stor Vagtstyrke, at det var nødvendigt 

at holde hele 3 Aargange indkaldt for at faa denne Tjeneste forsvar- 
43) 

ligt udført. Antallet af Slaver blev imidlertid tværtimod forøget 

saa betydeligt i 1845, at det yderligere blev nødvendigt at indkalde 
44) 

endnu 36 Land for at besætte Posterne. Først i Slutningen af 1847 

bliver der Tale om, at disse Fanger skal flyttes ud af Kastellet, hvor- 
45) 

ved Hovedvagtens daglige Styrke kunde formindskes med 6 Land. Den 29»

December s.A. var der endnu 17 Slaver, men paa Aarets sidste Dag blev 

Kastellet efter 30 Aars Forløb befriet for denne ubehagelige Indkvarte

ring, der havde hvilet som en Lare over alle, og som særlig for Komman

danterne og hvem der ellers havde haft Ansvaret for dem, havde været 

en stadig Kilde til Sorger og Bekymringer. De 17 Slaver blev den nævn

te Dag i 3 Hold ført fra Kastellet til Fængslet paa Christianshavn.

Kort før deres Afgang foreligger der d.11.Oktober følgende detail- 

lerede Oplysninger om Forholdene ved deres Fængsel og de til dette 

knyttede Personer.

Om Justitssergrent, Jørgensen, om hvem vi tidligere har hørt Tale, 

erfarer vi, at han har 5 Rdl. ugentlig, samt at han faar Penge til Ind

køb af 1 Favn Brænde og 300 Snese Tørv samt 1 reglementeret Uniforms

frakke. Foruden ham var der en Opsigtsbetjent Petersen, der fik 3 Rdl. 

48 Sk. pr.Uge, Brænde og Tørv som ovenfor, 1 Uniformsfrakke samt pr. 

Dag 2 Pund Brød og Pot 01. Disse 2 Personer havde i Fællesskab samti

dig paataget sig det Hverv at passe Kastellets lygter, for hvilket Ar-
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bejde de Hver fik 24 Sk. pr .Dag. Endelig var der to Arbejdsmænd, der 

skulde bære Vand, hente Middagsmaden og atter bringe de tomme Kar til

bage, hente Brød og om Aftenen føre Urintønderne ud og besørge Gaar- 

dens Fejning.

Slavernes Forplejning var i Ugens 4 Dage 5/4 Suppe og 8 Lod 

kogt Oksekød, 1 Dag 5/4 Pot Ærter og 8 Lod kogt Flæsk og 2 Dage Vand

grød, hvortil kom pr.Dag 1£ Pund Rugbrød og Pot 01; pr.Uge 3 Lod 

Smør og pr.Maaned Pægl Salt. De blev sysselsat med Linned- og Uld

spind, Værkplukning og Opplukning af Krølhaar.

Renovationen bortførtes for Straffeanstaltens Regning, medens Sla- 
46) 

verne selv skulde holde Fængslets Indre rent.

Hermed ophører Omtalen af den Kategori af Slaver. som vi har be

tegnet som Krudt taa r as slaverne.

Om den anden Kategori - dem, der sad bag Kirken og som stod direk

te under de militære Myndigheder - er der ikke stort at melde.

Saalænge Krudttaarnsslaverne havde siddet i Kastellet, havde 

Straffeanstalten paa Christianshavn skaffet alt indendørs Arbejde saa— 

vel til dem som til Slaverne bag Kirken, men da de første nu var ryk

ket ud, blev det overladt til de militære Myndigheder selv at fremkom

me med Forslag om Arbejde til de tilbageblevne; da et saadant Forslag 

ikke ses at være fremkommet, maa det antages, at Spørgsmaalet ikke har 

frembudt Vanskeligheder, hvad der ogsaa i December 1849 viser sig at 

være Tilfældet, idet Ingeniørkorpset skal lade indrette et Aflukke i 

Poternen (Udfaldsporten) mellem Kongens- og Dronningens Bastioner, 

hvor der kan opbevares gammelt Tovværk m.v., der modtages til Værkpluk

ning af de i Kastellets Slavefængsel hensiddende Slaver. Samtidig erfa

rer vi, at Justitssergent Jørgensen stadig bor i Kastellet — der er en 

Tid endog Tale om, at Tovværket skal anbringes i hans Kvarter — og at 
47) 

der var 17 Slaver.
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I September-1848 fremkom Stokhusinspektøren med et Forslag, der 

gik ud paa en Nedsættelse af Opsjgtsbet.i entenes Løn fra 72 Sk. til 5^ 

Sk. pr.Dag; dette Forslag blev motiveret med, at Slavernes Forhold nu 

var saa godt, at Tilsynet med dem i høj Grad lettedes, or som en Lod

sætning til Betjentenes - som det synes iøvrigt ret naturlige - Ønsker 

om at bibeholde deres tidligere Løn, anføres det, at Slaverne e<ter 
vd c 

egét Tilbud og til Fordel for Statskassen gennem Inspektøren/ re- 
4 C ) 

nonceret paa det dem d.l.Juli d.A. tilkommende Par Lædersko. Der for

lyder ganske vist intet bestémt om, at ogsaa Kastelsslaverne har delta

get i dette Offer for Fædrelandet under dettes vanskelige Forhold, men 

man har jo Lov til at tænke sig det, og i hvert Fald bør det noteres, 

at '’Aanden fra 48“ ogsaa satte sine Spor mellem de foragtede Slaver, 

hvad der vel kan anføres som Bevis for, at Tidernes mere humane Syns

punkter havde gjort deres Virkning.

Fra d.l.April 1851 afskaffedes endelig Slavestraffen, hvilket dog 

maa forstaas saaledes, at ingen fra denne x»ag blev idømt denne Straf, 

thi selvfølgelig kunde man ikke paa fen Gan^ slippe samtlige Slaver fri, 

og baade i Stokhuset ved Østervold og i Arresthuset bag Kirken i Ka

stellet fandtes der endnu i en Aarrække Slaver.

For Aaret 1853 foreligger der et meget detailleret Remskab over 

de i kastellet hensiddende Slavers Overarbejde penre. Af dette Regnskab 

nøjes vi med at uddrage de Slaver - ialt 12 - der havde siddet hele 

det paagældende Aar, og det viser sig da, at Overarbejd s pengene for 

disses Vedkommende varierer mellem 5 Rdl.9O Sk. og — Intet; i Gennem

snit 2 Rdl.70 Sk. Af disse Penge kunde de faa udbetalt Smaabeløb fra 4 

Sk. til 62 Sk. ved forskellige Lejligheder saasom Fastelavn, Paaske, 

Pinse, Altergang, kikkels-, Kortens-, Jule- or Nytaarsaften; blev der 

Overskud, gik dette over paa det følgende Aar. For en enkelt begyndte 

Aaret med 22 Rdl.64 Sk. og endte med 26 Rdl.4o Sk., men dette var og- 
49) 

saa en sj elden hæderlig Undtagelse.
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Por Kastellets Vedkommende nedlagde Krigsministeriet d. 16.August 

1854 Porestilling om Ophævelse af det der indrettede Opbevaringssted 
50) 

for de værste. Forbrydere, hvilket allerhøjst blev approberet d,19.s.M. 

og d .4.September s.A« blev det meddelt Kommandantskabet, at Slaveriet 

i Kastellet skulde henflyttes til Københavns Stokhus. Denne Flytning 

maa være foregaaet d.29»s.M., idet Sk ild vagt en i Slaver igaarden fra 
51) 

denne Dag inddrages. Der var da ialt 12 Slaver, der ved deres Afgang 

hver medførte: 1 Kjole, 1 Trøje, 1 Par Bukser, 2 Skjorter, 2 Par Strøm- 
52) 

per, 1 Par Tøfler, 1 Hue og 1 Halsbind.

Hermed ophørte ogsaa den anden Kategori af Slaver for Kastellets 

Vedkommende. I Stokhuset ved Østervold var der derimod endnu Slaver, 

hvis Antal dog efterhaanden formindskedes, thi medens der d.l.Januar 

1851 havde været ialt 509» var Antallet d.4.September 1854 reduceret 
53) 

til 298, og naar vi derfor undtagelsesvis endnu vil komme til at hø

re om Slaver, er Talen om dem, der rekvireredes fra Stokhuset for med 

eller uden Tilsyn at udføre forskellige offentlige Arbejder. Om 2 saa- 

danne Slaver hører vi, at de er blevet set siddende i et Skur i Hyl.** 

lerfs Marketenderi, hvor de har ladet sig beværte med Punch og har væ

ret i Selskab med løsagtige Kvinder. Der indsendes Klage over dem, og 

Københavns Kommandant udtaler, at han finder det i høj Grad stødende 

og til stor Forargelse for forbigaaende at se domfældte Forbrydere til

bringe deres Tid paa en saadan Maade. Desværre fremgaar det af Sagen, 

at Major Linde i 5 Timer har disponeret over den Vieekorporal, der var 
54). 

sat til at have Tilsyn med dem.

I Anledning af en Ansøgning i 1843 fra en Fyrbøder C.W.V/andruo om 

Tilladelse til at maatte anlægge en Badeanstalt paa det StyJdce naturli

ge Strandbred som endnu indtil Anlæget af Frihavnen fandtes langs den 

gamle Strand nr omenad e mellem den militære Badeanstalt ud for Huth * s 

batteri og Beck’s Badea ns-talt, nedlægges der Protest herimod, fordi 

Slaverne paa dette Sted - hvor der forøvrigt ogsaa fandtes Svømmested
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for Rytteriets Heste - gravede Sand, Grus, Sten og Ler, der anvendtes 

som Materiale dels til Kastellets Veje, dels til dets bygninger. Ved 

Huth’s Batteri» uctenom hvilket der endnu ikke den Gang var bleven an

lagt den senere saa bekendte Spadseresti som en Forlængelse af Langeli- 

nie» varieret Badested for Kastellets Garnison, hvis Af- og Paaklæd- 

ning foregik i læ af det mod Søen vendende Stenglacis, og her foretog 

ogsaa Slaverne deres Omklædning, naar de skulde ud for at bjerge Sand 
55) 

etc. eller atter kom op i deres vaade Klæder efter endt Arbejde.

Slaverne havde ogsaa det Hverv at ledsage Voldskytten, naar han 

raserede Fæstningsterrænet for Hunde og andre Husdyr, idet de da skul

de hjælpe til med enten at indfange dem eller bære de nedskudte bort. 

For hver indfanget Hund lønnedes de med 8 i 10 Sk. alt efter Hundens 

Størrelse.. For hvert Finansaar findes der opført, hvor store Beløb, 

der var medgaaede hertil, og for Aarene 1854- og 1855 er de henholdsvis 
t 56)

110 Rdl.93 3/5 Sk. Og 83 Rdl.91 1/5 Sk.

Reduktionen af Slaveantallet mærkedes ret føleligt paa mange Om- 

raader. Det var j o en saare billig Arbejdskraft, som naturligvis sær

lig de militære Myndigheder med Lethed kunde forskaffe sig, og som man 

kunde sætte til et hvilketsomhelst Arbejde, som ingen anden skøttede 

om at udføre; følger man saaledes de med Tiderne skiftende Vagtinstruk- 

tioner, vil man se, at Slaverne havde været selvskrevne til at holde 

Vagt lokalerne rene, et Arbejde der laa langt under en ærekær Soldats 

Værdighed; men efterhaanden som Tiderne skred frem, og Antallet af Sla

ver blev mindre og mindre, gaar dette Arbejde ganske af sig selv over 

paa Vagtmandskabet. Noget lignende kommer til Orde i Maj 1856, hvor 

det hedder, at Slaver, der besørgede Gadefejningen, hidtil med Komman

dantskabets stiltiende Samtykke havde udbaaret Natskrinene fra de Fami

lier, der benyttede saadanne; men, hedder det videre, da nu Slavernes 

Antal betydelig vil blive indskrænket, vil denne Assistance falde bort, 

hvorfor Beboerne i Tide maa sørge for en passende Ordning af dette For-
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hold. Dette gav Anledning til stor Opstandelse, thi hvem i Alverden 

skulde man nu kunne lægge dette uhumske Arbejde, dette Slavearbejde 

over paa? Der indløb straks Ansøgninger om at faa indrettet private 

Kornmoditeter, men Direktoratet for Kaserneøkonomien svarede, at den al- 
57) 

deles ikke fandt sig beføjet til at foretage sig et saadant Skridt.

Slaverne var i Tidens Løb blevet et uundværligt Led, en vigtig Faktor 

i hele det daglige Maskineri. En gammel Underofficer, der har meddelt 

nogle af sine Barndomserindringer fra Kastellet i Tiden omkring 1858- 

1860, ’skriver bl.a. følgende: 

’’Kommandantskabet havde nogle Slaver fra Stokhuset, der havde de
res faste Arbejde at udføre; af disse mindes jeg gennem hele min Barn
dom særlig to: Fritz og Halte—Morten. Naar de havde udført deres Arbej
de, saa man dem daglig gaa Byærinder for Underofficersfamilierne méd 
en Kurv paa Armen og en Flødekop i Haanden." 58)

Sluttelig skal det fortælles, at Sjavekirkegaarden blev nedlagt i 

1857-

1861-1914.

Med Udløbet af Perioden 1841-1860 fik vi fulgt Slaverne til Vejs 

Ende, men ogsaa med Statsfangerne begyndte det, som vi alt har set, at 

tyndes ud, og den Tid er ikke fjern, hvor vi vil se den sidste af Ka

stellets Statsfanger forlade sit Fængsel. Tilbage bliver kun Fæs tnings- 

arrestanterne, men af disse er alt i det foregaaende kun medtaget de 

meget faa, der frembød et eller andet af Interesse, og der vil saa me

get mindre være Grund til paa et Tidspunkt som dette at fremdrage fle

re, som det ikke er dette Værks Opgave at sætte mulig endnu levende 

Personer af vor Hær i Gabestokken, fordi ae i et Øjebliks ungdommelig 

Letsindighed er kommen paa Kant med den militært Straffelov og derfor 

har maattet bøde med en eller flere Måneders Fæstningsarrest. løvrigt 

svandt ogsaa Fæstningsarrestanternes Antal efterhaanden mere og mere 

ind og kom tils idst til at høre til Sj eld enhederne.



-254-

Forinden vi Faar over til den sidste Rest af Statsfanger, skal 

der for sidste Gang og i al Korthed gøres rede for nogle herhenhørende 

Forhold .

Som det vil erindres havde det i sin Tid været ordnet saaledes, 

at den Godtgørelse, der tilkom Vagtmesterløjtnanten og lægen for deres 

Tilsyn med og Soignering af Statsfangerne, kun blev udbetalt dem, naar 

der virkelig fandtes saadanne; senere gik man over til et fast aarligt 

Honorar, hvad enten der sad nogen eller ej; men d .25-December 1863 gik 

man atter tilbage til den første Ordning, dog at Godtgørelsen blev ud

betalt for hele det paagældende Finansaar ud. Samtidig bør det maaske 

oplyses, at Sigt- og SagefaIdskassen i Henhold til Lov af 11.Februar S; 
1) 

Aar ikke længere stod i Forbindelse med Politikassen. Fra 1.Oktober 

1865 endelig blev Statsfængslet. Eæstningsarresterne og Arresterne 
2) 

over Norgesporten underlagt Kasernekommandantskabet.

Den 15-Oktober 1864 indsattes Etatsraad, afskediget Kontorchef i 

Krigsministeriet, Christian Frederik Seegers i 2 Maaneders simpel Ar

rest i Statsfængslet ”for at have modtaget Gaver i Penge og anden For

del i Anledning af og med Hensyn til Udførelsen af de ham paahvilende 
3) 

Tjenesteforretninger.1’ Han kom dog atter paa fri Fod d.19.November.

Suspenderet Toldforvalter i Frederikshavn, Kaptajn Frode Hjalmar 

Holstein er, naar vi regner med Indsættelsesdagen, d.7.1»aj 1866, den 

næstsidste Statsfange i kronologisk Rækkefølge, men da hans Straffetid 

strakte sig længere end den sidst indsattes, blev han i Virkeligheden 

den, der afsluttede sine Ulykkesfællers uendelig lange Række. Han var 

dømt t il 3 Aars Statsfængsel i 2.Grad og sad de 2 første Aar i den søn

dre, i det sidste Aar derimod i den nordre Fløj af Arresthuset, hvor 

han havde 2 Værelser. Han udholdt saaledes hele sin Straffetid, idet 
4) 

han blev løsladt netop paa 3“Aarsdagen for sin Indsættelse.
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Den sidst indsatte Statsfange er derimod Johan 

der blev indsat d.15.Maj 1866 i 2.Grad paa Livstid-.

Frederik Gradmann,

Han sad i nordre

Fløj .

1867.

Paa Justitsministeriets Forestilling blev han 
5)

løsladt d.27«Juni

Allerede i de første Dage af Februar 1864 hører vi Tale om Krigs

fanger. Der afgives Lil itærarbejdere til Assistance, og der fastsættes 

følgende Bestemmelser:

Der tilstaas daglig 1 Stabsofficer 1 Rdl-32 Sk., 1 Kaptajn 1 Rdl., 
1 Løjtnant 64 Sk., 1 Fændrik 48 Sk., 1 Underofficer 32 Sk. og 1 menig 
20 Sk.; Officerer og Rendriker skal for deres Penge selv udrede alle 
Udgifter til Forplejning, Vask etc.; Laden kan de faa hos Marketender- 
ne mod takstmæssig Betaling. Underofficerer og menige faa desuden a) ' 
1^ Pund Brød daglig in natura, b) 2 Skjorter, 2 Par Strømner, 1 Par 
Sko, 1 Par Benklæder, 1 Hue, 1 Trøje og 2 Halstørklæder, saafremt de 
maatte mangle disse Sager, c) Vask af 1 Skjorte og 1 Par Strømner 
ugentlig, d) Haarklipning og Barbering. Ved Afdrag skulde de betale 
for Liddagsmaden, for Istandsættelse af Klædningsstykker op- for Porto. 
De Lokaler, i hvilke de opholdt sig, blev opvarmede og forsynede med 
Inventar ved Kommandantskabets Foranstaltning. Officererne, der boede 
i de ledige Of f icerskvarterer, kunde mod Æresord færdes frit i Byen; 
Underofficerer og menige, af hvilke de sidste var indkvarteret i Loka
lerne ovenover Marketenderiet i Eordre ifegasinbygning. derimod kun 2 
Timer daglig under Eskorté. Desuden var der sørget for passende Lektu
re, og paa Samlingsstuerne forefandtes der Skak, Domino, Dam og Spille
kort, ligesom der om Søndagene afholdtes Gudstjeneste, skiftevis ka
tolsk og protestantisk. 6)

Der foreligger talrige Skrivelser om Ankomst og Afrejse af Kr igs-

fanger. Fra en Komité i Berlin sendtes der Understøttelser til de ty- 
7)

ske Fanger og beredvilligt blev de fordelt imellem dem. Den 7.Februar

stiller man sig velvilligt overfor dem med Hensyn til at erholde Penge 
8)

- 4 Sk. pr.Dag - i Stedet for Brød in natura.

Det mest interessante er dog nedenanførte Skrivelse af 11.luarts 

1864, der som Bilag medfulgte en Skrivelse af 21.Mart s fra Krigsmini

steriet til Kommandantskabet i Kastellet. Den lyder som følger:

"An die Kaiserlich Oesterreichischen und Königlich Preuszischen 
Kriegs-Gefangenen in Kopenhagen.

Ihr Oesterreicher und Preussen, meine lieben Kammeraden, die Ihr 
ehrenvoll in Kriegs-Gefangenschaft gerathen seid - ich grusse Euch von 
Herzen und sende in dem Vunsche Euer hartes Loos in Etwas zu erleich
tern beifolgende drei Hundert Thaler Preusz isch-Courant. Gedenkt des
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22ten Må’rz 1 
Am Ilten Kar» 1864. 

Der Feldmarechall 
Wrangel *

Der. 6. Jul i udveksledes der 140 tyske Fanger med et tilsvarende An— 
10.) 

tal danske, der blev indkvarteret i de af Tyskerne forladte Lokaler, 
11) 

men samtidig indkom der stadig nye tyske Fanger.

Den 18.Juli fandtes der endnu af Østerrigere: 1 Kadet og 3 menige^ 

de afgik d.25.a.K. med Jernbanen til Korsør. I Henhold til Vaabenstil“ 

standsbetingelserne skulde alle politiske Fanger d.21.August straks 
12) 

sættes i Frihed.

Stemningen overfor Krigsfangerne fra de 2 slesvigske Krige var ik

ke den samme; i 1848-1850 var det jo desværre hovedsagelig vore egne 

saa sørgeligt forvildede Landsmænd, danske Befalingsmænd og menige, 

der havde svigtet deres Ed og Pligt, og de blev da ogsaa fra Befolknin

gens Side mødt med al den Bitterhed og Vrede, som de ved deres Handle— 

maade havde gjort sig fortjent til. I 1864 var Forholdet noget anderle

des; vel var det vore Fjender, og vel kunde de gode Preussere lægge d-e— 

res Overmod og Foragt for Dagen overfor alt, hvad der var dansk, men 

til Gengæld fornægtede Østrigerne ikke deres livlige Temperament og 

elskværdige Karakter, og naar de om Aftenen fra deres Kvarterer oven

over Marketenderiet, til Gitar, Fløjte eller andre Instrumenterj lod. 

deres Hjemlands smukke Sange lyde ud over Kirkepladsen, samlede der 

sig altid her en taknemmelig Tilhørerskare, der livligt applauderede 
13) 

deres Præstationer.

Fæstningsarrestanterne var som Regel anbragt i Fortunstok Nr.6,2» 

Stage; en enkelt, Sekondløjtnant W., opfører sig paa en saadan Kaade, 

at Kasernekommandantskabet maa klage over ham, hvorfor Souskommandan

ten truer ham med, at hvis hans Forhold vedblivende giver Anledning 
14) 

til Klager, vil han blive anbragt i Arresthuset for aflaaset Dør.
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Om Arrestforvarerne har vi hørt, at Biels Christensen Thostrun 

blev ansat som saadan d.17»Oktober 1856; Tiden for hans Afgang har ik

ke kunnet findes, men antagelig er han afgaaet d.5.Januar 1874, idet 

Sergent Oluf Leopold Theodor Babtist Arnoldi af 1. Bata ilion fra denne 

Dag fungerer og formentlig atter afgaar d.28.August s.A. samtidig’ med, 

at den nye Hovedvagt i Kastellet tages i Brug, hvorom senere.

Sagen var den, at den gamle Hovedvagt paa Kongens Nytorv ogsaa 

havde haft sin Række af Arrestforvarere: den sidste af disse var Over

sergent Frederik Christian Grpnemann. der rykkede med ud i Kastellet 

og saaledes blev den første, der var Arrestforvarer saavel ved Hoved

vagten som ved Arresthuset bag Kirken. Gronemann, der var født d.lO.Au- 

gust 1815 og havde været Soldat fra d.7.2åaj 1827, stod som Oversergent 

ved 4.Linie—Infanter ibataillon, da han d.l.April 1850 blev Arrest forvar 

rer paa den gamle Hovedvagt; han blev kasseret d.7.Juni 1875 og som 

Følge deraf afskediget d.JO.s.M.

Han afløstes af Sergent Hans Christian Ernst Storm af 17.3a ta il

ion, der var født d.6.August 1820 og havde været Soldat (ved Livgarden) 

fra d.l5-Juni 1843. Storm gik d,31.Juli 1879 atter tilbage til 17-Ba

ta ilion for at blive afskediget.

Den næste i Rækken var Sergent Christian Olsen, der stod ved 15. 

Bata ilion, men samtidig med sin Ansættelse som Arrestforvarer blev sat 

i Hummer ved 31.Bata ilion. Olsen, der var født d.24.Earts 1834, havde 

været Soldat fra d.30.iiaj 1856 og havde deltaget i Krigen 1864, d.2.Fe

bruar ved l^ysunde og d.l7.Larts ved Ragebøl. Han afg ix d .4.Jul i 1887 

for at overtage Pladsen som Inspektionsunderoff icer ved Sidebanerne 

paa Amager, hvor han var til d.23.Ifiarts 1894. Han blev senere Kustode 

ved Thorvaldsens Kuseum og afgik ved Døden i en Alder af nærved 90 Aar.

Samtidig med Hærloven af 1880, ved hvilken Regiments-Inddelingen 

igen indførtes i Hæren, kom 1., 15. og 21.Bataillon som Liniebata ilio

ner og 31 <Bata ilion som Forstærkningsba ta ilion - alle med Domicil i Ka-
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stellet - til at udgøre 1.Regiment, og det blev da bestemt, at Arrest

forvareren for Fremtiden altid skulde være en i Nummer ved en af 1.Re

giments Batailloner staaende Underofficer. Olsen’s Efterfølger blev 

Oversergent Johannes Sørensen, der var født d.5.Juni 1850 og havde væ

ret Soldat fra d.25.April 1873; han udfyldte Pladsen inutil d.19«Sep

tember 1899, da han paa Grund af Alder og Svagelighed lod sig kassere.

Hans Afløser blev Oversergent Frederik Vilhelm Napoleon Due af 1. 

Bata ilion, der dog først var fungerende fra 15.September t il 6.Oktober 

1899 og derefter ansattes fast fra d.7»Oktober. Due, der var født d.25» 

December 1851 og havde været Soldat fra d.25.April 1872, var et af de 

sjeldne kennesker, om hvem man siger, at de næppe ejer en eneste fjen

de; han var en elskelig Personlighed og en Pryd for den Stand, hvortil 

han hørte. Under hele sin praktiske Tjeneste havde han stadig staaet 

▼ed l.Bataillon, og utallige er de Mennesker, der i disse mange Aar 

lærte ham at kende som en IZand, der var i Besiddelse af den Bgenskab, 

ved en rolig og besindig Optræden at kunne vinde allé uden samtidig at 

behøve at slaa af paa Disciplinens Fordringer; ikke mindst viste dette 

sig i hans Stilling som Arrestforvarer. Han fratraadte d.25.Oktober 

1910 for at overtage en anden Stilling under Københavns Konrutiandantskau»

Den sidste af dem, der skal nævnes her, er Oversergent Johan Fre

derik Andersen af 21.Batailion. Andersen, der var født d.14.April 1867 

og havde været Soldat fra 1888, fungerede i næsten 9 Kaaneder før 

Due’s Afgang, men blev saa d.25.Oktober 1910 fast ansat og beklædte 
15) 

Pladsen indtil d.7»l£aj 1920.

Vi har saa godt som muligt søgt at følge Arrest forvarerne fra saa 

langt tilbage, som de er at finde og op til vore Dage, og nægtes kan 

det ikke, at Tidens kulturelle Udvikling indenfor det Omraade, der her 

er behandlet, ikke mindst afspejler sig netop i Arrestforvarerens Stil

ling. Den Stand, han tilhørte, var i gamle Dage langt nede; dens zures- 

begreber led intetsomhelst Skaar ved, at dens Indehavere foran Fronten
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modtog sine Fugt el eller i broderlig Forening med Landskabet maatte ri

de Træhesten, ligge krumsluttet eller staa bundet til Pælenp denhe 

Haarhudethed i Forbindelse med et passende Kvantum af Tidens Raahed 

og et fuldstændigt Ukendskab til Begrebet Med 1 id enhed s fal else, gjorde 

ham fortrinlig egnet til at udfylde den Rolle som Despot-Barbar en mi

niature, som hans Stilling som Arrestforvarer den Gang udkrævede, idet 

han af et godt og t j enstv ill igt Hjerte lod Straffene gaa videre til 

dem, han var sat til at bevogte.

Tiderne har imidlertid skiftet paa dette som paa såa mange andre 

Omraader, og selv om det 2O.Aarhundredes militære Arrestforvarere og- 

saa tilhører Underofficersstanden, er Typen dog nu en ganske anden. 

Formelt staaende under en Officers Kommando er han dog reelt den, i 

hvis Haand hele Tilsynet med og Behandlingen af Arrestanterne tillids

fuldt er lagt, og denne Haand tilhører nu Mænd, der tilfulde kender de

res Stillings Ansvar og Betydning i et moderne Samfund, og som strengt 

og samvittighedsfuldt, men dog med et Stænk af forstaaende Humanitet 

forstaar at dele Sol og Vind lige, saaledes at Reglementet kan ske Fyl

dest.

Med Statsfangerne ophørte Betegnelsen Arrestantoppasserne: efter 

den Tid betegnes Stillingen som Arrestantpasser. En af disse, afskedi

get Sergent Koberg. overlades d.4.Juni 1872 et Værelse med Køkken i 

Sjæl land sportens østre Portbygning, der tidligere i sin Helhed var ble- 
16) 

ven benyttet af I. Art iller iba ta ilion. Det var nu ikke mere menige el

ler Trænkuske, der kommanderedes til dette Hverv, men derimod en civil 

Person, der var fast ansat og havde sit Kammer i den nordligste Ende 

af Arresthuset.

Dette blev fra d.27.August 1872 omdannet til militære Arrester, 

hvorved Kasernekommandantskabets Ret til nogle Depotlokaler her bort

faldt, idet det til Gengæld fix tildelt det nordligste af Sjæl land s por



tens Taarne, der dog atter maatte afgives, da der her i 1874- skulde 

indrettes et Ur, efter hvilket den nye Hovedvagt skulde rette sig. 

I 1873 var det nemlig blevet besluttet at flytte Byens gamle Hovedvagt 

paa Kongens Nytorv ud i Kastellet, hvor den blev opført i den sydlig

ste Del af den kommanderende Generals Have. Bygningen er ikke alene 

uskøn i sig selv, men dens Opførelse blev dét første Attentat paa det 

Helhedsbillede, Kastellet indtil da havde forstaaet at bevare.

Ho ved vag t en ' kom til at rumme de nødvendige Vagtstuer til Vagt kom

mandøren (en Officer), til Næstkommanderende Nr.l (en Underofficer) og 

l*r.2 (en Korporal, Underkorporal el.lign.) samt til landskabet og des

uden et stort Forhørslokale med Vidneværelse, 2 Officersarrester, 1 

Vagtarrest og 16 Arrester i 2 Etager. Endvidere fandtes et Kammer for 

en Arres tant passer, idet der nu blev ansat to saadanne, som gensidig 

bistod hinanden paa Hovedvagten og i Arresthuset. Den nye Hovedvagt to- 
17) 

ges for første Gang i Brug d.28.August 1874 Kl.8 F; 9 Aar senere ud- 
18) 

vid edes den bagud med endnu 16 Arrester.

Naar Officersarresterne undtagelsesvis benyttedes til Officerer 

af Kaptajnsgraden, var der truffet den Bestemmelse, at en Kaptajn - 

Vagt inspektøren - skulde være Vagt komma ndø r.

Hvad der endnu er at fortælle er saare lidet, men for FuldstJndig- 

hedens Skyld bør det dog medtages, og vi slal da bl.a. berette om føl

gende lille i og for sig ret ubetydelige Episode, der for en Stund fø- 

rer os tilbdge til de gamle Dage.

Under 14.August 1883 foreligger der en Melding fra daværende Ser

gent J.Daniel i hans Egenskab af Inspektionsunderofficer ved Brandvag

ten, stilet til Kasernekommandanten, hvori han indberetter om en Korpo

ral J.C.F.KJær. der den foregaaende Aften K1.6-J- af politiet er bleven 

afleveret i Kasernevagten i en meget beskænket dg ustyrlig Tilstand og 

derfor indsat i Arresten i det nordligste af Norgesportens Taarne.
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Kort efter melder en civil Person til Vagtkoannandøren, en TTnderkorpo- 

ral, at han havde set en Soldat, der fra Skorstenen paa den nævnte Byp- 

ning havde ladet sir riide ned paa Volden, op det viste sir da opsa, 

at Kjær havde brudt den svære Laas fra de solide Jerndøre, der adskil* 

te den aabne Kamin fra selve Arresten op derefter var krøbet op gennem 

Skorstenen. Underkorporalen og 2 liand af Vagten satte straks efter 

Flygtningen, der søgte at skjule sig mellem Træerne paa den ydre Vold- 

skraaning, men da de gik offensivt tilværks, søgte han nedad og kaste

de sig, for at unddrage sig Anholdelsen, ud i Kastelsgraven, hvorfra 

det dor lykkedes dem at faa ham op igen og føre ham tilbage til Vagten. 

Udgifterne til den koleet^han havde forvoldt, beløb sig til 4 Kr.40 

Øre, men d.31.s.k. meddelte Regimentet, at Korporalen var bleven degra

deret til menig, og da. han alt havde forbrugt hele sin Eaa neds lønning 

og d.3.Oktober vilde blive hjemsendt med Gæld til Statskassen, kunde 
19) 

det omtalte Beløb ikke betales.

Fra d .22 .December 1886 blev det sydligste af de to Taarne omdan

net til en Lilleput-Lej lighed paa 2 Værelser op Køkken for en ældre 

gift Underofficer op tilbage blev kun den i det nordre Taarn værende 
20) 

Arrest. der dop snart udspillede sin Rolle som saadan.

Den 23.Januar 1885 bestemtes det, at der for Fremtiden i hver En

keltcelle skulde forefindes et Eksemplar af det nye Testamente, 1 Sal- 
21) 

mebog og 1 Bønnebog.

Sluttelig skal det fortælles, at naar Underofficerer tidligere 

skulde indsættes i Arrest for at afsone en eller anden Straf, var For

holdet altid dette, at Indsættelsestid.en faldt sammen meu Landskabets, 

hvoraf atter fulgte, at de, opstillet paa Fløjen af dette, maatte gen

nemgas den samme nødvendige, men ret pinlige personlige Visitation. 

Dette Forhold blev ved forstaaende Imødekommenhed fra Obenhavns Kom

mandantskabs Side ordnet i 1897 saaledes, at Indsættelses- og Løs tapel-
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sestiden for Underofficerer blev en anden end for Landskabet.
22)

-******* •»oøx^-*****-*

Haar vi har ønsket at afslutte vor Skildring af Kastellet Frede

rikshavns Fængselshistorie med Aaret 1914-, er det for det første af 

den simple Grund, at alt det, der før den Tid gav Stedet historisk In

teresse - Statsfængslet og Slaveriet - forlængst er ophørt og for det 

andet, fordi det Tidsrum, der begrænses af de to Aarstal - 1664. og 

1914- - netop udgør et Spand af 2^0 Aar. Den 28.Oktober 1664- rykkede 

den første militære Besætning - 2 Kompagnier af Livgarden og 2 Kompag

nier af 2.Bata ilion - ind og tog Kastellets Barakker i Besiddelse, og 

d.28.Oktober 1914- vilde Kastellet derfor have kunnet fejre sit 2^0- 

Aars Jubilæum med ligesaa stor Ret som mangen af vore gamle militære 

Afdelinger, mer. Verdenskrigen havde alt da taget sin Begyndelse og ude

lukkede ved sin Alvor enhver Tanke om Fest; ikke et eneste Flag vajede 

paa denne Dag til Ære for den gamle Veteran.

Indtil Aaret 1873 henlaa Kastellet uoeskaaret som et imponerende 

og smukt Monument for den Tid af Danmarks Historie, som vi betegner 

som Enevælden, en Tid der vel, som enhver anden Tid, havde sine mørke 

Pletter, dem vi. netop i det foregaaende har beskæftiget os med, men 
* 

dog en Tid, der i Lodsætning til vor maa betegnes som stor og straalen- 

de. Da man- i 1873 gravede det første Spadestik med Opførelsen af Hoved

vagten for Øje, tog Profanationen af dette Ene-vældens stolte og i s it 

Slags enestaaende Monument sin Begyndelse, og desværre traadte de føl

gende Aar trolig i det samme Spor. Tre af de smukke og karakteristiske 

Broer blev erstattede med poesiløse Dæmninger; hvor der var Haver og 

Græsplæner opførte man stilløse for ikke at sige grimme Bygninger, som 

man tilmed gav en saadan Højde og Størrelse, at de ganske kom til at 

dominere og ødelægge deres Omgivelser; Voldene skar man igennem for at 

anlægge en prosaisk Jernbane, ja, om det saa var paa Voldens - og hele
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Københavns - allerskønneste Udsigtspunkt, rejste man der et Monument, 

der kun daarlipt fortjener den Ære at staa som et Minde om en af Dan

marks op særlig Hovedstadens stolteste Dage.

Trods alt er det dog ikke lykkedes at faa jaget hele Idyllen og 

Skønheden paa Flugt, og selv hvor dette er sket, sidder Historiens Mu

se op fortæller Slægt efter Slægt om det Liv, der i halvtredie Aarhun- 

drede rørte sig her ude, og hvad enten hendes Fortællinger er sørgeli

ge eller glædelige: Historie er og bliver det — Danmarks Historie — og 

intet dansk Menneske, der elsker sit Land og dets Historie, og som 

midt i Tidens Rastløshed giver sig Stunder til at tænke med Alvor til

bage paa de Tider, som svandt, vil kunne færdes i Kastellet uden med 

en Følelse af at sætte sine Fødder paa historisk Grund.

Kastellets Rengselshistorie samler sig jo hovedsagelig om Arrest

huset bag Kirken, og lad være at Fortællingerne herfra hører til de al- 

lersørpeligste, saa gribes man dog gennem dem af en Følelse, der faar 

en til at blotte sit Hoved i Medfølelse for Mindet om dem., der her har 

lidt op stridt, indtil Døden kom til dem søm en Befrielse.. Men ogsaa 

her har desværre Profanationen sat sit Spor; allerede er en Del af de 

gamle historiske Arrester omdannede til Menighedshus for Kirken, andre 

af dem har man paatænkt indrettet som Præstebolig, op Resten - og 

blandt disse i hvert Fald Horcross’, Struensee’s og Dampens Arrester - 

henligger i en højst utiltalende Tilstand. Her burde ryddes ud og ren

ses, og her skulde vor Tids Mennesker gaa ind med blottet Hoved og glæ

de sig over, hvor meget bedre vi har det, selv naar vi kommer paa Kant 

med Samfundet og dets Love, end de, der har siddet her. Disse Rum skul

de staa som et Museum, hvis Mure talte deres eget stille, sagtmodige 

Sprog til hver den, der vilde lytte efter.
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Garde H.G.: Efterretninger om den danske og norske Sømagt 1700-1814. I 

og III.
Generalstaben: Den store nordiske Krigs Historie. IV.
Giessing H.P.: Griffenfeld.

Struensee og Guldberg.
Hansen P.: Den danske Skueplads. I.
Hedegaard J.C.: Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve. I. III. IV.V.

VII.VIII. IX.X.XI.XII og XIII.
Historiske Meddelelser om København. 1-1.2.4.6 og 7« ~ II—1.
Historisk Tidsskrift. II-4. - III-4 og 6. - IV-1.2 og 4. - V-l. - VI-3 

og 5«
Hofman H.: Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og 

Gavebreve. VI og IX.
Holm E.: Danmark-Norges indre Historie under Enevælden 1660-1720. I„
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Holst Fr. og Larsen(Liliefalk)A.: Felttogene i vore første Frihedsaar.
Højer: Kong Fr.IV. II.
Høst J.K. : Struensee og hans Ministerium. II og III.
Illustreret Tidende. XXIII og XXX.
Jensen : Den første slesvigske Krig. 1848-1850.
Jørgensen A.D.: Peter Schibacher Griffenfeld. II.
Kierulf H.: Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve.XIV.XV.XVII og 

XIX.
Kjær C.: Forbryderen Christian Kjær, hans Liv og Levned, nedskrevet af 

ham selv i 1860.
Kloppenborg J.H.; En gammel Soldats Erindringer.
Koch L.Kong Chr.VI’s Historie.
Kollegialt idende 1821.
Kgl. Forordninger 1717»
Kristensen K,: Qptegnelser angaaende det københavnske borgerlige Artil- 

lerikorps fra dets Oprettelse til nærværende Tid.
Loenbom: Den 1^1. svenske Rigsraad og Feltmarskal Grev Magnus Sten- 

bock’s Levneds-Historie. III.
Maaløe L.: En Gren af Saabye-Slægten.
Malmstrom 0.: Magnus Stenbock i Fangenskab.
Meddelelser fra Krigsarkiverne I og V.
Meidell F.: Militarismen i Danmark.
Militært Repertorium. II-5.
Mnemosyne II og III.
Molbeck C.: Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biografiske Dag

bøger for Aarene 1658-1708.
Museum 1892. I,II og III. - 1895. 2.Halvaar.
liøller L.: Københavns nye Lejrkrans.
Nielsen 0.: Københavns Diplomatarium, VIII.

Københavns Historie og Beskrivelse. III.V og VI.
Norrie, Gordon: Georg Heuermann.
••Nyeste Skilderi af København" .VI.
Ny Kollegial-Tiden^e for Danmark. 1842 og 1846.
Nyrop C.: Københavns Tømmerlav.
Nyt Arkiv for Søværnet. II.
Politisk og physisk Magazin. X.
Rahbek Z.L.: Erindringer af mit Liv.; I.
Rehder M.C.: Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve. XX.XXII.XXIII. 

XXV og XXVI.
Reverdil E.S.F.: Struensee og Hoffet i København 1760-1772.
Riegels H.D.: Udkast til Fjerde Friederichs Historie. II.
Rist P.Fr.: Fra Støvlet-Tiden.
Rosenstand Goiske P.: Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve. I.II.

III og IV.
Rubin M.: Fr.VI’s Tid 1814-1839.
Ræder J.T.: Danmarks Krigs- og Politiske Historie I807-I809. I.

Den danske Armé*s Organisation.
Schorn W.: Da Voldene stod.
Sprinchorn C.K.S.: John Norcross.
Stilling V.: 1.Bata ilions Historie.
Storm A.V.: Kastelskirken 1704-1904.
Stuckenberg Fr.: Fængselsvæsenet i Danmark 1550-1741.
Suhm P.F.: Nye Samlinger til den danske Historie. II og III.
Sørøveren Norcross Levned og Trekker.
Thrige S.B.: Historiske Aarbøger I878.
Tidemann N.: Optegnelser.
Tidsskrift for Kunstindustri 1886.
Tidsskrift for Søvæsen 1922.
Tychsen V.E.: Fortifikationsetaterne og Ingeniør korns et 1684-1884.

P.Fr
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Vaurell 0.: Den danske Hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs Hi
storie til 1814. I.
Rigs lansler Grev Griffenfeld. II.

Vejviseren 1773»
"Vestre Kirkegaard 1870-1920.
"Vort Forsvar" 1907«
Witt ich K.: Struensee.
Wolf6.: Greve Peter Gr iff enfeldTs Levned.

Journal for Politik, Natur og Menneskekundskab I.III og IV.

B. Utrykte,

I, l.Bygningsdistrikt:

Diverse Tegninger etc.

II. Det kgl, Bibliotek:

Oberstløjtnant J.C.W. og Premierløjtnant K.Hirsch: Fortegnelser over 
danske og norske Officerer m.fl. fra 1648-1814.

III, Diverse.

Breve fra Oversergent Vilh. Dræby, Skolelærer Winther i Fuglsbølle og 
Sognepræst Preben Hansen, Longelse pr.Rudkøbing.

låptajn (Generalmajor) F.C.Krahbe’s Optegnelser om Kastellet, nu opta
get i Forfatterens haandsikrevne Værk: "Notitser til Kastellets Hi
storie" I-XIV. (Testamenteret til Det kgl. bibliotek).

2. Livregiment s Befalingsbog og Stambog 1822 (Harens Arkiv).
Lundings efterladte Papirer ved Generalløjtnant Ellis Wolff (nu i Hæ

rens Arkiv).
Schau H.: Dagbog fra et Arrestophold i Kastellet, meddelt af cand.juris 

E.F.G.Schau. (Fragment).

IV. 1«Generalkommando*s Arkiv;

Ekstrakt 1855» (nu i Hærens Arkiv).

V. Ingeniørkorusets historiske Kortsamling;

Diverse Kort, Tegninger etc.

VI« Kastellets Justitsarkiv. (Hærens Arkiv).

Bilag til Justitsprotokol 1743“183O og 1848-56.
Genparter af Domme over Statsfanger 1816-53»

VII. Kastellets Kasernekomnandantskabs Arkiv. (Hærens Arkiv).

Indkomne Skrivelser: 1856.72.74-. 83.85 og 86.
Udgaaede Skrivelser: 1872. *

VIII. Kastellets Kommandantskabs Arkiv. (Hærens arkiv).

Befalingsbog: 1808-15.1815-18.1818-21.1821-23.182 3-27.1827-31.1838-43.
1851-53 og 1853-55»

Dagbog: 1842-44.
Genparter af Ugerapporter: 1837-4-3.
Hovedbog: 1852-53.
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Indkomne Skr ivels er: 1817-24.1824-27.1828*31.1832-38.1839-44 » 1845-49. 
1850-53.1854-56 og 1863-65.

Kassebog: 1832-53»
Kgl.Resolutioner og Kollegialbreve: 1680-1735»1736-55.1756-84 og-1791- 

1815»
Kopibog over udcaaede Sager: 1851-56 og 1859“62.
Listebog: 1826-31.1852-55 og 1855-65»
Ordrebog: 1754-70.
Registratur og indgaaede Sager samt Korrespondancebog: 1808-15.1815-18. 

1818-22.1822-25.1825-29 og 1829-31.
Registratur og indgaaede og udgaaede Sager: 1832-52.
Regnskabsbog: 1817-21.1822-24.1843-53 og 1854-55»
Slavesager: 1843-54.
Straffeprotokol, Fæstningsarrestanter (Arrestant-Journal) 1808-49 og 

1850-1918).
Vedrørende Fæstnings-(Stats-)fanger: 1841-44.,

IX, Københavns Kommandantskabs Arkiv. (Hærens Arkiv).

Breve fra forskellige Autoriteter: September 1759-Oktober 1763»
Breve fra Generalitets- og Kommissariats Kollegiet: 1770-1005»
Ekstrakter af kgl.Ordres og Kollegie-Skrivelser: ' ' 1778-91 og

1797-1838.
General-Kr igsd irektoriets Skrivelser: November 1763-65»
Indkomne Sager: 1778-94 og 1856-60.
Kgl.Ordres, General-Kommissariatet* og Rentekammerets Breve: 1742-57 

og 1758-93»
Kgl.Ordres og Skrivelser fra Land-Etatens Kommissariat og Rentekamme

ret: 1708-13 ogr1715-20.
Korrespondancebog: 1849-64.
Krigs-Kancelliets Breve: September 175.8-Oktober 1763»
Land-Etatens General-Kommissariats Breve: Oktober 1758-Oktober 17&3.
Sager mærkede "Til Fæstningspapirerne’’ : 1703-90.
Skrevne Vagtinstruktioner fra 1.Halvdel af det 19»Aarhundrede.
Stambog for Befalingsmand.
Udgaaede Breve: 1777-1852.

X. Københavns Kommandantskabs Kontor. 
. «■

Kaptajn (Oberstløjtnant) C.V.J.Smith: Kommandantskabs- og Garnisonsfor- 
hold i København i det 17-Aarhundredé.

XI. Raadstuearkivet:

Bruun Carl: Collectanea. I.VII og X.

-----—oOo——
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Fodnoter.

I. Tiden 1664-1800,

1664-1680.

1) Militært Repertorium 11—5-381» - 0.Nielsen: København V-13.
2) Generalmajor F.C.Krabbes Optegnelser. Til Hovedparten af disse 

findes der desværre ingen Kilder anført. Optegnelserne findes nu 
ortaget i Forfatterens haandskrevne Værk: "Notitser til Kastellets 
Historie" Bind I-XIV.

3) 1.Bygningsdistrikts Arkiv.
4) keidell: Militarismen i Danmark 54.
5) Historiske Meddelelser om København 1-2-223.
6) Brammer: Livgarden 175- “ Oberstløjtnant J.C.W. og Premierløjt

nant K.Hirsch: "Fortegnelse over danske og norske Officerer m.fl. 
fra 1648-1814v

7) Carl Bruun: København II-361.
8-10) Krabbe.

11) C.B.: Køb.11-229» ~ Danm.Riges Hist.IV. - Dansk biogr.Leks. - Dan
ske Saml.2-Ill. - Fabricius: Griffenfeld. - Galschiøt: Danm.i Sk. 
og Bill.I. - Giessing: Griffenfeld. - A.D.Jørgensen: Peter Schuma
cher II. - Krabbe. - Molbeck: Bircherods Dagbøger. - Suhm: Nye 
Saml, t, d. danske Hist, III, — S.B.Thrige: Hist.Aarbøger 1878. - Vau- 
pell-: Griffenfeld, - Volff: Griffenfeld.

12) D.biogr.Leks. - Danske Saml,.11-3-55- “ Friedenreich: Kong Chr.V’s 
Krigshist.1675“79« 1-148. - Vaupells Griffenfeld II. - <olff: Grif
fenfeld 322.

13) Journal for Politik, Natur og Menneskekundskab,I.III og IV, - Mu
seum 1892-II. - S.V.Wiberg: Alm.d,Præstehist,III-555.

1681-1700,

1) K»L.Res.og Kollbr.1688. (NB. Hvor der som her og i det følgende 
for utrykte Kilders Vedkommende intet er anført om, hvor disse er 
at finde, vil de være at søge i kastellets Kommandantskabsarkiv i 
Hærens Arkiv). "

2) Kgl.Bes.og Kollbr.1696.
3) D.biogr.Leks., - Hirsch.

1701-1720.

1-3) Kgl.Res.øg Kollbr.1703.
4-5) - - - 1704.
6) O.N.: Køb.V-487.
7)---- - V1-208.
8-9) Københavns Kommandantskab: Kg1.Ordr.og Skr,fra Land-Statens Kom- 

miss.og Rentek.1710.
10) Krabbe.
11) C.B.: Collectanea I-547. — C.B.: Køb.11-464. - Bussæus: Hist.Dag— 

reg.o.Kong Fr.IV.129» “ Chr.Erlund: Indberetning til Chr.VI. - 
Generalst.: Den st.n.Krigs Hist.IV. -Hirsch. - Kgl.Res.og Kollbr. 
1714.1715.1717.1718.1719-172O og 1722. - Krabbe. - Køb’s.Kmdtsk.: 
Kjgl.Oidr.og Skr.fra Land-Etatens Kommiss.og Rentek.1715 og en Pak
ke Varia:" Fæ stnings papir er" . - Loenbom: Den kgl .sv.Rigsraad og 
Feltm.Br.M.Stenboc k’s Levneds Hist.III. - Malmstrom 0.: Magnus 
Stenbocx i Eangensk. - Riegels: Udkast t.Fjerde Frederiks Hist.II. 
- Tidsskr.f.Kunstindustri 1886. - Vaupell: Dansk-Norske Hærs wist.
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12) Hirsch. - Kgl.Res.og Kollbr.1715-1716.1717.1718.1719.1720 og 
1722. - Kgl.Frd.1717 S.25- - Krabbe. — Suhm: Saml.t.d.danske Hist. 
11-27.

13) Kgl.Res.og Kollbr.1715.
14-15) Krabbe.
16) Kgl.Res.og Kollbr.1717.
17) Køb.Dplm.VIII-432.
lo) O.N.: Køb.VI—208.
19) Kgl.Res.og Kollbr.1717-
20) - - - - 1718.
21) Hirsch. - Kgl.Res.og Kollbr.1718. - Krabbe.
22 Kgl.Res.og Kollbr.1718.1719.
23) - - - - 1718.1719* - Norcross: Levnet og Trekker 129.
24-25) Kgl.Res.og Kollbr.1719.
26) Køb.Dplm.VIII—484,
27) Rosenstand Goiske 1-338.
28) - - 1-339-

1721-1740.

1) Kgl.Res.og Kollbr.1721.
2) H.K.om Køb.1-7-434.
3) Kfel.Res.og Kollbr.1721.
4-7) Kgl.Res.og Kollbr.1722.
8) O.N.: Køb.VI-115.
9) Kgl.Res.og Kollbr 1722.

10) - - - - 1723.
11) - - - - 1722-23.
12) C.Flood: Povl Juel. - Gen.Kom.Koll.Kopb.o.Mem.og Erkl.1723 Og 

Kr igskanc. kgl .udf .Skr. 114 22/2 1723 og 235 22/3 1723,meddelt af 
Kapt .Rockstroh. — Hirsch. — Hofman: Fundatssaml.IX—439» • B.Holm: 
Danm.Norges Hist.1-286. - Kgl.Res.og Kollbr.1723- — Krabbe.

13) Kgl.Res.og Kollbr.1723.
14-15) Krabbe.
16) Kgl.Res.og Kollbr.1723.
17) R.G.1-400.
18-19) Kgl.Res.og Kollbr.1726.
20) Danm.Riges Hist.V-103. - D.biogr.L. — Kgl.Res.og Kollbr.1726.
21) Naar Borcross’ Fængsel her er betegnet som “middelalderligt”, er 

dette for saa vidt ikke helt korrekt, som det viser sig, at der 
endnu saa sent som i 1820 i Københavns Stokhus findes en Arrest, 
der betegnes som "Fugleburet“, og som endog paa denne Tid blev 
"forbedret" ved, at Tremmeværket blev erstattet af et Jerngitter
værk. (Ingk.Ark.Nr .160: Ind k.Br.fra Guvern.og Kindtsk. i Køb.l809“36, 
se 27/8 1820).

22) C.B.: Køb.11-546. - H.M.om Køb.1-2-242 og 1-4-4. - E.Holm: Danm. 
Norges Hist.I. - A.Højer:Kong Fr.IV.II. — Ingk’s.hist Kortsaml.II- 
2-1. - L.Koch:Kong Chr.VI’s Hist. - Kgl.Res.og Kollbr.1726.1727. 
1734.1742 m.fl. - Krabbe. - Riegels:Udkast t.Fr.IV’s.Hist.II. - 
R.G.I-470. - C.K.S.Sprinchorn:John Norcross. - Sørøveren John Nor- 
cross’Levnet og Trekker. - O.’Volff: J .f .Polit.etc.April 1815-8.

23) Kgl.Res.og Kollbr.1726.
24) R.G.1-462.
25)----  1-476.
26)----- 1-485.
27) - - 1-462.
28) Kgl.Res.og Kollbr.1727.
29) H.M.om Køb.1-6-90.
30-32) Kgl.Res.og Kollbr.1730.
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33) Kgl.Res. og Kollbr.1733-
34 - - - - 1730»
35 “ - - ~ 1731.1732 og 1734.
36 R.G. 1-542.
37) Kgl.Res.og Kollbr.1732.
38) Hofman H: Fundatas .VI-III-679»
39) L.Koch: Kong Chr.VI’s Hist.93.
40) R.G. 1-546.
41) Kgl.Res. op- Kollbr.1733»
42) - - 9 - 1736.
43) - - - - 173O-.
44) D.biogr.L. - Garde: Sdmagtens Hist.1700—1814. — Kgl.Res.og Kbllbr. 

1736. - L.Koc.h:Kong Chr.VI’s Hist.232. - Krabbe. - knemOsyne II- 
215 og III-CCCII.

45) D.biogr.L. — Danm.Riges Hist.V-177» — Kgl.Res.og hollur.1737» “ 
L.Koch:Kong Chr.VPs Hist.170.

46) Hist .T idsskr .VI—3~690.
47) Stuc kenberg :Fdengselsv. i Danm.44.
48) - 181.
49) Kdb’s Kmdtsk. :Kgl.O(tdr.og Skr.23/2 1742 og 17/1750 .Bilag til 5/6 

1742.
50) L.Koch:Kong Chr.VI’s Hist.97»
51) H.T. VI-3-674.
52) Kgl.Res.os Kollbr.1740.
53) R.G. 1-772.
54) Kgl.Res.og Kollbr.1740.

1741-1760.

1) Kgl.Res.og Kollbr.1744.
2) Hirsch.
3) K0b’s Kmdtsk.:Kkl.Ordr.og Skr.1741.
4) R.G. 1-856.
5 - - H-27.
6) Krabbe.
7) L.Bobft: Interieur fra Kong Fr.V’s Hof.22. - L.Bob4:Slaegten Ahle- 

feldt*s Hist.11-48. - Hirsch. - H.T.III-4-251.
8) Kgl.Res.og Kollbr.1757 m.fl.
9) Hofman:Fundatas.IX-441.

10) Cari Bruun:Kdb.III-130. - Kgl.Res.og Kollbr.21/8 1750.
11) Disse Kaeldere eksisterer endnu (1925)»
12) K0b*s Kmdtsk. :Kgl.0rdr .Gen.Kom.og Rentek’s.Br.ad 23/1 1754.
13) Kgl.Res.og Kollur.1751.1754 og 1758.
14 - - - - 1752.1753 og 1754.
15) C.B.:K0b.II-lOO.
16) Ordrebog 1754.
17) Kgl.Res.og i\ollbr.l754.
18) Krabbe.
19) Ingk’s hist .Korts. II-2-1.
20) Kgl.Res.og Kollbr.1755•
21 - - - - 1755 og 1756. - Hirsch.
22) - - - - 1756.
23) 9 - - - 1757» - Hirsch.
24) — — - - 1757 og 1758. - Hirsch.
25) - - - - 1758» “ K0b*s Kmdtsk.: Br.fra forsk.Autoriteter

1758. - O.A.Overland:Ill.Norges Hist.V-2-1302.2.Fodnote. - Vestre 
Kirkegaard 1870-1920.46.

26-27) Kgl.Res.og Kollbr.1758.
28) K0b’s Kmdtsk.:Igl.0rdr.»Gen.Kom.og Rentek’s Br.1760.
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33) Køb’s Krndtsk. :Kgl.,Ordr.Gen.Kom.og Rentek’s Br.1763«
34 R.G. III-53-
35) - - III-393.

1761-1780.

1) R.G. 11-240.
2 - - I11-104.
3) Hirsch.
4) Gordon Korrie:Georg Heuermann 56.
5) Køb’s imidtsk. :Udg .Br .2/5 og Indk.Sager 4/5 1778.
6) R.G. III-442.
7) - - III-98 og 104.
8) KgI.ReR.og Kollbr.1764.
9) R.G. III-287.

10)---- 111-328.
11)---- III-110.
12 Krabbe.
13) P.Bjerge:Aarbog f.d.Kulturhist.306 ("Jens lange op hans Bønder”). 
14) Køb’s Krndtsk.:Br.fra Gen.og Kom.Koil.3/12 1778.
15) Hedegaard 1-249.
16) Garde :Dansk-norske Sømagt III—435« “ H.T. III—4-314. - Kgl.Res. 

Kollbr.1765.
17) Formentlig en Broder til den bekendte Seneca Otto Falkensxj old og 

ikke, som af Hirsch antaget, denne selv. (Se Charlotte Biehls Breve) 
18) L.Bobé:Interieur fra Kong Fr.V’s Tid.106. — P.Hansen:Den danske 

Skuepi.1-229. “ Hirsch. - H.T. III-4-279. - Kg1.Res.og Kollbr. 
1765. - Krabbe. - Køb’s Krndtsk. :Gen.Kr.Direkt’s Skr.1765. - Lun- 
d ing :Efterladte Papirer. — R.G. III—200.

19) Kgl.Res.og Kollbr.1766.
20) Ordrebog 1768. - Hirsch.
21) - 1769.
22) - 1770.
23) Baden:Danm’s og Borges Konge Chr.VII’s Reg’s Hist.Aarbog.113. - 

Bering Liisberg :Kvinder i dansk His^.ls-4. - C.B. :Collectanea VII- 
263. — C .B. :Køb. III-400. — Clausen og Rist:kem.og Br.XXI-6 og 25 
og XXVII—58. - Falkenskjold:Gamle Erindringer 72.92 og 99« - Aug. 
Fjelstrup:Statsfangen Lagnus Beringsskj old 25« - H.P.Giessing: 
Struensee og Guldberg 68.117.123 og 127. (NB.Naar der i denne Bog 
S.68 tales baade om Griffenfeld’s og Stenbock’s Fængsel i Forbin
delse med Struensee’s i Arresthuset bag Kirken, beror dette selv
følgelig paa, at Forf .har været uvidende om Tidspunktet for Opfø
relsen af dette Arresthus). - H.JI.om Køb.1-1-162. — H.T.11-4-728. 
III-4-438.III-6-499 og IV-2-718. — J.K.Høst:Struensee og hans Lin. 
11-553.559.6O4.6O7.611 og 111-256. - Kgl.Frd.1772-15. - Korrespbg. 
23/3 1814. - K.L.Rahbek:Erindringer af mit Liv 1-95« “ Reverdil: 
Struensee 3Ol.326.328.33O. - P.Fr.Rist:Fra Støvlet-Tiden 262. - 
Vaupell:Dansk-norske H.Hist. 11-185. - Vejviser 1773—7. - Wittich: 
Struensee 136.

24) C.B.: Collectanea VII-263. - C.B.: Køb. III-400. - Falkenskj old :Gam- 
le Erindringer 106.110 og 112.

25) C.B.:Collectanea VII-263. - J.K.Høst:Struensee og hans kin.III-569.
26) C.B. :Collectanea VII-263. — J.K.Høst:Struensee og hans Lin.II—370. 

553 og I11-241.
27) Baden:Danm’s-Borges Konge Chr.VII’s Reg’s Aarbog 107» — V.Stilling: 

l.Batl’s Hist.64,
28) C,B. rCollectariea VII-263. - Hirsch. — J.K.Høst:Struensee og hans 

Lin.I1-551.
29) D.biogr.L. — Danm’s Riges Hist.V-366. - Hirsch.— H.T. TV-2—740. -
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J.K.Høst:Struensee og hans hin.11-553 og 57°«
30) Køb’s Kmdtsk.:Br.fra Gen.og Kom.Koli. 1774 og 1775•
31) Hirsch. - H.T.:III-4-464. - Køb’s .Kmdtsk. :Bkstr.af kgl.Ordr.og 

Kollbr.etc.1778. - Kgl.Res.og AOllbr.1779.
32) Kgl.Res.og Kollbr.1778 og 1781.
33) “ “ ’ “ 1780.

1781-1800.

1
2

6

8

10
11
12

13)
14

16

19

Kgl.Res.og Kollbr.1781.
C.B.:Køb.I11-627• ~ D.biogr.L. - Aug.Fjelstrup:Statsfangen Magnus 
Beringskjold. - H.P.Giessing:Struensee og Guldberg. - H.T.IV—1. 
Il6.27i.274 og 281 og V-1.284 og 305. - Kgl.Res.og Kollbr.6/4 og 
5/10 1782. - Køb’s Kmdtsk.:Br.fra Gen.og Kom.Koil.16/3 1782.

Kgl.Res.og Kollbr.1781 og 1783.
Den indre Skraaning af Kongens Bastion laa oprindelig meget tætte
re paa Arrestbygningen.

Itøb’s Kmdtsk.:Skr.fra Gen.og Kom.Koli.1782.
Hirsch.
L.Bobé:Johannes Ewalds Levnet og Meninger 266. — L.Bobé:Bidrag til 
Johannes Ewalds Levned (Tilskueren 1901.240). - Kgl.Res.og Kollbr. 
1783.

Kgl.Res.og Kollbr.1782.
- - - - 1782 og 1783. - Hirsch. - Krabbe.

C.B. :KBb. III—561. - Museum 1892 III-319.
Kgl.Res.og Kollbr.1784.
Bilag til Justitsprotokol 1793-1797«1798.1799 °S 1800. -D.biogr.L. 
- Kgl.Res.og Kollbr.1793»

En Bøde af 3 Mark Sølv var i dansk og norsk Lov en Straf for Æres
fornærmelser; med Straffen var forbundet Tab af Ære.Ophævet 1866.

D.biogr.L. -Kgl.Res.og Kollbr.1794.1795 og 1797»
Clausen og Rist:hem.og Br.IV-123«
Kgl.Res.og Kollbr.1794.
Hirsch. - Køb’s Kmdtsk.:Br.fra Gen.og Kom.Koil.1788.
Hirsch. -
Bilag til Justitsor.1792 og 1794 samt Kgl.Res.og Kollbr.2/4.11/6. 
27/8.12/11 1791 og’25/1 og 22/2 1794. - C.B.:Collectanea X-256. - 
H.L.om Køb. II-I-193. - H.T.IV-4-329. - Ill.Tid.XXX-268. - Køb’s 
Kmdtsk.:Br.fra Gen.Kom.Koli.3/4 1789 og 25/11 1790 samt Udg.Br. 
4/4 1789. - Nyt Ark.f.Søv.11-2-285. - G.V.J.Smith:Haandskr.paa 
Køb’s Khidtsk’s Kontor.

20-21)Køb’s Kmdtsk.:Br.fra Gen.og Kom.Koli.1789.
22) — — :1 Pakke Varia ’’Fæstningspapirer.”

24

29
30

32
33
34
35
36

R.G. IV—412.
Hirsch. - Nic.Tidemann:Optegnelser 46.

T.Andersen:Bidrag t.Søart’s.Hist.65.
R.G. IV-596.
-----. IV-552.
Lund ing :Eft erlad te Papirer.
Køb’s Kmdtsk.:Udg.Br.1793.
R.G. IV.624.
- - IV-816.
---- IV—642.
---- IV-693.
Hirsch. - Kgl.Res.og Kollbr.31/5 1794.
Kgl.Res.og Kollbr.19/7 1794.
Fra 1795-1814 var 1 Lark dansk Kurant lig c.53» 33 Skilling.
C.B.:Køb.III-851. ~ Clausen og Rist:hem.og Br.III-15 og 19. - En-
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gelbrecht (Juel):Husrgmts’Hist.32. - Kgl.Res.og Kollbr.Aug.1794. 
- Kyrop:Køb’s Tømmerlav 169.

39) Køb’s Kmdtsk.:Br.fra Gen.og Kom.Koll.1795-
40) Hirsch. - Kgl.Res.og Koll.Er.4/2 1797.
41) Adressekontorets Efterretninger Nr.301/1797• “ Hirsch. — Kgl.Res. 

og Kollbr. 1797« ” Politisk op- physisk Magazin X-156.
42) Kgl.Res.og Kollbr.1799-
43) Køb’s Kmdtsk.:Br.fra Gen.og Kom.Koll.1^00. — Kgl.Res.og Kollbr.

1800.

II. Tiden 1801-1914.

1801-1820.

1) Clausen og Rist:Mem.og Br.I1-81.Fodnote. — Hirsch. — Kgl.Res. oc 
Kollbr.30/5.19/6.10/7.4/8 og 27/8 1801.

2) Kgl.Res.og Kollbr.1801.
3) — — - I803.I804 og 18o6. — Nyeste Skilder ie af Køben

havn v1-869.
4) Clausen og Rist:Kem.og Br.111-77• - Hirsch. - Kgl.Res.og Kollbr. 

1801. — Medd.fra Krigsark.1-2^6.
5-7) Hirsch.
8) Hedegaard 1—220.
9 - 1-243

10) Vort Forsvar 695/1907-
11) Møller:Køb’s nye Lejrkrans.
12) Kgl.Res.og Kollbr.I0O7.
13) Ræder:Danm’s Krigs—og pol it.Hist.1—349.
14) Arrestant-Journal 1808-1849.
15) Kgl.Res.og Kollbr.24/3 og 13/4 18O8. - Registr.og indg.Sager samt 

Korrespb.1/4 18o8.
16) Arrest.—Journ. 1808—49. - Hirsch. - Raeder:Danm’s Krigs—og polit. 

Hist.I—467. - Tychsen:Fortifikationsetaterne 47.
17—18) Arrest.-Journ.1808-49.
19) ~ ~ - — Bardenfleth:Stormen paa Stralsund 114.

- Kgl.Res.og Kollbr.18O8.
20) Arrest.—Journ.1808-49. -Kgl.Res.og Kollbr.1808.
21) — — - - Camillo Bruun:Gennem 100 Aar.106-63. —

Korrespt>r .1809. - Kristensen:Oplysninger ang .d..borg .Art. 113.
22) Arrest.-Journ.1808-49.
23) ~ - - -. — Hirsch. - Krabbe.
24) Hedegaard. III—616.
25) - V-396.
26-27) “ 1819.50.
28) - 1820.165.
29) Registr.og indg.Sager samt Korrespb.1811.
30) Befalingsb.1814«
31) Hedegaard IV-298.
32) - V—201.
33) Voldskytten var en dertil kommanderet menig, der afl^rwtes med visse 

Mellemrum.
Køb’s Kmdtsk.:Udg.Br.6/8 1813.
Registr.og indg.Sager samt Korrespb.26/1 1811 og 30/l 1813-
Befalingsb. 1820. - Bilag t.JustitsT?r. 1792. - Regnskb.1817 og 1820.

1825.
Befalingsb.1813.

I3/II 1813.
40) Registr.og indg.Sager samt Korrespb.1811.
41) Arrest.—Journ. 1808-49. — Hirsch.
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42) Bilag t .Just itspr. 1811.
43) Birch sad fængslet fra 1820—29«
44) Arrest.-Journ.1808—49. - Befalingsb.12/9 1325» ~ Bilag t.Justitspr. 

1811. — Clausen og Rist:Mem.og Br.III-148 og Fodnote. , — Flamand: 
Fr.VI’s Hof.398« “ Giessing:Kong Fr.VI’s Reg’s Hist.352. - Indk. 
Skr.30/6 1830,18/9 1832,6/3 og 26/8 1834. - Kg 1.Res.og Kollbr.8/9 
1815. - Registr.og udg.Sager samt Korrespb.31/3 1812.30/1 1813» 
6/1 1814.Sept.1816 og Jan.1817. ~ Kedd.fra Kr igsark.V-200. - 
Regnskb.1817 og 1826. - Registr.og indg.og udg.Sager 4/8 1834.

45) Arrest.-Journ.I8O8-49.
46) Registr.og indg.Sager samt Korrespb.1816 og 1817»
47) Hedegaard V-59«
48) Arrest.—Journ.1808-49. - Bilag t.Justitspr.1814.
49) — - — -. - Clausen og Rist:Lem.og Br.III-204.
50) - - - - - - - - 111-244. -

V. Stilling:1.Batl’s Hist.127.
51) P .Andersen: Bidrag t.Søart’s Hist. 117« ~ Befalingsb.io/l og 2/10 

1818. - P.L.BenzomCriminalhist. 1-3.46 o.f. — Hedegaard 1817.79« 
- H.M.om Køb.1-2-383. - Indk.Skr.30/10 1817 og 24/1 1818. - Køb’s 
Kmdtsk.:Skrevne Vagt instr.fral.Halvdel af det i9.Aarh.29/lO og 
10/12 1817. - Euseum 1892 III-l. - J.Clausen:En dansk Soldats og 
Statsfanges Erindringer. - Regnskb.8/11 1817« - M.RubiniFr.VI’s 
Tid.299.

52) Arrest.-Journ.24/6 1817 og 3/7 1829. - Genpart af Domme over Stats
fanger 16/11 1829. - ind'k.skr.3/6.8/8 og 8/12 1829.

53) Arrest.-Journ.1808-49. - Genpart af Domme over Statsf.18/12 1818. - 
Indk.Skr .21/3 og 30/12 1818 samt 17/2 1821 og 5/1 1822. - Regnskb. 
1819 og 1821.

54) Arrest.—Journ.1808—49.
55) “ “ — - — Genpart af Domme over Statsf.18I9.
56) - - - - - D.biogr.L. - Indk.Skr.28/4.18/5.18/12 og

30/12 1820 samt 2/6 1829.
57) Regnskb .1818.
58) Krabbe.
59 Hedegaard VIII-l01. - Indk.Skr.24/10 1820.
60) Regnskb.1819•

1821-1840.

1-2) Befalingb.1823.
3) - 2/10 1824.29/9 1825.10/5 og 2/10 1826.
4) - 1825.
5) Hedegaard XI11-173.
o) Genparter af Domme over Statsf,1816-55•
7) Befalingsb.1830.
8) Bij ournal .1837 •
9) Registr.og indg.og udg.Sager.1839.

10) Indk.Skr.1840.
11 Regnskb.1823. - Listeb.1831. - Indk.Skr.1837.
12) Hedegaard IX—40. - Indk.Skr.24/2 1821. - Registr.og indg.Sager 

samt Korrespb.6/4 1821.
13) Hedegaard IX-152.
14) Regnskb.24/8 1823. - Indk.Skr.13/7 1837.
15) Kjerulf XVII-190.
16) Registr.og indg.Sager samt Korrespb.3/1 1827.
17) Hedegaard XII-16. ' '
18) - XII-19.
19) - XII—21.
20) Befalingb.15/11 1825.
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21
22

24

26

Befalingb. 2/3 1831»
Indk.Skr »8/5 1832.
Clausen og Rist .Kern, og Br.XXXI-133*
Reder; Den danske Armés Organisation 51 
Indk.Skr. 13/6 1837»
Krabbe.

Korrespb.1824

Korrespb,1830 
I83I

Repistr-og indg. Sag er samt 
L. Rubin:Pr.VI’s Tid 301.

i Registr.og indg. Sag er samt 
30-32) - - ~ -
33) Indk.Skr»31/3 1833»
29

34) J.Clausen:En danøk Soldats og Statsfanges Erindringer
35) C-Kjær: Forbryderen Christian Kjær»
36) I .Bondesen: En Forbryders Liv, — '
37) keddelt af Sognepræst Freben Hansen, Longelse pr »Rudkøbing»
36) Meddelt af Lærer Zinther i Fuglsbølle,
39) Instruktion for Hovedvagten 1833»
401 Regnskabsbog 8/10 1823»
41) Reristr.og indg.Sag er samt Korrespb.8/12 1824,
42) Indk.Skr.13/3 1829»
43) Hedepaard XI—20,
44) Hovedvagtens Journal 17/1 1833»
45) I Faussebraien mellem Grevens—og Prinsessens Bastioner.
46) Befalingsb. 19/4 1821» - Reg istr.op indg»Sager samt Korrespb.20/12 

1830.
47) lndk.Skr.24/1 1827»
48) - - 16/2 1827»
49) - - 16/7 1838.
50) Bijournal 15/8 1834.
51) Indk.Skr.23/4 1836.
52) Hovedv’s Journ.29/1 1838. - Indk.Skr.28/3 1837 og 15/2 1838. - 

Arrest.—Journ.14/6 1837»
53) Befalingsb.11/5 1830.
54) Hedegaard X-182.
55) Altsaa ikke, som anført i min Afhandling: "Kastellet Frederikshavn 

som Fængsel" i H.L.om JÉøt. I—2—257^ i Stuen (1.Etage).
56) Arrest.—Journ* 1808—49. — Befalingsb.6/9 1824. — Clausen og Rist: 

Lem.og Br.IIi-260. — Dampe:Fortælling om mit ^ænpsel. - D.biorr. 
L. — Genp.af Domme over Statsf.1821. - Giessing:Kong Fr<vi«fi Reg. 
11-217. ~ "Før og Hu":15/2 1916. - H.T.V1*5*559 o.f. - Hovedv’s 
Journ.18/8.11/9 1831. - Indk.Skr.16/10 1832. - J.J.Johansen:Dr. 
J.J.Dampe. — Krabbe. — Repistr.op indg.Sager samt Korrespb.29/9 
1821 og 7/11 1832. - K.Rubin: Pr-VI’s Tid 308.

Befalingsb.7/1 1822. — Jyns Stifts—Adresse—Avis og Avertissements- 
tidende f.15/1 1822. - Indk.Skr.31/12 1821 og 8/1 1822. - 2.Liv-

57)

58)
rpmts Stamb.og Befal ingsb.1822.

Arrest.—Journ.1808—49. — Genp.af Domme over Statsf.1824. - Hovedv’s 
Journ.5/10 1828. - Indk.Skr.5/3.6/3.1/4 og 5/10 1828 samt 19/1. 
1^7 1830 og 18/1 1831. - Køb’s Amts s.Birks Skiftepr .S.28. - Haa-

59)
60)
61)

løe:En Gren af Saabye-Slæpten 13. ■ 
Korrespb.lO/2 1829. - Regnskb.1824 

Arrest.—Journ.I8O8—49. - D.biogr.L.
1826.20/2.24/4.9/5 og 3/11 1827.

— Repistr.op indp.Sager samt

Hirsch. - Indk.G

D.biogr.L«
Atrest*—Journ.1808—49. - Befalingsb.1/11 1828. — Hirsch. — Hoved
v’s Journ.6/9 1828. - Indk.Skr.28/11 1826.

Arrest.—Journ. 1808-49. — Genp.af Domme over Statsf .1827..
* - — - - Bilag t.Justitapr.1743*1830» ~ D.biogr.L

— Genp.af Domme over Statsf.1816-55• “ Indk.Skr.11/5 1829» - Beg
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og indg.Sager samt Korrespb. 10/2 1829»
64) Arrest.-Journ.18o8-49.2O/ll 1829 og 28/4 1842. - Clausen og Rist: 

liem.og Br.XXXI-150. - D.biogr.L. - Genp.af Domme over Statsf.1816- 
55* “ Hirsch. - Hovedv’s Journ.9/4 1832 og 12/1 1840. - Indk.Skr. 
16/11 1833.9/1 1838 og 11/1 1840. - Registr.og indg.og udg.Sager 
1/1 og 7/5 1840 samt 8/1 1841. — Ugerapporter 7/12 1839.

65) Arrest.-Journ.1808—49. - Clausen og Rist:Mem.og Br.III—24^. * Genp 
af Domme over Statsf.1816—55• - Indk. Skr .5/10 1832. — Registr.og 
indg.og udg. Sag er 5/10 1832. - Registr.og indg.Sager samt Korre
spb. 10/8 1831.

66) Arrest.-Journ.1808-49. - Genp.af Domme over Statsf.1616-55. * Indk. 
Skr.12/11 1844 samt 16/2 og 14/4 1853- * Kopib.23/2 1853*

67) Arrest.-Journ. 1808-49. - Genp.af Domme over Statsf.1816-55’. - Indk. 
Skr.12/11 1844 og 16/3 1854. - Kopib.7/3 1853 og 20/5 1854.

68) Befalingsb.24/11 1826. — Sjællands Ravelinsvagt var i en Bygning, 
der laa lige overfor Smedeliniens sydlige Indgang, omtr.hvor '’Val
kyrien" nu er rejst.

69) Registr.og indg.Sager samt Korrespb.1828.
70) Befalingsb.13/9 1828.4/5.13/5 1830 og 19/3 1831. - Hedegaard XIII- 

18. — Hovedv’s Instr.fra 1837 § 5« ~ Hovedv’s Journ.7/5.13/6 og 
11/7 1830 samt 4/5 1831. - Indk.Skr.16/1 1830. - Kjerulf XIV-56. 
- Registr.og indg.Sager samt Korrespb.18/12 1829* • En lignende 
Arrest, der kaldtes ’’Bullestalden’’, fandtes endnu i 70-erne i for
rige Aarhundrede ved Vagten paa Kronborg. lieddelt af Ob.P.Fr.Rist.

71) Hedegaard XIII-4 og 24.
72) Indk.Skr.30/8 1834.

1841-1860.

1
2
3
4

9 
10, 
11, 
12, 
13 
14)

15)
16)
17)

18)

19)

Registr.og indg.og udg.Sager 8/1 1841.
Kjerulf XIX-I79.
Indk.Skr.25/5 1841.
Ifestningsfanger 25/1 1843. - Rehder XX-107.
Rehder XX11-143.
Bij our nal.
Kopib.11/9 1854.
Regnskabsb.31/3 1855.
Indk.Skr.26/5 1856.
Rehder XXVI-174.
Køb’s Kmdtsk.: Indk.Sager 1/11 1856.

- - - - 2/7 1856.
keddelt af Oversgt.Vilh.Dræby.
Hovedb.1852. - Hovedv’s Journ.8/5 1841. - Indk.Skr.30/8 1852. - 
Kasseb.1843. - Kopib.11/7 1852.5/3 og 10/12 1856 samt 7/8 i860. - 
Krabbe. - Køb’s Kmdtsk.:Korrespb.11/10 1856 og 19/12 1858. — Li- 
steb.1859. - Regnskb.1852.

Dagb.1/2 1842. - Indk.Skr.5/2 1851. - Listeb.1852. - Registr.og 
indg. og udg.Sager 10/3 1849.

Indk.Skr.15/5 1856.
Arrest.-Joürn.1808-49. - Genn.af Domme over Statsf.1816-55* * Indk. 
Skr.15/8 1843.16/3 1854 og 14/6 1855. “ Kopib.7/3 1853 og 1/1 
1856. - Statsf.27/1 1846.

Arrest.-Journ.1808-49. - Befalingsb.26/11 1842. - Clausen og Rist: 
Mern.og Br.XXXI. - D.biogr.L. — Genp.af Domme over Statsf.1816-55• 
- Korrespdb.28/11 1842. - Køb’s Kmdtsk.:Udg.Br.30/H 1842. - Uge
rapport. 6/6 1842.

Arrest.-Journ. 1808-49. - Bijourn. 18/11.17/12 og 22/12 1842. - P. 
Broch:Efterr.om Rosenborg 147. - ’’Corsaren” 9/12 1842.27/1 og 10/2 
1843. - Køb’s Kmdtsk.:Udg.Br.13/11.3/12 1842 og 10/3 1846.



“277“
20) Arrest.-Journ.1808-49.24/1 1843 og 21/12 1854. - Befal ingsb.19/6 

1852 og 15/4 1853- - Bilag t.Justitspr.1848-56. - Genp.af Domme 
over Statsf .1816—55 • ” Indk.Skr.1/2 1843.1^6 1849.4/10 1850 og 
18/6 1852. - Kopib.1/9 1851-7/3 1853 og 21/12 1854. - Registr.og 
indg.og udg.Sager 19/12 1845.10/7 og 6/10 1850. — Køb’s Kmdtsk.: 
Udg.Br.12/6 1847 og 24/4 1848. - Rehder XX-107.

21) Arrest.-Journ.1808-49. - Statsfanger 8/2 1845.
22) - - - - - Baud itz : Livser indringer 89.
23) Arrest.-Journo1808-49. - Genp.af Domme over Statsf.1816-55. 3 Køb’s 

Kmdtsk.:Udg.Br. 8/10 1846. - Registr.og indg.og udg.Sager 13/10 
1848.

24) A.Abrahams :Fra min Barndom og tidlige Ungdom 53« “ Arrest.-Journ. 
1808-49. - E.S.: 111 ,T id .XXIII—614. - Genp.af Domme over Statsf. 
1816—55. ~ R.Hammer :Fra Orlogsbriggen ”0rnen,,8 Togt etc„1845-46 
(Tidsskr.f.Søv.1922). - Indk.Skr .25/6 1850. - Museum 1895.2.Halv- 
aar 211. - Ny Colleg ial-Tidende Nr.27 af 27/6 1846. — Politidirekt 
Indg.og udg.Skr.12/2.30/5.28/7.4/10 1846.7/1 og 30/ll 1850 (Lands- 
ark.) - Registr.og ind- og udg.Sager 14/10 1846.13/1 1847.25/1 og 
1/7 1850. - Schorn:Da Voldene stod 85- - O.Vaupell:De gamle Stats
fængsler i Kast. 111.Tid .XXIII—597.

25) Arrest.—Journ.1808—49. — Genp.af Domme over Statsf.1816—55. “ Indk. 
Skr.3/8 1848. - J .H.Kloppenborg :En gammel Soldats Erindringer 261. 
- Køb’s Kmdtsk. :Udg .Br. 1/7 og 9/7 1848. - A.V. Storm: Kast els kirken 
1704-1904.

26) Arrest.-Journ.1808—49. — Regnskb.1849.
27) - - 1849 o.f. - Indk.Skr.26/9 1850 og 19/2 1851.
28) Rehder XXI1-127.
29) Arrest.-Journ.1849 o.f. — H.Schau:Dagbog, meddelt af cand.juris 

E.F.G.Schau. — Clausen og Rist:Mem.og Br.XLVI.
30) Arrest.-Journ,1849 o.f, — Indk.Skr.22/4 og 15/5 1850.
31) Arrest,—Journ.1849 o.f. — Indk.Skr.19/9 1853« - Kopib.Nov.og 21/12 

1853.
32) Arrest.-Journ.1849 o.f. - Indk.Skr.16/7.18/7 og 19/9 1855 samt 14/1 

1856. - Kopib.8/3 1856.
33) Arrest,-Journ.1849 o.f. — 1.Gen.Kom:Ekstr.Nr.839-872.1434 og 1677/ 

1855. “ Fr.Holst og A.Larsen:Felttogene.l22. — Indk.Skr.20/7.27/9» 
28/9 og 7/11 1855 samt 7/6 1856. - N.P.Jensen:Den første slesv. 
Krig 142. - Kopib.19/7 og 25/10 1855» “ Listeb.1855“56.

34) Arrest.-Journ.1849 o.f. - Indk.Skr.9/6 1856. - Listeb.1857.
35) Rehder XX-348.
36) Køb’s Kmdtsk. :Udg .Br.23/9 1847.
37) Registr.og indg.og udg.Sager 11/10 1847^
38) Indk.Skr.24/2.25/2 og 13/3 1849.
39) - - 11/9 1849. - Rehder XXIII-306.
40) - - 5/10 1853-
41) Køb’s Kmdtsk.:Indk.Sager 28/9 1857»
42) Villads Christensen:Køb.l840—57»222. - A.Levin:Nogle Bidrag t.Hotel 

Royal's Hist, i H.M.om Køb. II-I-I98. — Ny Colleg ial-Tidende Nr.36 
af 30/7 1842.

43) Køb’s Kmdtsk.:Udg.Br.16/7 1842.
44) - - - - 27/2 1845.
45) Bijournal 31/12 1847. - Rehder XXII-233-
46) Registr.og indg.og udg. Sag er 11/10 1847.
47) Rehder XXIII-3 og 427» - Registr.og indg.og udg.Sager 18/12 1849.
48) - XX-252.
49) Slavesager 1853-
50) Rehder XXV-242.
51) Befalingsb.29/9 1854.
52) Slavesager 30/9 1854. - Arrest.—Journ.30/9 1854.

Kmdtsk.:Udg.Br
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53) Rehder XXV-256.
54) Indk.Skr. 6/6 1841.
55) Krabbe.
5o) Regnsk.1854 og 1855«
57) Kaslondtsk.: Indk.Skr .10/5 1856.
58) Meddelt af Oversgt .Vilh.Dræby.

1861-1914.

1) Indk.Skr.25/12 1863. - Love og Bestemmelser for Hæren 186-3.223.
2) Listeb.1865.
3) Arrest.-Journ.1849 o.f. - Indk.Skr.Nr. 213-22.0 og 15/10 1864.
4) — - - — — — Køb’s Kmdtsk.J.Nr.131/1866.
5) - - - — - - - — 179/1.866 og 321/1867.
6) Indk.Skr. 11/2 1864.
7) - - 5/2 1864.
8) 7/2 1864.
9) Wilhelm I*s Fødselsdag.

10.) Indk.Skr.5/7 1864.
11.) - - 6/7 1864.
12 j - - 21/8 1864,.
13) Mundtlige Meddelelser fra Krigsraad Højrup o.fl.a. ældre Beboere i 

Kastellet.
14) Arrest.—Journ.1849 o.f. — Kaskmdtsk.Udg .Skr.2/4 og Indg.Skr.4/4 

1872.
15) Køb’s Kmdtsk.:Stambog f.Befalingsmænd.
lo) Kaslondtsk.: Indk.Skr.4/6 1872.
17) - “ - 28/8 1874.
18) Meddelt af Ingeniørkorpset.
19) Kaskindtsk.: Indk.Skr. 14/8 og 31/8 1883.
20) - - - 22/12 188$.
21) - - - 23/1 1885.
22) J.Krøjer og J.Hinge: Den danske Underofficer 319»

-------- oOo—



-279-

Navne- og Sagregister.

A.

Aarburg D.S .Slave .43.
d 'Aarwangen L.R.M.Baron.schw.Ob. 

213.
Aboe Th.Løjtnt.106.
Abraham Maj . 2.
Adolphine 203.204.
Adum.Neger.235.
Ahlefeldt B.Kapt.Kmj .83«
Ahlefeldt M.E.Frk.Hofdame.84.
Ahrenfeldt H.C.F.Sekit.117.
Albedyhl G.sv.Min.136.138.
Alfeen N.Prlt.15.
Aiversleben A.F.W.Off.165.
Amtiørn J.Mester.2.
Andersen J.Medhj.v.Krudttaarnssla- 

verne.180.
Andersen J.F.Osgt.Arrestfv.258.
Andersen L.Rgmtefeltsk.99.
Arbejde i Jern ved Hjulbøren (i 

Skubkarren).13-17.35-36.41. 
43-45.50.70.71.75.81.82.119. 
138.143.149.155.

Archel P.R.M.Sekit.50.
Arenfeldt A.C.Sekit.183.
Arntz L.Løjnt.170.
Arnoldi O.L.T.B.Sgt.Arrestfv.257.
Arnoldt H.J.Ob.32.
Arrestant-J ournal.158.160.181.219.

232.
Arrestantoppassere.130.133.139»145.

159.160.170.186-88.204.213.224. 
225.259.

Arrestantpassere.259.26o.
Arrester.2.4.22.32.38.44.45.47.51.

52.56.58.62.64.65.69.78.89-92.
106.121.125.133.143.159.175.
179•185.188.194.202.210.214. 
217-19.221.222.239.240.242.244.

•254.259-61.
Arrestforvareren.16.36.51.67.132.

139•159-61.169.173.176.186.187.
202-4.210.214.222-24.231.256- 
59.

Arrestforvarerens Bolig.51.169.
Arresthuset.1.18.22.44.50.56.61.62.

65.69.72.89-91.94.127.143.170.
184.185.188.210.212.218.219.
221.222.237.242.25O.254.256. 
257.259-260.

Arresthusvagten.64.65-102.160.
Artilleristokken.6.22.91.
d’Aubert J .Ob .Generalkrigskommis

sær .207.
Axelsen J .C .Præst.238.

B.

Baden G.L.Dr.jur.208.
Bag er iet.18.72.141.1^7.169.
Bang Dr.121.
Bang O.L.Jüa-t jtiarius .111.
Bauditz W.GJO.Sekit.234.
Beaumont.Falskmøntner.155• 
Bechmann S .B.Sgt.Arrestfv.223-245. 
Beck C.F.Prlt.l06.0b.l64.
Becker.Marketender.30.
Been J.Smedesv.15-
Benstrup K.N.Kmdkapt .76.
Benstøderiet.167.169 -
Benzelstjerna L.sv.Søoff.135- 
Berger C .J. Tage.Prof>106.112. 
Beringskjold M.Kmh. 105-119- 
Be ringskjold Th. 120.
Bestenbøstel A.Ob.27-32.33-37-40.
Bielefeldt C.F.Genm.161.162.
Bille S.A.Oblt.3.7.
Birch C.Konferensraad og Frue f.

Rottb011.176.184.185-
Blache.norsk Præst.97- 
Bleichen.cand. jur .238. 
Boeck C.C .Auditør .151.
Bonar J.P.Genm.20-22.26.27.31.32.
Borg.Tjener hos Stenbock.28.
Brabrand M.Poreellænshandler.130. 

132.134.
Brachei W.J .W.F.Kapt .Branddirextør. 

241.
Brandorph P.Pakhusforvalter.Kollek

tør. 117.
Brandt E.Greve.lO5.1O9.11O.
Brandvagt (se Kasernevagt).
Bremen F.C.Prlt.104.
Bremer A.F.Overlæge.Dr.med.247.
Brock.Frk.55 ♦
Broerne.75-148.
Bruun J.J.Oblt .Toldkaseerer og 

Frue.176.211.220.
Brændehuset.3.
Brændehusvagten.3.
Brøndene.6.75-
Buchwald t J. Overlæge .Dr .med. 34.
Bugge C .0 .A.Madam.Best .af Bageriet. 

141.
Bülow B.Ob.7.
Bülow F.L.E.Baron.Staldmester.106.
Bülow P.M.Genm.223.224.

c.
Carlowitz M.C.Sekit.93-
Carstensen E.Ob.Guvernør.235-
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Christian Lysestøber.Slave.195•
Christiansdatter A.E.73»
Christophersen .C .Stokmester.37»
Clausen P.Bonde.17.
Constabel J.Slave.16.
C orma ilion C .D.Genm. 18.
Cortsen L.Portnerske y.Reg.183.
Coyet G.W.Friherre sv.Genm.46.

D. ’

Damne J.J.Dr.phil.200.214.
Daniel J.Sgt.261.
DanneskjoId-Laurvigen C.C.Greve.

Adm.103.
Danneskj old-Løvendal C .V.Prlt.156.
Danneskjold-Samsøe F.C.Greve.Gene

ra ladmlt.77•79•
Deichmann 0.stud.theol.183.
De thard ing . Ka pt. 84.
Dinkla (Dinclage) J.H.Løjtnt.89»
Dirckinck-H olmfe Id F.E.R.Li.Kaptit.

243.
Dronningens Bastion. 178.179»194.
Due F.V.N.Osgt.Arrestfv.258.
Duncan H.D.Hofkasserer.Justitsraad 

og Frue.215.220.230.

s.

Eickstedt H-.H.Ob.lO6.
Eisel C.E»Landmand.238.
Eksercerhus G1.167»
Elefantstokken.189.208.212.219.221.

232.233.240.244.“
Erlund C.Post inspektør.20.22.46.
Ernst J.B.Politimester.41.43.
Esulanaden.167•
Ewald E.Prlt .Jagtj .128.

F.

Falkenberg.Løj tnt.150.
Falkenskjold A.Ritm.128.
Falkenskjold S.0.0b. 106.114.
Falkenskjold viT.Kapt .103.
Faxøe.Ladam.barketenderske.182.
Feignet F.3.Sekit.103«
Feignet J.Genm.104.
Fircks L.E.Genm.134»Genlt .137«139* 

148.150.216.
Fleischer E.Præst.6.
Flemmer E.Student.227»
Flindt J.Th.Politimester.Etatsraad.

146.147.
Fodnoter.268.
Fole kersam F.V.Ob.73»78» •
Forstrøm A.Slave.168.
Fortunst okken.256.

Franck. Sgt .Arrestfv .173.176.186. 
187.

Fra nc k A.Ob.46-48.
Francois .Løjtnt.165•
Frederiksen M.J.Slave.180.193•198»
Frick C .L.Løj tnt. 17•
Friis P.Skipper.39*55»
Fris J .Griffenfeld ’ s Kammertj.5»
Fritz.Slave.253•
Fr ohr e ic h .Fændr i k.165»
Fry E.Listres.Filantrop.247.
Furst J.Slave.63.
Fæstn ingsarbejde.14.17.82.116.155» 

169.
Fæstningsarrest.103.128.135 »143» 

151-53»156-58.164.165.181.183» 
207.209.2i2.2i5.2i7.225.226. 
230.234.238.239-241.245.253» 
254.

Fæstningsarreetanter.103.159»160.
200.209.2i2.2i9.230.245.246.
256.

G.

Garde H.G.Kmd.241.
Gedde H.C.Genm.161.162.
Geistler G.W.N.Oblt.43. 
Generalstokken.3»6.20.
Gerner O.H.Vagtmlt.245.
Gersdorff U.K.Baron.Genit.144.
Gersdorff W.L.R.Obit.181.
Gierdrum H.Prlt.Vafftmlt .131.133» 

145.
Giød vad J .F.cand.jur .234.
Gradmann J.F.Statsfange.255•
Grambov/ H.J.Frk.117.
Grevens Bast ion.178.193•
Gr iff enfeld. P.Statsmand . 3.II-13.
Gronemann F.C.Osgt.Arrestfv.257»
Grubbe T. Kapt. 15»
Grøuper G .H.Krigsraad.118.
Gude H.Genm.106.116.
Guldberg O.H.Kabinetsminister.105• 

120.
Gyldenløve U.F.Genfeltmarskal.9.
Gyldensparre A.Etatsraad.4.9» 
Gyllich Th.Spion.238.
Guntelberg C.C.H.F.Konsumtionsbetj. 

Kammerass.og Frue f.Kretschmer. 
220.226.

Gørtz G.H.Friherre.55»
Gå’hler P.E.(se S$de *85)

Hafften J.Oblt.2.
Hagen.Løj tnt .150.
Hahn S.Proviantkommissær.31» 
Hallander A.Tømrermestér.146.
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Hals C .L .Slave.36.
Halte-Lorten.Slave .253 •
Hammond F.Kancelliraad .95*
Hansen H.Præst.33«
Hansen J .Bonde lari. 15«
Hansen J.A.Slave.191•
Hansen L.Legatst ifter.85.
Hansen 0.Kontreadmiral.106.115«
Hansen R.Bonde.49.
Hansen R.Sognefoged.53«
Harbou N.Ob.23.
Haxthausen C.A.Genm.137» 
Hee J.Provst.111.
Hein D.Lvrketer.42.
Hein i..P.A.Stkapt.157« 
He insohn K.Ob.2^.
Helt J.Proviantforv.15.
Henrettelser.6.8.73«97-110«205.
Henriksen L.i£a«?ister.6.
Herdahi L.Srt .Best .af et Feltinag.

245.
Hesselberg H.J.H.Oblt.lO6.116.
Heuermann G.Prof.med.99«
Hirschfeldt A. ii/.C.Kvartermest .104.
Hitziger C .Li.Fændrik.48.
Hjort P.Præst.238.
Hjorth P.H.Rgmtzirurg. 173.175«178.

197•199.214.232.Overlæge.Ju- 
stitsraad.246.247.

Hoben L.L.Genm.106.
Eoffmann.preuss.Uoff.236.
Hohendorff C.R.Kapt.89.
Hohorst B.Kant.93» 
Hoick F.7.C.Greve.110. 
Holm H.Kaneelliraad .130.134.
Holst J .1; .KmdJcapt .102.
Holstein F.H.Kart.Toldfv.254.
Holten C.L.Obit.120.
Hommel C .3.A. iarakt.Kapt .153.
Homøe L.P.Slave.I92.
Hoppe J.H.C .Gehejmef inansraad .Ge- 

neral kommissær.186.209.
Horsche C.Musketer.45.
Hovedvagten (Hyens,i Kastellet).

I95.257.259.26O.
Hovedvagten (Byens,paa Kongens Ny

torv) .56.lO3.i53.i77.26o.
Hovedvagten (Kastellets),44.63.69.

92.159.I6O.I79.181.187.I98.199.
204.205.2i7.220-22.248.260.

Hoven R.Genm.9.
Huitfeldt H.Ob.23.
Huth’s Batteri.67.251.252.
Hviid li .Provst .80.
Hübertz P.haj.Marketender.9•
Hyller J.h.Sgt.Arrestfv.l69.l86.

251.
Høegh T.G.0blt.248.
Hune J.C.borg.Artillerist.165«

Hørbye L.P.Falslondntner.97.
Høriing. sv .Kaj .46 •

L*
Ibsen C.Mester.2.
Inventar.31.38.48.61.143.181.218- 

21.231.
Ipsen H.Præst.223.242.

J.

Jacobsen l..Kapt.2.
Jacobsen M.F.Sekit.129.
Jans.Skibsfører.237»
Jelstrup H.Kapt.l5o.
Jensen B.Stolemester. 16.
Jensen K.Musketer.17.
Jensen L.Frk.2O6.
Jensen 0.Slave.16.
Jensen S.Rytterbonde.53»
Jess F.Prlt.Insurgent.239«
Jessen Ü .F.’J.By-og Herredsfoged. 

Kancelliraad.220.224.230.
J ohansen.Jus titsuoff.224.
Johansen H.Guldsmedesv.35.
Juel P.Amtmand.46.
Junghans en , Kr ig s komm is sær • 33.
Just itsprotokol.42.
Just itsserp,enter.72.83.86.87»92. 

100.190.200.223.248.249.
Just itsunderof  f ic er er. 167.224.
Jøder.1.36.90.165.209.
Jørg en .Ha tmand. 7.
Jørgensen.Justitssrt.223.248.249.
Jørgensen H.C.Smedemester.201.204.

K.

Kahlden H.D.Løjtnt .76.
Kalckreuth G.S.Kapt»94.
•iäntorens Gang“.22.
Kaptajnvagtmesteren (Vagtmester- 

løj tnanten).8.61.67.71»74.75» 
102.130.131.139-145.159’61.174. 
182.185.188.220.245-47.254.

l&rantænehuset.140.
Kasernevagt (Brandvagt).222.
Ketelsen A.Falskmøntner.155•
Kielmannsegg J.A .Kielmann,holst- 

gott .Præs ident .10.
Kilder .trykke. 264 .utrykte. 266.
Kirckhoff J.H.Laj.148.164.
Kirken.6.22.33.47.49.51.52.64.168. 

198.226.242.
Kirkepladsen.6.56.189.205•
Kjær C.L.Slave.193«
Kjær J.C.F.Korporal.261.
Kle inmey er. Slave. 198.
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Kleyjow J .C .Ob .40.46.
Kloppenborg J.H.Uoff.238.
Klumpen C.Siave.15•
Knoblauch F.V.Oblt.2.
Knudsen L.Bande.97«
Koberg.af sk.Sgt.Arrestantpasser. 

259.
Koch C .Præst. 125.
Kock.Uoff.132.
Kommandantboli^en.3.5.6.20.107. 

i47-49.l62.l63.i95.
Kommandanten.1.3.5.7.8.18.20.26, 

31-38.40.44.46.49.58.61-63.69. 
7i.78.8O.83.85.86.95.97.106. 
IO7.III.12O.I23.I25.I29.131-34. 
139.141.143.145.147-51.155.156. 
160.162-64.167.175.177.180.184. 
I87.I88.190.192.196-98.202-5♦ 
207-210.213.220.222-24.244.245. 
248.

Kongens Bast ion.52.57.221. 
"Konstabelhuset”.44.
Kopp R.Student.227.
Hornbeck J.J.Skipper.165.
Koss.Løj tnt.116.
Koster.hol1.Skipper.165.
Krag elund .Lladam. 39 • 
Krause.Slave.192. 
Krenchel H.E.Kaptlt.236. 
Kretschmer F. Organist .226. 
Kretz.Hververlt.57.
Krigsfanger (1677) «3.
Krigsfanger (171O).18.
Krigsfanger (I807 o.f.).157.161. 

165.166.
Krigsfanger (1848—50).238.237. 
Krigsfanger (1864).255*256. 
Krofeh J.Opsynsmand v.Krudttaarns- 

slaverne.180.
Krohne J.V.F.Friherre.116.
Krojet F.Tambur.166.
Krudttaarnene i Dronningens-og Gre

vens bastioner.178—8O.19O.193. 
194.198.199.220.246.248.249.

Krumslutning.218.221.
Køller-banner G.L.0b.l06.

Il-

Lange E.D.V.Kapt .156.
Lange J.God sej er .101. 
langelinie.3.52.140.212.252.
Larsen A.Slave.195*
Tarsen C.P.Slave.195«
Tarsen H.Gaardsdreng.43.
Tarsen R.Slave.195.
Tarsen S.Bonde.101.
Lassenius J.Præst.12. 
latriner.52.

Laue.Overj.Arrestfv.186.
Leesen A.F.Proprietær.Justitsraad.

243.
Leistmann J.A.Prlt.82.
Lewenhaupt K.C.Greve.sv.haj.213.
Liebenberg J.C.Amtsfv.216.220.231.
Lillebeck J.Hofbarer.40.
L ind e J .H. & pt .Vag tmlt. 174.182.185 r

Xaptvgtm.220.haj .246.251.
Lok H.Bonde.101.
Lorentz D.C.Genm. 180.182.184.202.

204.214.
•’Lottes Gang” .199.
Lund H .a . j.Ka pt It. 242 .
Lunding L.C.Ob.244.
LybecKer O.H.Kasserer.234.
Lucke A.Prokurator.33»
Luc ke.K.Prokurator.34.
Lühe A.A.Ob.37‘
Lünebur H.h'.Tobaksspindersv,53.
I<ysholm. Sgt .233 .
Lüttichau C.D.Genm.94.
Lüttichau C.E.Frk.94.
Tæger.99•246.247.

K.

Haas.Gu ide.174.
Mads Hollænder .Slave. 195.
liajus C.Sekit i 166.
Marck F.Lusketer .124.
Larcus A.Dr.jur.238.
harketenderlerne.2.89.i74.l89.251.
harketenderne.2.9.3O.149.175.176.

180.182.186.189.199.231.255.
härtens J.Skr iver.43.
Fa t er ia Igaa rd en . 68 •
Maul LZ.kaj .15.
keckienborg.sv.Kapt.161.
Medhjælpere v .Krudttaarnsslaverne. 

180.
keyer G.H.Løjtnt.142.
Michaelsen.Løj tnt .92.
Michelsen S.Slavegevaldiger.Ju

st itssgt.72»100.
ko 11 ke F. H. S t if t amt ma nd, fhv .Stats- 

min.211.
Moritz D.Opsynsmand v.Krudttaarns- 

slaverne.180.
korten Skovfoged,fhv.Slave.191.
Mortensen.Slave.192.
Mortensen P.Renovationskusk.82.
kunter1oh P.A.Prlt.166.
LZüller .Gehejmekrigsraad .38.
Münter B.Dr.theol.Præst.108-10.
Mæhl A.Medhjælper v .Krudt taarns s let- 

verne. loO.
Møller H.A.Amtsfv.Kammerrand.116.
kørch A.J.Slave.73«
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Sb
Neergaard J .W. Overkrigskommissær. 

170.
“LegerKongen og hans Minister" .235•
Nissen N. Slave.197*
Norcross J.N.Kapt.Fribytter.39*54.

73.9i.92.
Norden J.Obit.^0.
Nordre Eagas inbygning.1.2.18*128.

255.
Norgesnorten.l.9.44.92.110.140.170.

i99.222.254.26O.26l.
Norges Ravelin.52.
Numsen F.Benin. 135*
Nyervp R.Prof.Regensprovst.183»

0.

O’Brien U.eng.Kof fard ikapt.136.138.
140.

Oertz F.L.C.Prlt.151.
Officerers Indsættelse i Arrest.

102.143.
Offic ersarrester.220.221.260.
Olsen C.Sgt.Arrestfv.257*
Olsen 0.Bonde.17.
Olufsen (Olsen) F.Kusk.41.
Oppassere (se Arrestantoppas sere)
Opvartere (se arrestantoppassere) 
Opsynsmanden v.Krudttaarnsslaverne.

i79.l8O.i98.248.25o.

P.

Pouel J.eng.Gesandt.11.
Priebst C.K.J.Præst.97*
Prinsens Bastion.166.171»
Prinsessens Bast ion.57.127.205.
Profossen.72.92 *142.190.
Proviantforvalteren (Proviantkom- 

mis sær em).5.15.31.49.71•
Præ steboligen.47.
Præst en.47.97.125.211.223-242.
Prætorius D.Kapt.54.
Pullich D.W.Prlt .170.

R.

Raasch C.3.T.Sekit.209.
Rantzau-Ascheberg S.K.Greve.Gene

ral. 105.
Rantzau C.B.Greve.53.
Rantzau V.A.Greve.53.
Raphael L.Modehandler.209.
Rasch C.Politimester.18.
Retterstedet.6.7-73.
Revenfeldt 3.Over krigs sekretær.70.
Robers A.Rentekammerskriver.43.
Roepstorff C.D.Sekit.104.
Rohden V.’y.Prlt. 130.
Rose K.P.Skuespiller.103.
Rose li.I£.Skuespillerinde .103.
Rosenberg G.E.Bygmester.127«
Rosenstand E.E.Rgmts kvartermester 

208.
Ruse H.Genm.l.
Rønne D.G.L.Off.165.
Rørby e J.H.Kapellan.147.

Paludan F.A. lund kapt. 241.
Paschen J.C.Sekit.166.
Pauernfeind VZ.E.Genm.86.144.
Paulsen L.Korporal.40.
Pedersen C.Generalf iskal.5.
Peter d.Store.27.
Petermann li.Murermester.127*
Petersen.Opsigtsbetj.v.Krudttaarns- 

slaverne.248.
Petersen C.Præst.233.
Petersen C.Slave.191.
Petersen J.H.Præst.211.
Petersen J .T.Præst .238.
Petersen T.J.Overlæge.247.
Peymann H.E.Oblt.127.0b.134.150.

Genm.161.162.
Pflueg B.L.Underkonduktør.94.
Pinnebergs Reduit.52.
Plat C.F.Giode du.Ob.175.195.204.
Platen H. C .Genera 1kr igs kommis sær.

30.38.
Platen H.J.L.Greve af Ha11ermund .

Oblt.164.
P ort a lux t e r. 170.1.86-88.

S.

Sabah-Akim.Neger. 235 *
Schack H.General.1.
Schack H.C.Genadjt.5.7*8.14.
Schau H.Sekit.239.
Scheel K.H.Genm.o9~72.78.
Schepelern C.A.Genm.223- 
Schiønning H.Prlt.166.
Schleppegrell V.F.A.prlt.142.
Schmeerfeldt B.V.sv.Kornet.171.156

184.214.
Schmidt F.Drejersv.238.
Schow G.Borgmester.238.
Schreiber J.kaj.129.
Schrøder A.J.Præstesøn.40.
Schubert P.G.Sgt.arrestfv.187»188.

222.
Schulenburg G.L.Genm.178.
Schultz G.C.Ob.9.
Schultz Ph.KaptIt.154.
Schäffer K.K.Kancellist.45.
Schønfeld H.C.Genit.25.
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Seegers C .F .Kontorchef i Krigsmin. 
Etatsraad .254.

Seerberr.Slave.195•
Sehested F.V.Ob.lOl.
Sehested K.T.1O1.
Seyer A.G.Frit.142.
Sheilds Th.Traktør.136.138.140.
Simensen K.Proviantfv.5«
Simonsen R.Slave.195»
Sindssyge Off icerer.89.
Sjællands-(Konge-)porten.3«67.91• 

194.205.259.
Sjællands Ravelin.52.185•
Sjællands Ravelinsvagt.205.217.221.
Skar pretter en. 7.99*
Skeel K.Gehejmeraad.5•
Skildvagter.33*84.102.121.124.163. 

179.188.194.197.251.
Skovsgaard O.Slave.19?*
Slavef ogd en. 74.
Slavefængslet.51.249.
Slavep-evald igeren. 72.100.101.127* 

157.167.
Slavekasaen.99.lOO.ll6.i44.i57.l89. 

247.
Slaver.14.36.43.49.51.52.56.58.62. 

64.65.6 7.69-75.80-86.89.91.92. 
97-101.126.127.130.139-41.144. 
145.157.159.16 7-69.178.185*188- 
93*197-200.220.246-53.

Slavernes Kirkegaard.169.253« 
Slavevag ten.64.65*88.
Smedel in ien.212.241.
Smed ien.75•
Sommer J.C.B.Byfoged.Jfistitsraad 

og Frue.230.240.
Spidberg J .Skibspræst .33«
Spierling D. Overkirurg .99«
Splittorff J.Etatsraad og Frue f. 

Fischer.206.210.212.
Sponneck G.W.H.Greve.Genit.48.
Spath J .J.Ob.135.
Statsfanger.3.10.11.30.56.90.102.

Io7.i35.i43.i45.i59.l69.i76. 
183.185.200.212.215.216.235. 
240.242.245-47.25 3-55.259.

Stat s fængslet.51.102.106.158-60. 
164.166.169.176.206.207.215. 
219-21.234.239.241-43.245.254.

Staudinger A.Koruoral.Arrestfv.132. 
I39.l69.l86/

Stenbock Li.Greve.sv.Genfeltmarskal. 
19.30.32.38.47.

Stj ernestokken.4.223.
Stokhuset.I2.l8.44.65.66.69.83.
Stokhusvag ten.18.
Stokkeknægten.62.66.98.100.141.
Stokmesteren.16.36.5i.6l-65.67.72.

Storm H.C.E.Sgt ^Arrestfv.257. 
Strandpromenaden.233*251 *
Struensee C*A.Justitstaad.106*113* 
Struensee C.C.Løjtnt*106*113* 
Stru ensee J »F.Greve.Kab inetsmin*

IO5.IIO.I2O.
Strøm P.J«Lusketer.123* 
’’Studenterarresten’’ .185*217* 
Støcken G.C.Genm.62*
Støttrup A. J. Gu Id smede s v„. 79*
Støttrup L.J.Remmesnidersv.79*
Støttrup Li.L.Student*79* 
Støttrun N.J.Student.79* 
Suckow C.H.Ob.. 164.
"Sukkenes Gang” .218.
Sundblad A.A.Fabrikbest.95*
Sund e H. R. Vag tmlt .Aud itø r. 130.145.
Sundt C.U.Ob.177.
Svan es t okken.219.
Sørensen C.Feltkasserer.44.45. 
Sørensen J.Osgt.Arrestfv.258.

T.

Tauf fe L. Købmand .136.
Thinen C.C.Oblt.170.
Thorsø e.Korporal.Gu ide.183.
Thostrup N.C.Korpsskr.Arrestfv.224.

Toldbodbatteriet.3* 
Toll J .0 .sv.Genm.136^ 
Tommerup K.Præst.49.. 
Tordenskjold P .Admiral. 39 «55 • 
Tott L.N.Bonde.17-.
Tømrerstr iken.145.

IL«
Udfaldsportene.52.67.249.
Uldall F.Højesteretssagf.108.109.
Unna K.Assistentshusbest.90. 
Underofficerers Indsættelse i Ar

rest .262.
Ussu-Akim. Ileger .235.

V.

Vagtarrester.260.
Vagtmesterløjtnanten(se Kaptajn

vagtmesteren) .
Vand—og Brødstraf.18.40.43.44.69. 

71.72.99.218.221.226.
Vangeled H.Bonde.101.
Varetægtsarrester.144.217*221.222.
Vind I.R.Sekit.126.
Voigt J.K.Oblt. 164.
Voldskytten.169.252.



-28?-

w.
Wandrup G. W.Fyrbøder.251.
Wedel J.135*
Wedel Jarlsberg C.G.F.Baron.Frit. 

177.
Weitzmann S.L.Frit.153« 
Wendt J.C .W.Læge.Prof.218. 
Westengaard E.Proviantfv.49. 
Westerholdt N.Stkapt.154.
Westermann M.N.Administrator.Ju

st itsraud.177»
Wickmann J.G.Organist.30.
Wilhelm af Hessen.Landgreve.Gene

ral.227.
Willebrandt J.C.Etatsraad.106.
Wilster Anna.15»
Wilster D.Løj tnt. i F1.15.
Wilster Dorotea.15.
Wilster P.J.Ob.37.38.

Winther H.Tømrersv.146.149.
Wiwet F.W;Generalfiskal.Justits- 

raad.108.
Worm C.V.Biskop.29.
Worm J.Mag ister.11.
Wrangel F.H.E.Greve.preuss.General- 

feltmarskal.255.
Wulff P.L. Overa uditør. 96.
Würtzen C.G.Maj.164.
Würtzen C.H.Ove rkr igs komm i s sæ r.141.

148.

Zeuthen II.Amtsfv.Kammerraad.116.
Zülow F.C .føndrik.93.

g..
Østrup C.S.Amtsfv.116.

Gähler P.E.Genit.og Frue f.Ahlefeldt.1O6.113»
■■■ ■■—oOo~--- ■


