
Fig. 126. Stokhusets facade til Øster Voldgade. Radering af Otto Holm. KglBibl. – The facade of the Military 
Prison to Øster Voldgade. Etching by Otto Holm.

STOKHUSETS KIRKESAL
NOTER S. 151

Historisk indledning. Københavns ældste militæ
re arresthus – Stokhuset kaldet – opførtes 
1617.1 Det fik flere afløsere, men en egentlig 
kirkesal blev først indrettet 1741 i forbindelse 
med Frederik IV.s Stokhus. Det militære ar
resthus omdannedes dette år til straffeanstalt 
for udståelse af slaveri eller fæstningsstraf, og 
de slaver, som hidtil havde været anbragt på 
Bremerholm, overflyttedes til Stokhuset (jfr. 
s. 48). I administrativ henseende var institutio

nen henlagt under Københavns kommandant.
Den engelske fængselsreformator John Ho

ward besøgte 1781 Stokhuset, hvori da fandtes 
154 slaver. Efter tre besøg konkluderede han, 
at »dette fængsels modbydelige tilstand gav 
mig altid hovedpine, som jeg også led af ved 
mine første besøg i Englands fængsler«.2 Ved 
sit andet besøg overværede han en ringe besøgt 
gudstjeneste. De få slaver sad sammen på bæn
ke. Blandt dem en enkelt, hvis håndled var
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Fig. 127. Stokhuset. Beliggenhedsplan efter Gedde 
1757. Tegning MN 1985. – The Military Prison site 
plan after Gedde 1757.

lænket til en trillebør, hvilket var straf for et 
flugtforsøg. Soldater var opstillet forskellige 
steder i kirken, ved døren stod to med opplan- 
tet bajonet.

Med tiden udvidedes fængslet betydeligt, og 
1838 fandtes 486 slaver, hvilket krævede en be
tydelig vagtstyrke.3 Da der under krigen 1848- 
50 blev brug for soldaterne ved fronten, ophæ
vedes den militære vagt, og der ansattes civile 
betjente.4 Fæstningsstraf bortfaldt ved lov af 
29. dec. 1850, og i lov af 6. nov. 1858 bestem
tes, at Stokhuset skulle nedlægges, så snart det 
nye forbedringshus i Vridsløselille kunne tages 
i brug. Stokhuset ophævedes endeligt ved ju
stitsministeriets bekendtgørelse af 12. april 
1860.

Fangerne har vel altid haft mulighed for at 
modtage besøg af præster. Dog formentes ka
tolske (»papistiske«) præster adgang til Stok- 
og Arresthuset 2. juni 1688.5 Ved reskript af 
27. jan. 1741 pålagdes det Garnisonskirkens 
præster at besørge prædiken og sjælesorg i 
Stokhuset. Gudstjenesterne forrettedes skifte
vis på dansk og tysk, indtil det ved resolution 
af 29. marts 1826 bestemtes, at gudsdyrkelsen i 
det tyske sprog skulle ophøre, når den nu an
satte tyske præst måtte afgå.6 Ifølge Rothe hav

de gudstjenesterne været offentlige, men hold
tes nu (d.e. 1854) for fangerne alene.7

Kirkegård. Slaverne begravedes på en særlig 
kirkegård, som vist nok udgjorde en del af den 
gamle Soldaterkirkegård uden for Østerport 
(jfr. DK. Kbh. By. 3, s. 289). Med Stokhusets 
ophævelse 1857 blev Slavekirkegårdens areal 
tillagt Garnisons kirkegård. Frem til 1815 be
gravedes også henrettede forbrydere her (jfr. 
Pesthusets kirkegård s. 84), men efter retterste
dets flytning til Amager Fælled benyttedes 
Straffeanstaltens kirkegård ved Amagerport til 
dette formål (jfr. Børnehusets kirkegård s. 53).8

Bygningshistorie. Frederik IV.s Stokhus op
førtes 1722-26 på hjørnet af Øster Voldgade og 
Stokhusgade jfr. fig. 127. Som følge af det ret
vinklede gadenets sammenstød med den skrå 
voldlinie fik grunden form som et parallelo
gram. Mod volden opførtes to lave bygninger, 
som flankerede porten (jfr. fig. 126). Bygme
steren var Marcantonio Pelli, men det for
modes, at Elias David Häusser har leveret teg
ningerne.9 1737 udvidedes grunden mod sydøst 
og kom derved til at omfatte et rasphus, opført 
1732 i tilknytning til Det kongelige militære 
Uldmanufaktur.10 Denne bygning omdannedes
1740 til slavehus for de fanger, som skulle 
overføres fra Bremerholm (jfr. Slavekirken på 
Bremerholm s. 48). Kirkesalen indrettedes på 
loftet i bygningens vestre ende (jfr. fig. 128).

Det viste sig imidlertid vanskeligt at undvæ
re slaverne på Holmen, og 1782 besluttedes det 
at genindføre dem. Der opførtes en bygning til 
dem på Stokhusets grund ved tømrermester 
Georg Volmeister, med hvem der sluttedes 
kontrakt 19. marts 1783. Efter få år opgav sø
etaten atter at benytte denne form for arbejds
kraft, sidehuset blev 1787 overdraget landeta
ten.11 En sidste udvidelse skete 1826, da bl.a. 
bygningerne ud til volden sammenbyggedes, 
og det gamle rasphus forlængedes (jfr. 
fig. 131).12

Nedrivningen af bygningskomplekset kom 
til at strække sig over en længere årrække. Alle
rede o. 1900 var den del af det gamle rasphus, 
som havde rummet kirkesalen, nedrevet,13 og 
1932 lå materialerne i de tidligere kælderfængs-
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Fig. 128. Stokhuset, situationsplan 1741 ved S. C. Gedde. 1:600 (s. 148). Forsvarets Bygningstjeneste. – The 
Military Prison site plan by S. C. Gedde 1741.

ler i forhuset.14 Sidebygningen blev som det 
sidste nedrevet december 1955.

Kirkesalens indretning. I forbindelse med 
overflytningen af slaverne fra Bremerholm 
indrettedes 1741 en kirkesal på loftet over det 
tidligere rasphus efter en skitse udarbejdet af

S. C. Gedde. Rummets disponering kendes fra 
to næsten ens planer fra 1741 og 1827 (fig. 129 
og 130), som dog ikke i alle detaljer (f.eks, præ- 
dikestolens form) stemmer overens med de 
faktiske forhold. Bygningen blev ramt under 
Københavns bombardement 1807, og det me-

Fig. 129-130. Kirkesalen i Stokhuset 1741 og 1827. 1:300. 129. Kirkesalen 1741. Detalje af fig. 128 (s. 149). 130. 
Kirkesalen 1827 . Detalje af situationsplan fra 1827, signeret »Neumann« (s. 149). Forsvarets Bygningstjeneste. – The Military Prison’s Chapel 1741 and 1827. 129. The Chapel 1741. Detail of fig. 128. 130. The Chapel 1827. 
Detail of The Military Prison site plan, signed »Neumann«.
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ste inventar måtte udskiftes, hvilket dog tilsy
neladende ikke ændrede kirkesalens udseende 
væsentligt.15

Lokalet var ca. 8,5 × 19 m og beregnet for 
140 slaver og 60 skildvagter. Modsat døren 
fandtes prædikestolsaltret opstillet foran et 
stort vindue i bygningens vestvendte gavl. 
Endvidere gav tre kviste lys til salen.16 To ræk
ker stolestader til slaverne flankerede midter
gangen, og forrest i hver række var indrettet 
stole til degnen og justitssergenten. Ved siden 
af altret fandtes stole for henholdsvis præst (= 
skriftestolen) og justitsløjtnant og langs vægge
ne bænke til vagtmandskabet.

INVENTAR. Oversigt. Kirkens inventar er tilsyne
ladende forsvundet, og kendskabet til det er for
holdsvis beskedent. Alt blev tilsyneladende nyan- 
skaffet 1741 og det meste atter 1808, efter at det 
»total var ituslagen ved bombarderingen«.17

†Prædikestolsaltre opstilledes såvel 1741 som 
1808. 1) 1741. Alterbordet var beklædt med fyr
rebrædder og overtrukket med rødt klæde, 
kantet med gule snore. Den »cirkelrunde« (d.e. 
cylinderformede) prædikestol var ligeledes af 
fyr, med rød klædesudstopning og gule snore

og forsynet med dør. 1774 anskaffedes et †time
glas og to †lysearme af blik.18 2) 1808; det ny 
prædikestolsalter med sirater og tilbehør leve
redes af snedker C. W. Wellmann. Alterbordet 
flyttedes 1862 til kirken i Københavns Garni- 
sonssygehus,19 ligesom en altertavle, der efter 
sigende var malet af en slave, som var idømt 
fæstningsstraf for fabrikation af falske femda- 
lersedler.20 Begge dele – samt knæfald og alter
skranke (se ndf.) – var rimeligvis endnu i be
hold 1904, da en ny kirkesal indviedes i Garni- 
sonssygehus (fig. 132).21

†Alterskranker med knæfald. 1) 1741, af fyrre
træ.18 2) 1808, jernrækværk bag læderbetrukket 
knæfald.18 Overførtes 1862 til kirken i Garni- 
sonssygehus.19

†Stolestader. 1770 fandtes 42 korte bænke til 
slaverne opstillet på gulvet og lange bænke til 
vagtmandskabet ved væggene.18 Næsten alle 
stolestaderne blev fornyet eller istandsat 1808, 
men genopstilledes tilsyneladende som de 
gamle.

De †lukkede stole ved siden af altret (jfr. kirke
salens indretning) blev genindrettet 1808 af 
snedker Wellmann. De fire kirkestole, beståen
de af store skillerum, hver med sin fyldingsdør, 
var adskilt af lisener(?) med udsvejfede vaser.17

Fig. 131. Stokhuset, si
tuationsplan 1827. A: 
forhuset efter ombyg
ningen; B: store slave
bygning; C: det tidligere 
rasphus med kirkesalen; 
F: inspektørens have; 5: 
to kanoner; 12: palisade. 
1:900 (s. 148). Forsvarets 
Bygningstjeneste. – The 
Military Prison site plan 
1827. A: Front house after 
rebuilding: B: Large cell 
block; C: Former work
house with Chapel; F: Pri
son inspector’s garden; 5: 
Two cannons; 12: Pali
sade.
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Fig. 132. Den nye kirke
sal i Garnisonssygehus 
ved indvielsen 1904. Al
tertavle, alter samt alter
skranke med knæfald 
stammer antagelig fra 
Stokhuset (s. 150). Fot. 
bragt i tillæg til Aften
posten 22. april 1904. – The new Chapel in the 
Military Hospital shortly 
after it was consecrated in 
1904. Altar-piece, altar 
and altar-rail with kneeler 
are probably from Stokhu- 
set, the prison.

†Pengetavle, af mahogni med stålbøjle og 
klokke, leveredes 1808 af snedker Wellmann.17

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Forsvarets arkiver. Ingeniørkorpsets danske arkiv 
1697-1848: Rapporter og bygningsprojekter 1738- 
64. Indretning for Slaverne til en Kirke 1741 (heri 
bl.a. en skitse til kirkesalens indretning af S. C. Ged
de). – Varia. Fortegnelse over militære bygninger i 
København 1810. – Forestillinger til kongen 1814- 
27. – Papirer fra ingeniørofficeren i Københavns 
fæstning 1815-24. – Ingeniørkorpsets regnskabsarkiv 
1764-1848: Materiel- og inventarregnskab. Danske 
fæstninger 1764-1848. – Ugelister for leverede ydel
ser til Ing. C. 1808-09. – Kommandanten i København: 
Stokhuset, regnskaber 1843-60.

Tegninger. Forsvarets Bygningstjeneste: Her findes en 
række tegninger, bl.a.: S. C. Geddes situationsplan 
1741 (reg. nr. I-9-1), div. etageplaner, snit og opstal- 
ter 1827 (reg. nr. I-28-5) samt situationsplan mm. 
1827 (reg. nr. I-28-6).
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THE MILITARY PRISON

The earliest military prison in Copenhagen was 
called Stokhuset and built in 1617. But not until 
Frederik IV’s Stokhus was a chapel arranged 
when naval detainees were transferred from 
Bremerholm (see p. 50) in 1741. Forty years af
terwards the English prison reformer, John 
Howard visited the prison and saw its 154 pri
soners. His conclusion was that »the offensive
ness of this prison always gave me headache, 
such as I suffered from my first visits to the 
English prisons«. This prison was closed down 
in 1860, and the prisoners transferred to the 
new prison in Vridsløse.

Until 1826 church services in the prison 
chapel were conducted by turns in Danish and 
German, out of consideration for those impri
soned soldiers who had been recruited in Ger
many. In 1854 these were were held solely for 
prisoners but earlier they had been public.

Frederik IV’s Military Prison was built in 
1722-26, presumably after the design of Elias 
David Häusser. In 1737 the prison was en
larged to the south-east, so that the site of the

prison included the building which was turned 
into a prison in 1740 (see fig. 127). A chapel 
was arranged in the west end of this building. 
In 1807 the chapel was hit by a shell during the 
bombardment of Copenhagen by the British. 
However, it was restored to almost its original 
appearance (see fig. 130). The demolition of the 
complex of buildings took place by degrees 
from c. 1900 to 1955.

According to a sketch by S. C. Gedde from 
1741 the chapel interior was 8.5 m × 19 m. The 
pulpit-altar, opposite the door, was flanked by 
the stalls for the priest and prison governor re
spectively. Along the walls were long benches 
for the prison warders, while the prisoners sat 
in two rows of pews in the centre.

All the fittings have disappeared, likewise 
the altar, altar-piece and altar-rail which were 
transferred to the Military Hospital (Gar
nisonssygehus) in Copenhagen in 1862, where 
they evidently remained at any event until 1904 
(fig. 132).




