
Fig. 27. Prospekt af Børnehuset og Christianshavns torv 1755 (s. 56). Stik af Johan Jacob Bruun, i Novus Atlas 
Daniæ, 1761. – View of the Home for Waifs and Strays and Christianshavn’s market square 1755. Print by J.J. Bruun 
in »Novus Atlas Daniæ«, 1761.

KIRKEN I BØRNEHUSET PA 
CHRISTIANSHAVN

NOTER S. 65

Historisk indledning. I mere end 250 år, fra 1662 
til 1928, fandtes et stort fængselskompleks 
nordøst for Christianshavn Torv. Bygninger 
blev nedrevet og andre opført, ligesom skiften
de institutioner til forskellig tid havde til huse i 
disse. Alligevel er det naturligt at behandle 
Børnehusets to kirker (o. 1680-1740 og 1741- 
1817) i sammenhæng med de af Kvindefæng
slet benyttede (1864-70 og 1870-1928). Da 
»Danmarks Kirker« hovedsagelig medtager 
bygninger og inventar ældre end 1850, vil om
talen af de sidstnævnte kirker blive kortfattet.

En beskrivelse af kompleksets øvrige bygnin
ger og de administrative omlægninger falder 
uden for værkets rammer. Ndf. bringes dog en 
summarisk oversigt over institutionernes hi
storie.1

De omfattende ødelæggelser under svenske
krigene (1643-45 og 1657-60) havde forstærket 
den økonomiske krise, og da Christian IV.s 
Tugt- og Børnehus var blevet nedlagt 1649 (se 
s. 45) og De fattiges Børnehus ødelagt 1658 ved 
afbrændingen af byens forstæder forud for be
lejringen (se s. 40), var der i høj grad behov for

4*
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Børnehuset på Christianshavn, som oprettedes ef
ter kongelig forordning af 18. marts 1662. Tan
ken var, at institutionen skulle fungere som op
dragelsesanstalt for de mange omstrejfende 
børn, der levede af tiggeri.2 Det var endvidere 
meningen, at Børnehuset ved at blive drevet 
som et manufaktur skulle hvile økonomisk i sig 
selv. Børnenes arbejdskraft fandtes imidlertid 
ikke tilstrækkelig, hvilket var en medvirkende 
årsag til, at institutionen tillige blev taget i brug 
som tvangsarbejdsanstalt for vagabonderende 
mænd og kvinder. Større og større dele af 
komplekset omdannedes med årene til et regu
lært tugthus for fanger, der var idømt hårde 
straffe. 1709 indrettedes en del af Børnehuset til 
rasp- og spindehus, og 1742 opførtes det be
rygtede rasphus, hvor de indsatte under usle 
levevilkår udførte et fysisk krævende arbejde 
ved raspning af farvetræ.

Fig. 28. Udsnit af Christian Geddes kvarterkort 1757 
over Christianshavns kvarter, med Børnehuset (her 
181) og »kirkegården under volden« (her 383) 
(s. 53). – Section of Christian Gedde’s Copenhagen map 
1757 showing the neighbourhood of Christianshavn with 
the Home for Waifs and Strays (181) and »the churchyard 
below the rampart« (383).

Forordningen af 20. febr. 1789 om straf for 
tyveri var udtryk for et omslag i retsopfattel
sen, idet straffene herefter ikke blot skulle virke 
afskrækkende, men også medvirke til den kri
minelles forbedring. Denne omlægning kom til 
at præge Børnehuset, som opdeltes i et tugthus 
og et forbedringshus. 1790 ændrede straffean
stalten navn til Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset. 
Funktionelt såvel som administrativt prægedes 
institutionen dog stadig af en sammenblanding 
af fængsels- og fattigvæsen, og først ved kon
gelig resolution af 23. juni 1845 blev den admi
nistrative forbindelse med fattigvæsenet 
afbrudt.

I 1860’rne udvidedes fængselskomplekset 
med den tidligere Veterinærskoles grund, hvor 
der opførtes en særlig straffeanstalt for kvinder 
(se ndf.), som i daglig tale kaldtes Kvindefæng
slet. 1870 blev den gamle anstalt, nu benævnt 
Christianshavns Straffeanstalt, imidlertid taget i 
brug som kvindefængsel, mens de mandlige 
fanger overførtes til tugthuse i provinsen. 
Skønt antallet af indsatte kvinder var stadig fal
dende, forblev institutionen på stedet frem til 
1928, da de sidste overflyttedes til Vestre Fæng
sel, og bygningerne blev nedrevet.

Allerede fra Børnehusets oprettelse 1662 må 
der have været tilknyttet en præst, hvis opgave 
det var at overhøre lønlige og pålagte, åbenbare 
skriftemål, holde gudstjenester mm., men em
bedets kaldshistorie er ret uklar. Frem til 1740 
bestred præsten i Vartov, foruden embedet dér, 
ofte embedet ved Børne- og Pesthuset.3 1698 
fik de to præster ved Vartov og Børnehuset 
tilladelse til at lade studenter øve sig i at prædi
ke, når de havde forfald.4 Efter en ombygning 
1806 blev institutionens kirke lukket for offent
ligheden og præsteembedet nedlagt. Der ansat
tes i stedet en kapellan fra en af byens kirker til 
at holde en månedlig gudstjeneste.5 Et præ
steembede blev dog atter oprettet her 1842.6

Segl. Blandt de mange skal blot det ældste 
omtales. En * segl stampe, (fig. 52), 1697, 7,4 cm 
lang af jern med to prægeplader. Den ene oval 
3,4 × 3,2 cm med en dydefigur, Kærlighed 
(Caritas), og omløbende versalindskrift: »Chri- 
stianshafns Børnehusis Sigil 1697«. Den anden
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Fig. 29. Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets brand 1817. Oliemaleri af I. C. Dahl (s. 57). Københavns Bymuse
um. – The fire which broke out at the Workhouse and Prison 1817. Painting in oils by I. C. Dahl.

ligeledes oval, 2,6 × 2,4 cm, med versalind
skriften: »ChristiansHafns Børnehuus Seigl 
1697«. Nu i Vestre Fængsel.7

Kirkegårde. Hvor Børnehusets første begra
velsesplads har ligget, vides ikke, da forholde
ne angående de ældste kirkegårde på Chri
stianshavn kun er lidt kendte. Sandsynligvis 
benyttedes først en afdeling af kirkegården ved 
»Kirken på Christianshavn« og senere efterføl
geren Vor Frelsers kirkegård (jfr. DK. Kbh. 
By. 2, navnlig s. 602f). Af pladshensyn måtte 
snart oprettes assistenskirkegårde til sidstnævn
te, og magistraten skænkede senest 1747 et 
stykke jord til brug for Børnehusets lemmer.8 
Denne kirkegård »under volden« (se fig. 28) 
meldtes 1759 opfyldt, og der søgtes derfor om 
en anden plads ikke for langt fra Børnehuset.

Den eneste grund, der fandtes belejlig, var én 
uden for Amager port, som bønderne var villi
ge til at afstå mod erstatning.8 Kirkegården 
kom til at ligge over for den nuværende Vor 
Frelsers sogns kirkegård på den anden side af

Amagerbrogade, trukket et stykke tilbage fra 
vejen (matr. nr. 5/1806 Amagerbro). 1775 be
tegnedes begravelsespladsen som ubrugelig om 
vinteren, da den næsten altid var overflydt med 
vand.9 Skønt indgrøftet og omgivet af et jord
dige,10 gav vintervejret fortsat problemer. Fra 
1792 benyttedes undertiden en stue i en nærlig
gende gårds staldbygning som ligkapel, og 
1812 opførtes et lille bræddeskur på kirkegår
den, beregnet for redskaber og hensættelse af 
lig om vinteren, »når is, sne og vand underti
den hindrer begravelsen i nogle dage«.11 Fra 
1815 blev henrettede forbrydere begravet her.12

1857 fremsattes ønske om at nedlægge kirke
gården, men hvornår det blev imødekommet, 
vides ikke. 1880’rne benyttedes arealet til tøm
meroplag. Ved jordarbejder i – og syd for – Hollænderdybet er man fra tid til anden stødt 
på råt tildannede kister, foret med træuld eller 
halm.13
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Fig. 30. Børnehusets facade mod Christianshavns Torv 1687. Rammetegning til Gottfred Hoffmanns kort 
over København (s. 54). Københavns Bymuseum. – The facade of the Home for Waifs and Strays on to the 
Christianshavn Torv (market square), 1687. Drawing on the border framing Gottfred Hoffmann’s map of Copenhagen.

BØRNEHUSETS KIRKE I 
O. 1680-1740

1662 flyttede Børnehuset ind i de bygninger, 
der allerede stod på den store grund, som strak
te sig fra Christianshavns Torv til Skt. Annæ 
gade, jfr. fig. 30. Om der allerede fra begyndel
sen blev indrettet en egentlig kirkesal, vides 
ikke, men en sådan er omtalt 1690.14 Det frem
går endvidere af forskellige instrukser, at der 
forrettedes både dåb og vielser i kirken, men 
der haves ikke kendskab til beliggenhed, ind
retning eller det faste inventar. Det er heller 
ikke muligt at afgøre, hvilke genstande der se
nere overførtes til Børnehusets kirke II, men 
det ndf. omtalte altersølv er anskaffet til den

ældste kirke og blev benyttet i alle senere fæng- 
selskirker på stedet.

INVENTAR. *Alterkalk, (fig. 31), 1696, 24 cm 
høj. Sekstunget fod med graveret kors i cirkel
slag, samt indskriften: »Børnehus Kalch Oc 
Disch Renoveret 1696«, med kursiv. Mellem 
de retkantede skaftled en knop af barokform 
med seks tunger på over- og underside. Bæge
ret er glat med let udsvejfet rand. Øverst på 
foden, umiddelbart under nederste skaftled fire 
stempler: mestermærke (Bøje I, 1979, 151) for 
Ditlev Brasenhauer, Københavnsmærke 1696, 
guardeinmærke for Conrad Ludolph og må- 
nedsmærke skorpionen.
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Da indskriften genfindes på det helt tilsva
rende berettelsessæt, og de to sæt endvidere er 
af enkel udformning, kan det ikke afgøres, 
hvori renoveringen 1696 bestod. Der er dog 
rimeligvis blevet anskaffet to nye sæt efter 
Laurits Grams tiltræden som præst i maj 
1696.15

Den tilhørende *disk (fig. 31) er 16 cm i tvm., 
har indgraveret kors i cirkelslag og er stemplet 
som kalken under bunden.

Begge dele er nu i Nyborg Statsfængsel.
*Oblatæske, (fig. 32), o. 1690, 3,5 cm høj og 

med ovalt tvm. på 6,5 × 8,5 cm. Prydet med 
en dreven blomsterranke på siden og et frugt
bundt på låget. Under bunden graveret: 
»H. C. S. T. – K. A. D. 1700« (jfr. fig. 33), 
hvilket må være givernes initialer. Endvidere 
to stempler »DS 16..«, rimeligvis for Didrich 
Schilling. Stemplerne minder om Bøje I, 1979, 
117 og 118, men kan også være en ukendt vari
ant.16 Nu i Nyborg Statsfængsel.

*Berettelsessæt, (fig. 35), 1696, den 14,3 cm 
høje kalk svarer helt til den ovf. omtalte og er 
stemplet på samme vis. Ligeledes disken, som 
dog under bunden er forsynet med et påloddet 
oblatgemme (fig. 36). 3,7 cm i tvm. og 0,8 cm 
højt. Gemmet kan ikke længere åbnes. Som det 
øvrige altersølv i Nyborg Statsfængsel.

*Sygekalk, (fig. 34), 1700, 14 cm høj, af tin. 
På bægeret indskriften: »Børnehusets Kalck og 
Disck till Curerstuen 1700«, med kursiv. Nu i 
Vestre Fængsel.

Fig. 31-33. *Altersølv. Nyborg Statsfængsel. Jakob 
Gaasvig fot. 1985. 31. Alterkalk 1696 med tilhøren
de disk, af Ditlev Brasenhauer (s. 54). 32. Oblatæske 
o. 1690 af Didrich Schilling (s. 55). 33. Stempler og 
givernes initialer: »H.C.S.T. – K.A.D. 1700« under 
oblatæskens bund (s. 55). – 31-33. *Altar plate. 31. 
Chalice and paten 1696 by Ditlev Brasenhauer. 32. Wa
fer box c. 1690, possibly by Didrich Schilling. 33. Marks 
and donor’s initials: »H.C.S.T. – K.A.D. 1700« on the 
bottom of the wafer box.
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Fig. 34-36. *Berettelsessæt og sygekalk af tin. 34. 
Sygekalk 1696, af Ditlev Brasenhauer (s. 55). Ny
borg Statsfængsel. Jakob Gaasvig fot. 1985. 35. Disk 
til berettelsessæt med oblatgemme, 1696 af Ditlev 
Brasenhauer (s. 55). Nyborg Statsfængsel. Jakob 
Gaasvig fot. 1985. 36. Sygekalk af tin, anskaffet til 
fængslets sygestue 1700 (s. 55). Vestre Fængsel. NE 
fot. 1984. – 34-36. *Eucharist-set and pewter chalice. 
34. Chalice for the sick 1696 by Ditlev Brasenhauer. 35. 
Paten with wafer compartment from Eucharist set. Ditlev 
Brasenhauer 1696. 36. Pewter chalice for sick-visiting ac
quired by the Prison’s sick-bay 1700.

BØRNEHUSETS KIRKE II 

1741-1817

1739-41 opførtes en ny fløj ud til Chri
stianshavns Torv (fig. 37) efter tegning af Philip 
de Lange, hvis navn med tilføjelse af betegnel
sen »Architectus« fandtes i frontispicen.17 Midt 
i bygningen indrettedes en rummelig kirkesal i 
to etager, omgivet af funktionærboliger, ar- 
bejdssale mm. I mansardetagen var sovesale for 
fangerne.18

Med årene kom institutionen til at lide af 
pladsmangel, og ved en ombygning 1806-07, 
efter tegning af læge, arkitekt og viceborgme
ster Jens Bang,19 blev kirken halveret. Den tid
ligere pulpituretage blev inddraget og udnyttet 
som arbejdssal. Som følge af fangernes flytning 
fra pulpituret til gulvet måtte kirken lukkes for 
udefrakommende, hvilket ramte de indsatte og 
deres pårørende. Disse havde kunnet benytte 
den offentlige gudstjeneste til i det mindste at 
se hinanden.20
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Fig. 37. Børnehuset på Christianshavn. Maleri af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg (s. 56). National
museet. – View of the Home for Waifs and Strays. Painting by Johannes Rach and Hans Heinrich Eegberg.

Lukningen af kirken var blot en af de forrin
gelser af fangernes levevilkår, som indtraf i dis
se år, og som førte til det voldsomme fangeop- 
rør i 1817. Ved denne lejlighed blev fløjen ud til 
torvet stukket i brand (fig. 29), og den ud
brændte totalt.

Kirkefløjens ydre. Den anselige bygning (fig. 
38) var 23 fag lang, tre stokværk høj og med 
mansardtag. Et ottekantet, kobberklædt kup
pelspir hævede sig over det tre fag brede, frem
springende midtparti, der indrammedes af jo- 
niske kolossalpilastre. Det midterste par bar en 
trekantgavl med det kongelige monogram. 
Kirkesalens placering røbedes af to høje, rund
buede vinduer, som flankerede kirkens hoved
indgang.

Den helstøbte facade virker lidt tør eller 
streng, men har intet tilstræbt fængselspræg, 
og bygningen kunne lige så godt have rummet 
et hospital. Den umiddelbare inspiration synes 
da også at være Vajsenhuset (jfr. fig. 91 
s. 112f.), hvortil Philip de Lange få år tidligere

havde leveret tegninger i forbindelse med en 
større ombygning. Bl.a. var hele midtpartiet 
dér blevet skalmuret (jfr. s. 113).21

Kirkens indre. Frem til 1806 udfyldte kirkesa
len de to nederste stokværk i bygningens midt
parti. Indretningen af den ca. 11,25 × 12 m sto
re sal kendes fra en udateret etageplan (fig. 39), 
antagelig udført o. 1750, et par knappe beskri
velser og spredte regnskabsnotitser. Et prædi- 
kestolsalter var opstillet i nordøst. Ved rum
mets fire sider fandtes et omløbende pulpitur. 
Kirkens loft var gibset og smykket med »kva- 
draturarbejde«.22

Ændringer: 1790 byggedes et vindfang for 
døren ud til torvet.23 Ved ombygningen 1806-
07, hvor kirkens øverste etage blev inddraget 
og pulpituret nedtaget, måtte prædikestolsal- 
tret adskilles som følge af den lavere loftshøjde. 
Samtidig flyttedes alterbordet en smule tilbage, 
således at det kom til at stå mellem to af de 
piller, som tidligere havde båret pulpituret, 
men som nu bar etageadskillelsen (jfr. fig. 40). I
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Fig. 38-39. Børnehuset, opført 1739-41. 38. Hovedfacade af bygningen, hvor kirkesalen fandtes i midtpartiets 
to nederste stokværk. 1:450 (s. 57). Efter »Den danske Vitruvius«, 1746, 39. Etageplan af kirkefløjens nederste 
stokværk o. 1750. 1:450 (s. 57). Kgl.Bibl. – The Home for Waifs and Strays erected 1739-41. 38. Main facade of the 
building, in which the Chapel occupied the central bays of the two lower storeys. After »Den danske Vitruvius«, 1746. 
39. Floor plan of the first storey of the Chapel Wing c. 1750.
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det søndre hjørne udvidedes kirken med et 
mindre værelse. En del af væggen blev fjernet, 
således at rummet åbnede sig ind mod kirken, 
men om denne udvidelse indrettedes som 
»dåbskapel« eller som »sideskib«, vides ikke.

INVENTAR. Oversigt. Kendskabet til kirkens in
ventar er uhyre sparsomt, da der hverken kendes 
regnskaber eller inventarier fra den første tid. Det 
kan derfor ikke afgøres, om der blev overført andre 
inventarstykker fra den ældre kirke end det endnu 
bevarede altersølv (se ovf.). Bortset fra etageplaner
ne (fig. 39 og 40) kendes ingen afbildninger af kir
kens indre.

En del mindre inventargenstande blev anskaffet i 
forbindelse med fattigvæsenets – og dermed også 
Børnehusets – overdragelse til Københavns magi
strat 1781. Kongen viste dog sin fortsatte interesse 
for institutionen ved at skænke 75 store og 75 små 
salmebøger. Orgel, krucifiks og et maleri skænkedes 
til kirken i årene før den ødelæggende brand i 1817, 
hvor det kun lykkedes at redde altersølv og dåbstøj, 
som ikke blev opbevaret i kirken.

†Prædikestolsalter. Alterbord og prædikestol var 
indbygget i en svær 3,75 m bred trækonstruk
tion (fig. 39), og flankeredes af marmorerede 
søjler, der dannede en portal, som skjulte op
gangen til prædikestolen. Det hele karakterise
redes som sirligt snedker- og billedhuggerar
bejde,18 men der haves ikke kendskab til den 
oprindelige udsmykning.

Ved en ombygning 1806-07 fjernedes porta
len, og prædikestolen blev opstillet for sig 
selv.23 En »såkaldt altertavle eller krucifiks« af en
gelsk tin, der 1790 blev »fastslaget« på altret, 
flyttedes ved ombygningen til en placering 
over døbefonten. En forsølvet lysearm til to lys, 
skænket af konsistorialråd Braem og et timeglas 
med kvarterer blev kasseret ved samme lej
lighed.23

†Alterklæder. 1781 fandtes et forslidt og næ
sten ubrugeligt af rødt plys samt en alterdug 
med kniplinger, der 1779 var bekostet af tavle
pengene.23

*Vinkande og *dåbskande, begge af tin, næv
nes i 1781-inventariet og må være identiske 
med følgende: 1) 1769, (fig. 41), 21 cm høj in
klusiv løvegæk. Under bunden indskrift med 
kursiv: »Til Guds Ære og Kirkens Ziir 1769«

Fig. 40. Snit og etageplan af kirkefløjen 1814 ved Fl. 
d’ Auchamp. 1:300 (s. 59). Nationalmuseet. – Cross- 
section and plan of first storey in the Chapel Wing.

samt et mestermærke for Andreas Olsen og 
kvaliteten engelsk tin (fig. 54).24 2) 1769, (fig. 
42), 17,5 cm høj. Gækken mangler. På korpus 
indskrift med kursiv: »Til Guds Ære og 
Kierkens Ziir An(n)o 1769«. Stemplet som 
kande 1, under bunden. Begge kander er nu i 
Vestre Fængsel ligesom et *kalkklæde, (fig. 43) 
af rødt fløjl med broderet »INRI A(nn)o 1772«, 
kantet med guldknipling. 27 cm i tvm. Anskaf
fet for tavlepenge.23

Alterudstyr: En gammel (†)messehagel blev 
1781 omsyet til dåbstøj (se ndf.). Det vinrøde 
silkevelour har et stiliseret blomstermønster 
(jfr. fig. 44-46), der står opskåret på uopskåret 
bund. Stoffet er sandsynligvis fremstillet i 
1600’rnes første halvdel.25 1781 omtales endvi
dere to store messing †alterstager og en †messeha- 
gel af rødt fløjl med kors af guldgalon og kantet
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Fig. 41-42. *Vinkande og *dåbskande af tin, udført af Andreas Olsen 1769. Vestre Fængsel. NE fot. 1984. 41. 
Vinkande (s. 59). 42. Dåbskande (s. 59). – 41-42. *Wine jug and baptismal ewer of pewter, executed by Andreas 
Olsen in 1769. 41. Wine jug. 42. Baptismal ewer.

af samme materiale. Haglen var bekostet af 
tavlepenge 1781 ligesom en †messeskjorte 1779. 
1811 skænkede institutionens direktør, d’Au- 
champ, et †krucifiks af malm.23

†Alterskranke af jernværk omtales 1760,18 og 
1781 var knæfaldet udstoppet og overtrukket 
med ruslæder.23

†Bogstol til degnen anskaffedes 1810.23

Fig. 43. *Kalkklæde 1772 (s. 59). Vestre Fængsel. 
NE fot. 1984. – *Chalice napkin 1772.

†Døbefont omtales 1781, ligesom et †dåbsfad af 
engelsk tin og dåbskanden (se ovf.).

*Dåbstøj: 1781 fandtes to sæt: 1) o. 1775, af 
hvid toile de Marseilles, bestående af løjert 
(fig. 46), smække og to huer. Løjerten måler 
ca. 95 × 60 cm og kantes af galon og en lille, 
syet knipling. Smække og huer er forsvundet 
før 1916, mens kjolen er i Nationalmuseet (inv. 
nr. D 11141). 2) 1781, af rødt silkevelour, be
stående af løjert (fig. 44), smække og to huer 
(fig. 45). Sættet blev syet 1781 af en gammel 
messehagel (se alterudstyr). Løjerten måler 155 
cm i længden (med hætte) og er forsynet med 
guldgalon og en knipling af guldtråd og lahn 
langs kanten. Hættens issesøm er ligeledes kan
tet med guldknipling. Drengehuen, syet af seks 
stykker, og pigehuen, syet af to, er forsynet 
med samme type kniplinger og bindebændler 
som kristentøjet. Smækken er forsvundet,26 
men løjert og huer er i Nationalmuseet (inv. 
nr. D 11139-40).

†Skriftestol fandtes 1781 bag altret og rumme
de foruden præstens egen stol to skamler. 1787 
forfærdigedes et gardin af tre alen grønt rask.23 
Kasseret ved nyindretningen 1806-07.

†Lukkede stole. Direktionens to lukkede stole 
fandtes på kirkegulvet og var forsynet med
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Fig. 44-46. *Dåbstøj. 
Nationalmuseet. LL. 
fot. 1984. 44. Dåbskjole
1 (t.h.) o. 1775 (s. 60). 
45. Dåbskjole 2 (t.v.), 
syet af en gammel mes- 
sehagel 1781 (s. 60). 46. 
Huer, syet til dåbskjole
2 (s. 60). – 44-46. 
*Christening gowns. 44. 
Christening gown 1 (to the 
right), c. 1775. 45. Christ
ening gown 2 (to the left) 
made from an old chasuble 
1781. Christening bonnets 
made for gown no. 2.

vinduer.18 På etageplanen (fig. 39) er de angivet 
ved kirkens »nordre« væg. På pulpituret havde 
håndværksmestrene to lukkede stole, der 1790 
forvandledes til en. Efter nyindretningen fand
tes kun to lukkede stole.23

†Bænke. Til forskellig tid fandtes et varieren
de antal bænke af forskellig type. På kirkegul
vet stod 13 stole for betjentene og de fanger, 
der ønskede at gå til alters. Bag disse opstilledes 
1787 nogle bænke til de mange tilhørere fra 
staden, som efter præstens mening ikke kunne 
stå, så længe gudstjenesten varede.22 1 807 be
stod beholdningen af 17 fastslagne bænke, her
af tre med ryglæn, og tre løse bænke.23

†Pengetavler. Den gamle tavle var 1803 både i 
stykker og for lille til kvartalsvis at kunne rum
me »de for det meste store kobberskillinger«, 
som de næppe særlig velhavende kirkegængere 
fra byen lagde heri. Der blev indkøbt en ny af 
mahogni med graveret elfenbensplade og drejet 
træskaft.23 Pengetavler omtales ikke efter kir
kens lukning for offentligheden.

†Orgel anskaffedes 1811 ved frivillige bidrag 
fra direktør d’Auchamp og andre velgørere.23

†Salmenummertavler mm. 1781 anskaffedes to 
sorte trætavler med hvid påskrift: før og efter 
prædiken. Og 1810 endnu en. 1811 opsattes to 
»opførselstavler«.23

†Malerier og stik. 1781 fandtes et stort kobber
stykke af Christian IV med forgyldt ramme og 
glas for. Og 1811 skænkede direktør d’Au
champ Frederik VI.s portræt i oliefarver med 
glas og ramme samt et oliemaleri af Korsnedta- 
gelsen.23

†Lysekrone, skænket 1773 af spisemester Si
mon Jensen, af messing med seks arme, op
hængt i en rødmalet jernstang med forgyldte 
trækugler. 1781 bevilgedes, at der hver jul måt
te anskaffes lys til kronen – og alterlys – for 
stiftelsens midler og ikke som hidtil for ind
samlede tavlepenge.23

†Lysearme. Foruden lysearmen på prædike
stolen fandtes en forsølvet messingarm til to 
lys. Denne kasseredes 1807.23
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Fig. 47. *Altertavle, 1700’rne (s. 63). Privateje. – *Altar-piece, 1700s.
†Ligbåre stod 1781 i ligkælderen, men kasse

redes året efter. En ubrugelig ligvogn fandtes til 
1803, hvor den kasseredes.23

†Klokker. Foruden den store i spiret fandtes 
en lille, ophængt i gården, som brugtes til at 

ringe til »kirke og mad«. Sidstnævnte omstøb
tes 1805.23

BEDESALE OG KAPELLER 

Efter oprøret og kirkens brand 1817 indrettedes

forskellige bedesale rundt om i komplekset. En 
udtømmende redegørelse for disse tilsynela
dende ret spartansk udstyrede lokaler skal ikke 
forsøges, men enkelte træk, navnlig vedrøren
de de katolske kapeller, skal meddeles.

De katolske kapeller. Mens en jødindes dåb i 
Børnehusets kirke 1783 betragtedes som en så 
glædelig begivenhed, at der afholdtes udgifter 
på over 22 rdl. af stiftelsens midler til anskaffel
se af en passende klædning til den omvendte – 
og til aflønning af politiet, der skulle holde ro 
og orden i den fyldte kirke – herskede en vis 
mistænksomhed over for andre trossamfunds 
kirkelige betjening af fængslede og syge (jfr. 
Stokhuset s. 148 og Frederiks Hospital s. 174).

Efter 1808 at have afslået en ansøgning fra 
den katolske menighed om at måtte benytte 
kirken fik menigheden tilladelse til at afholde 
kommunion i et værelse i bygningskomplek
set.27 1814 var et kapel indrettet i forbedrings
husets stueetage,28 men efter branden 1817 
måtte dette rum tages i brug som officervagt- 
stue.27 Et nyt lokale blev dog snart stillet til 
rådighed.

Ifølge 1837-inventariet fandtes følgende in
ventarstykker i det katolske kapel: et alterbord 
med opsats, hvorpå var malet Kristus på korset 
(se ndf.); fire lysestager af kaliaturtræ (vel rødt 
sandeltræ); en Kristus på korset udskåret i træ; en 
læsepult med grønt omhæng; en mindre do.; en 
fyrretræskasse indeholdende: et grønt præsteor- 
nat af silke med guldtresser, en hvid messesærk

Fig. 48. *Alterbordsforhæng (s. 63). Udateret, antagelig 1800’rne. Nationalmuseet. LL fot. 1984. – *Antepen
dium. Undated, probably 1800s.
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af lærred forsynet med kniplinger, en latinsk 
messebog fra 1631 og en alterdug med frynser; to 
træskamler; en træbænk og seks do. med ryg
stød; seks lange fodskamler og et maleri forestil
lende Gravlæggelsen.

Det katolske kapel 1865-1928 fandtes i stueeta
gen i den nyopførte bygning, der tillige rum
mede undervisningslokaler og institutionens 
store kirkesal (se ndf.). Lokalet havde en gulv
flade på ca. 6 × 6 m,29 og her fandtes: en skrifte
stol, et alterpodie med alterskranke og knæfald, 
samt et alter med altertavle.30 1928 tilbød 
J. P. Henriksen at ombytte det gamle orgel i det 
katolske kapel med et godt, brugt harmo-

31nium.
*Altertavle (fig. 47) 1700’rne, olie på træ, nu i 

privateje (Schweiz). Det 129,5 × 113,5 cm. 
store maleri forestiller Kristus på korset, omgi
vet af Johannes og de tre Maria’er. Ved korsets 
fod hovedskallen. Jesu stilling med hovedet på 
venstre skulder og himmelvendt blik samt de 
to nærmeste kvinders hændervridende gebær
der er forholdsvis sjældne i Golgatha-fremstil- 
linger. En parallel findes dog i Kirke-Såby, Kø
benhavns amt. Dette maleri, der er malet i 
midtfeltet på en altertavle fra 1598 oven på en 
ældre Nadverfremstilling, er i Danmarks Kir
ker dateret til o. 1800.32

Andre bedesale 1817-65. I denne periode hold
tes gudstjenester flere forskellige steder i 
komplekset, men kendskabet til lokalernes ud
seende og inventarets beskaffenhed er yderst 
sparsomt. I 1858/59-inventariet opregnes for
uden det bevarede inventar (se ovf.): fire altre; 
to altertavler, en døbefont og en prædikestol. 1861 
holdtes prædiken hver søn- og helligdag i an
staltens tre afdelinger samt hver tirsdag i »straf- 
fekvarteret«.33

Et *alterbordsforhæng (fig. 48), af uvis alder, 
som er afleveret til Nationalmuseet af Straffe
anstalten på Christianshavn (inv. nr. D 11138), 
må stamme fra en af disse bedesale eller måske 
fra det katolske kapel. Forhænget måler 240 × 

31 cm og er samlet af fem stykker, der næppe 
oprindeligt er skåret til dette brug. Det røde, 
opskårne silkevelour er rimeligvis fremstillet i 
Frankrig o. 1800.25

Fig. 49. Straffeanstalten på Christianshavn. A: den af 
Kvindefængslet 1864-70 benyttede kirke; B: den 
1870-1928 af Kvindefængslet benyttede kirke. Belig
genhedsplan efter Berggreens karréplan 1886 (s. 63). 
Tegning MN 1985. – The Prison in Christianshavn. A: 
The Chapel used by the Prison for Women 1864-70; B: 
The Chapel used by the Prison for Women 1870-1928. 
Site plan after Berggreen’s local map 1886.

KVINDEFÆNGSLETS KIRKER

I 1860’rne udvidedes fængselskomplekset med 
den tidligere Veterinærskoles grund på den an
den side af Dronningensgade, hvor der opfør
tes en særlig straffeanstalt for kvinder (jfr. 
fig. 49), som blev taget i brug i november 1864. 
I forbindelse hermed blev den gamle anstalt, 
som nu alene skulle anvendes til mandsfængsel, 
underkastet en gennemgribende ombygning i 
årene 1863-66.
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Fig. 50. Kvindefængslet på Christianshavn (s. 64). Efter N. S. Nebelong: Fængsel for Quindefanger paa Chri
stianshavn. – Prison for Women in Christianshavn. After N. S. Nebelong: Fængsel for Quindefanger paa Chri
stianshavn.

Da straffene for adskillige forbrydelser blev 
nedsat ved straffeloven af 10. febr. 1866, sank 
fangetallet betydeligt, og allerede 1870 kunne 
den ene anstalt undværes.34 Mandsfangerne 
blev overført til tugthusene i Viborg og Hor
sens, mens den gamle anstalt blev taget i brug 
som landets eneste kvindefængsel. 19. okt. 
1870 forlod de sidste fanger det tidligere kvin
defængsel. Bygningerne udlejedes til Køben
havns kommune, der først benyttede dem som 
arresthus, men senere også som tvangsarbejds- 
anstalt.

Christianshavns Straffeanstalt blev nedlagt 
29. marts 1928, da de kvindelige fanger over
førtes til Vestre Fængsel, hvor en særlig afde
ling en tid fungerede som selvstændig straffe
anstalt, benævnt »Statens Kvindefængsel«.

Den 1864-70 benyttede kirke. Allerede 1859 le
verede N. S. Nebelong et første udkast til opfø
relse af et kvindefængsel. Nye tegninger forelå 
1860, men først august 1861 var de endelige 
tegninger og overslag klar.35 De for byggeriets 
igangsættelse nødvendige love stadfæstedes
23. jan. 1862, og 6. nov. 1864 blev kirkesalen 
indviet.36

Som det fremgår af fig. 51, var kirken indret
tet efter det amfiteatralske princip i de to øver

ste etager i mellembygningen samt i en del af 
kompleksets midterste fløj, og havde et alter 
med krucifiks opstillet i forbygningen (d.e. i 
nordøst). Åben tagstol. Prædikestolen var an
bragt foran altret på galleriet, som ved rum
mets sidevægge havde plads for opsynsbetjen- 
te, der skulle overvåge fangernes opførsel i den 
tid, de befandt sig i kirken. På gulvet fandtes
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endnu et alter omgivet af en halvrund alter
skranke med knæfald. Til højre herfor en døbe
font. De forreste 64 stole eller aflukker 
(»stalls«) var forsynet med overstykke, hvilket 
skulle forhindre de indsatte fanger i at se eller 
kontakte andre fanger. Bag disse fandtes 17 
bænke og en »ophøjning« med et orgel.37

Kirkesalen og tilsyneladende også inventaret 
blev overdraget Københavns kommune 1870, 
og der ses ikke at være foretaget væsentlige æn
dringer før nedlæggelsen 1921,38 da bygninger
ne solgtes til et privat konsortium, der indrette
de beboelseslejligheder i det endnu eksisterende 
kompleks.39

Om de enkelte inventarstykker vides ikke 
meget. 1869-70 anskaffedes tre sæt dåbstøj.40

†Orgel, der var leveret af Fr. H. Ramus, Kø
benhavn,41 omtalt i »Organist- og Kantorem
bederne« 1906 og 1916. Ét manual med fire 
stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Oc- 
tav 2'. Intet pedal. En organist blev ansat ved 
kirken 1864.

Den 1870-1928 benyttede kirke. I forbindelse 
med ombygningen af den gamle straffeanstalt 
indrettedes, ligeledes efter tegninger af 
N. S. Nebelong, en kirke, som blev indviet 
15. okt. 1865.42 Kirkesalen udfyldte de to øver

ste etager i en bygning, der var opført midt i 
kompleksets ene gård (jfr. fig. 49). I den neder
ste etage fandtes oplagskamre, skolestuer, præ- 
steværelser samt et katolsk kapel (se ovf.).29

Også hér var kirken indrettet efter det amfi
teatralske princip (jfr. fig. 53) og afveg ikke væ
sentligt fra den i kvindefængslet. Altrene var 
dog opstillet i sydvest. Frem til den sidste 
gudstjeneste (25. marts 1928) skete næppe stør
re ændringer i rummet. Dog øgedes antallet af 
aflukker (»stalls«). 1867 fandtes kun to rækker, 
men 1919 nævntes seks (jfr. fig. 53).43

†Orgler: 1) Bygget 1865 af Knud Olsen, Kø
benhavn.44 Et manual med fire stemmer, intet 
pedal.45

2) Bygget 1913 af I. Starup, København. 
Seks stemmer og én transmission, ét manual og 
pedal. Disposition: Manual: Bordun 16', Prin
cipal 8', Gedakt 8', Flute harmonique 8', Gam
ba 8', Fløjte 4'; superoktavkoppel. Pedal: Sub
bas 16' (transmission). Opmagasineredes 1928 
på fængslet i Vridsløselille.46

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Straffeanstalter. Diver
se vedr. Børnehuset 1674-1789 (bl.a. rgsk. med bilag 
1781-89). – Københavns Tugt- og Forbedringshus

Fig. 51. Tvær- og læng
desnit af den 1864 ind
viede kirkefløj (s. 64). 
Efter N. S. Nebelong: 
Fængsel for Quindefan
ger paa Christianshavn. – Cross-section and longi
tudinal section of the Cha
pel wing consecrated in 
1864. After N. S. Nebe
long: Fængsel for Quinde
fanger paa Christianshavn.

Danmarks Kirker, København 5
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1790-1822. – Regnskaber 1848- . Straffeanstalter: Chri
stianshavns Straffeanstalt 1869-72. – DaKanc.: G 
128. Kommissionen angående Københavns Tugt-, 
Rasp- og Forbedringshus 1806-12. – Justitsministeriet. 
Direktoratet for fængselsvæsenet: Kopibøger 1861-64. – Journaler 1859-66. – Brevregister 1927-29. – Kopi
bøger 1927-29. – Journal med registre 1928. – Jour
nalsager 1927-28. – Justitsministeriet. Bogholder- og 
kasserer-kontorerne: Rgsk. for byggearbejder ved Vi
borg og Christianshavns Straffeanstalter.
LASjæll. Ældre fængselsarkiver. Straffeanstalten m.v. 

på Christianshavn: Resolutionsprotokol 1781-1816. – Kopibøger 1860-71. – Inventarieprotokol 1816-17, 
1837, 1858/59, 1863/64, 1867/68, 1893/94, 1900/01, 
1910/11, 1919/20. – Korrespondancejournal 1926- 
37.
Vestre Fængsels arkiv: Diverse gamle papirer fra 
Christianshavn. – Ifølge en fortegnelse på LASjæll. 

fra 1962 skulle arkivet endvidere rumme en række 
arkivalier, som dog ikke har kunnet lokaliseres. Det 
drejer sig bl.a om: Kirkeeftersyn. – Inventarieproto- 
koller mm. 1837-1936. – Journalsager 1820-1932.
Tegninger. RA. Kort- og Tegningssamlingen. Direk
toratet for Fængselsvæsenet 1941. Afl. des. F 05-160- 

1, nr. 12, Christianshavns Fængsel: Store samling, 
der bl.a. omfatter: En opmåling af straffeanstalten 
o. 1850; div. etageplaner o. 1850; N. S. Nebelongs 
præsentationstegninger af kvindefængselsprojekter 
1859 og 1860 samt de endelig godkendte 1861; Ne
belongs præsentationstegninger til ombygning af 
den gamle straffeanstalt 1860 (projekt) og 1862.
KglBibl. Billedsamlingen. Børnehuset på Chri
stianshavn, etageplan o. 1750 (fig. 39).

NM2. Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset. Diverse 
etageplaner ved Fl. d’Auchamp 1814 (fig. 40).

Litteratur. V. From: Christianshavns Straffeanstalt 
1662-1928, 1928.

Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, s. 223.

Beskrivelse ved Sven Rask og Ulla Kjær (altertav
len s. 63). Redaktionen afsluttet juni 1985.

1 Foruden V. From: Christianshavns Straffeanstalt 
1662-1928, 1928 er især benyttet: Nielsen: Kbh. 
Hist. V, 155-60 og VI, 390-97, samt Fr. Stucken- 
berg: Fængselsvæsenet i Danmark 1550-1839, I-II, 
1893-96. En særlig administrationshistorisk oversigt 
findes i: Ældre fængselsarkiver fra København og 
Møn. Foreløbig arkivregistraturer udg. af Landsar
kivet for Sjælland. 1965.
2 KbhDipl. III nr. 913.
3 Wiberg: Præstehist. II, 159f. og 163f. samt 
KbhDipl. VII nr. 708.
4 KbhDipl. VII nr. 793.
5 DaKanc. G 128. Kommissionens indstilling af 
3. nov. 1806 og Kancelliets svar af 6. dec.
6 Ved resolution af 25. juni 1842, jfr. endvidere Wi
berg: Præstehist. II, 164.
7 Her opbevares ligeledes seglstamper for: Direktio
nen for Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, Tugt-, 
Rasp- og Forbedringshuset, Direktøren for Straffe
anstalten paa Christianshavn, samt Odense Tugt- 
huus Segl. Endelig findes en stampe med en anden 
udgave af det ovf. beskrevne lille præg.
8 KSA. Historiske undersøgelser. Arkivets kopibog 
1872, s. 189-90.
9 Konventhusets brevb. 19. okt. 1775.
10 Rgsk. 1791 og følgende år.
11 Resolutionsprotokol 29. juni 1812.
12 Reskript af 23. maj 1815.
13 Erik Housted: Fra limfabrik til bankhus – nogle 
træk af Amagerbros historie, 1978, s. 77f.
14 Div. dok.: Kontrakt mellem direktionen og in
spektøren af 6. juni 1690.
15 Wiberg: Præstehist. II, 163.
16 Bøje I, 1979, s. 98. Oblatæsken er antagelig udført 
før 1695, Schillings dødsår, da hans enke og efterføl
ger benyttede en anden type stempler.

Fig. 52. *Signeter for Børnehuset, Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, Straffeanstalten på Christianshavn og 
Odense Tugthus (s. 52 og 66, note 7). Vestre Fængsel. NE fot. 1984. – *Seals of the Home for Waifs and Strays, 
the Workhouse and the Prison of Christianshavn, as well as of Odense Prison.
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Fig. 53. Kvindefængslets kirkesal II, 1893. Litografi af Knud Gamborg i Illustreret Tidende (s. 65). – The 
Chapel II of the Prison for Women. Litograph from 1893.

17 S. 243 i C. Elling: Arkitekten Philip de Lange, i 
Arkitekten 1930, s. 225-72.
18 Brandtaksationen 1760.
19 Jens Bang udarbejdede i disse år tegninger til et 
nyt, aldrig opført, tugthus på Christianshavn. Hist
MeddKbh. 1. rk. I, 90f.
20 Selv om dette aspekt var i overensstemmelse med 
tidens fremherskende ideer om fangernes isolation 
fra omverdenen, ses dette argument ikke at have 
indgået i kommissionens overvejelser om kirkens 
lukning. DaKanc. G 128.
21 I sin artikel om de Lange (jfr. note 17) bemærker 
C. Elling: »Bygningens almindelige Disposition er 
utvivlsomt afhængig af J. C. Kriegers Waisenhus på 
Nytorv«. Da Kriegers andel i udformningen af Vaj- 
senshusets kendte facade imidlertid er betydelig 
mindre end tidligere antaget, og de Langes andel 
større, må Børnehuset snarere siges at være afhæn
gig af sin samtids byggeskik i almindelighed.
22 Brandtaksationen 1803.
23 Rgsk.
24 Stemplet er ikke medtaget i Danske tinmærker. 
Andreas Olsen er ellers omtalt s. 41.
25 Venligst oplyst af Hanne Frøsig Dalgaard, NM3 
(Tekstilsamlingen), som også takkes for hjælp ved 
beskrivelsen af dåbstøjet og datering af alterbords- 
forhænget.
26 Hverken huer til dette sæt eller smækker til de to 
sæt er medtaget i en fortegnelse over genstande i

»Fængselshistorisk Samling paa Christianshavns 
Straffeanstalt«, udarbejdet af Hugo Matthiessen 
1916 (korrespondancearkivet NM2).
27 LASjæll. Sankt Ansgars kirkes arkiv. Korrespon
dance mm.: Kapellet i Tugt-, Rasp- og Forbedrings
huset.
28 Ifølge dAuchamps etageplaner.
29 Etageplaner, snit og opstalter i: Beretning om 
Straffeanstalternes Tilstand 1873-91.
30 Brandtaksation 1867.
31 Div. gamle papirer fra Christianshavn.
32 DK Kbh. Amt. s. 859.
33 Kopibøger 1861-64.
34 From (note 1), s. 34. Hans beskrivelse ligger lige
ledes til grund for den følgende redegørelse.
35 Tegningerne til kvindefængslet og ombygningen 
af straffeanstalten leveredes henholdsvis 6. og 17. 
aug. 1861. Tegningerne findes i RA (jfr. ovf.) lige
som de ældre projekter.
36 Journaler 1859-66.
37 Brandtaksationen 1865.
38 1864 var kirken under reperation i tre uger, men 
det vides ikke, hvad der skete ved den lejlighed (ko
pibøger 1860-71).
39 Brandtaksationerne 1885-1921.
40 Rgsk. 1869-72.
41 Rgsk. for byggearbejder ved Viborg og Chri
stianshavns Straffeanstalter.
42 Kopibøger 1860-71.
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43 Brandtaksationerne.
44 Knud Olsen: Orgelfortegnelse, I. Starup & Søns 
arkiv. Orglet til »Fengslet paa Christianshavn« afle
veredes 3. april 1865.
45 Organist- og Kantorembederne, 1906, s. 17.
46 I. Starup & Søns arkiv, læg vedr. Vridsløselille 
fængselskirke.

Fig. 54. Bunden af kande 1 (s. 59), med indskrift og 
Andreas Olsens mærke for kvaliteten engelsk tin. 
NE fot. 1984. – Bottom of jug no. 1 with inscription and 
Andreas Olsen’s mark signifying English pewter.

THE HOME AF WAIFS AND STRAYS

Børnehuset in Christianshavn was founded in 
1662 as a house of correction and a home for 
waifs and strays. In the course of the following 
two hundred and fifty years a complex of pri
son buildings stood on this site (fig. 2, 10).

In 1790 its name was changed to Tugt-, Rasp- 
og Forbedringshuset, (workhouse and prison), 
and in 1870 to Christianshavns Straffeanstalt 
(prison). Women had always been sent this 
house of correction, but not until 1870 were 
male prisoners moved to other prisons, and the 
name Kvindefængslet på Christianshavn (wo
men’s prison) was what it was generally called 
afterwards.

A church is mentioned for the first time in 
1690, but nothing is known about it; some of 
its altar plate is preserved (figs. 31-33). In 1739- 
41 a new wing overlooking the market square, 
Christianshavns Torv (fig. 38) designed by 
Philip de Lange was added to the institution. A 
spacious chapel was arranged in the central part 
of the building (floor area 11.25 m × 12 m) on 
two floors with a surrounding gallery. The 
facade recalled that of the Royal Orphanage (cf. 
fig. 91, p. 113), the work of de Lange a few 
years earlier in connection with large-scale al
terations. The principal source of information 
about the fittings of the chapel is an undated 
floor plan (fig. 39), probably executed c. 1750.

To the north-east can be seen a pulpit-altar, and 
by the north-west wall are two closed pews for 
the governors.

The design by Jens Bang for a rebuilding 
carried out in 1806-07 reduced the size of the 
chapel by half. Members of the public were not 
now permitted to attend services in the chapel 
because it was no longer possible to segregate 
prisoners from ordinary churchgoers. The up
per floor had been taken for other purposes, 
but a small room was added at the south corner 
(cf. fig. 40). The chapel wing burnt down du
ring a prison riot in 1817 (fig. 29), and only 
altar plate and christening clothes saved 
(figs. 34-36 and 41-46) as they were not kept in 
the chapel.

Until the 1860s small, spartan rooms of 
prayer sufficed, but on 6th November 1864 the 
consecration of a large chapel in a new building 
(cf. fig. 50) took place, and on 15th October 
1865 another chapel was consecrated within the 
bounds of the old institution. Both chapels (I: 
fig. 51 and II: fig. 53) were arranged on the am
phitheatre principle and fitted with stalls in 
which the prisoners could be kept in isolation. 
The designs were by N. S. Nebelong. Chapel I 
was abandoned in 1921, and Chapel II in 1928, 
when the last of the prisoners were transferred 
to Vestre Fængsel, the state prison.




