Det gamle København

Historier om tugthusvæsnet
Journalist Jørgen Larsen har i mange år skrevet klummer om
personer, bygninger, gader og stræder i København. Med
udgangspunkt i Berlingskes store arkivsamling fortæller han her
anekdoter om Københavns fængsler og tugthuse.
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Kvindefængslet på Christianshavns Torv 1909.
Foto: København før og nu. Bind IV.

Inden for murene
Gennem et par hundrede år var
Christianshavn landskendt for
bydelens fortræffelige fængselsvæsen.
Her kom folk fra både Jylland og
øerne, som havde forbrudt sig mod
loven i en sådan grad, at det udløste et
ophold af kortere eller længere
varighed i tugthuset. Og landets mest
rummelige tugthus lå på
Christianshavn. Her var der plads til
både indfødte københavnere og folk
fra provinsen.
Oprindelig havde tugthuset været en
slags børnehjem, hvor flokke af
mindreårige drenge og piger kunne
anbringes under forsvarlige forhold.
Det var forældreløse børn, der var
overladt til deres egen skæbne, og som
løb omkring i københavns gader, og
dem var der masser af i Christian IVs
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hovedstad. De levede af at tigge og
stjæle, og ordentlige mennesker kunne
ikke færdes på gaden uden at blive
antastet. Kongen indrettede derfor et
børnehus, hvor de unge mennesker
kunne være under opsyn, og hvor de
med en fast hånd kunne opdrages til at
blive gode arbejdsomme borgere. Det
gamle tugthus i Farvergade blev
indrettet til formålet i 1605, men
allerede et par år senere flyttede
institutionen til Helligåndshuset, hvor
der var bedre plads. Det var der behov
for. En ny forordning bestemte
nemlig, at voksne arbejdssky
løsgængere fra hele landet, som ikke
havde andre skavanker end en
medfødt dovenskab, skulle anbringes
under samme tag som de forældreløse
børn.
Her kunne de lære at bestille noget
nyttigt.
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I 1662 flyttede børnehuset til
Christianshavn, hvor Frederik III
havde købt en prægtig adelsgård midt
på torvet. Den skænkede han til
fattigvæsenet, og det var den, der med
tiden blev ombygget til rigets største
fængsel, da børnene var blevet anbragt
under mere ordnede forhold. Tugt-,
Rasp- og Forbedringshuset var det
officielle navn, fordi der var tre
forskellige afdelinger, hvor fangerne
blev anbragt alt efter graden af deres
kriminelle handlinger. I rasphuset sad
de værste, som lige så godt kunne være
overladt til bødlen med det samme.
For her døde man alligevel før eller
siden under store pinsler af at raspe
giftige farver. De andre afdelinger
husede kriminelle med et kortere
synderegister. De afsonede under knap
så barske betingelser, men det skulle
ikke være nogen fornøjelse at sidde i
fængsel. Det kunne alle blive enige om.
Og var enkelte af fangerne utilfredse
med forholdene, havde vogterne
midler at tage i anvendelse.
Opsætsighed blev imødegået med en
passende fysisk afstraffelse. Den slags
var der almindelig folkelig forståelse
for i tiden.
I 1817 udbrød der et omfattende
fangeoprør. Det havde været nøje
planlagt, men en af de indsatte havde
røbet, hvad der skulle ske, og
myndighederne var forberedt og på
plads. Den gamle adelsgård brændte
ganske vist under de voldsomme
tumulter, og 14 af fangerne blev
henrettet som straf og til skræk og
advarsel for andre, der skulle gå rundt
med oprørstanker, men derefter blev
det hurtigt hverdag igen. Bygningen
blev genopført, for et fængsel på
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Christianshavn kunne man ikke
undvære.
Københavns indbyggertal voksede. Det
samme gjorde kriminaliteten, og i
årtier diskuterede de kommunale
myndigheder, hvor man skulle
anbringe alle de formastelige
forbrydere og alle de løsgængere af
begge køn, som det var nødvendigt at
holde bag lås og slå. Der var trængsel i
de små celler, og det hjalp først rigtigt,
da man midt i århundredet kunne
begynde at sende mordere og
voldsmænd til det store nye tugthus i
Horsens, og da Vestre Fængsel nogle
årtier senere slog portene op for
mandlige beboere af enhver karakter,
som domstolene havde skønnet egnet
til straf.
Derefter blev der god plads til
kvinderne, som nu også begyndte at
fylde op i kriminalstatistikken.
Tugthuset på Christianshavn blev
indrettet til kvindefængsel, og det blev
i vid udstrækning invaderet af
sædelighedspolitiets mange
bekendtskaber rundt om i byens mere
belastede kvarterer. Offentlige
fruentimmer, som trods adskillige
advarsler ikke havde overholdt
reglerne for, hvor og hvordan de måtte
udøve deres frie erhverv som
forretningsdrivende. Nu var det ikke
længere hjemløse børn, der gjorde det
besværligt for ordentlige mennesker at
færdes uantastet i Københavns gader.
I 1928 blev det gamle tugthus revet
ned, og på grunden opførtes den
moderne funkisbygning,
Lagkagehuset.
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Slaverne i Stokhuset
Stokhusgade hedder en nydelig lille
gade i det borgerlige kvarter mellem
Øster Voldgade og Rigensgade. I 1862
var gadens beboere så trætte af det
navn, at de indgav ansøgning til
kommunen om et nyt. Forgæves.
Det var ikke uden grund, at borgerne i
gaden gerne ville slippe for daglig at
blive mindet om Stokhuset, for det var
en grum historie.
I 1720erne byggede Frederik IV her
langs volden et moderne
fængselsanlæg helt i tidens ånd:
Dengang skulle det være en straf at
blive straffet, og jo hårdere fangerne
blev behandlet, desto større var
mulighederne for at holde
kriminaliteten nede på et acceptabelt
niveau.
Egentlig talte man ikke om fanger men
om slaver. Og man opererede med to
kategorier: de ærlige og de uærlige
slaver. Det var forbrydelsens karakter,
der bestemte, i hvilken bås man blev
anbragt. Som uærlig slave kunne man
berede sig på at leve resten af sit liv i
lænker indespærret i Stokhuset i en
mørk og drivende våd fængselscelle.
Anderledes stillede det sig med de
ærlige slaver, som havde ret (og pligt)
til at afsone ved at udføre
tvangsarbejde – d et kunne være
vedligeholdelse af fæstningsanlægget
eller udgravninger til de monumentale
palæer som eksempelvis Amalienborg.
Det var praktisk, og det var billigt, og
fra 1764 begyndte Stokhuset at levere
slaver til hele landet.
Systemet udviklede sig, og i
begyndelsen af 1800-tallet kunne
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slaver udlejes til forskellige tjenester
for en pris så lav, at det pressede det
almindelige lønniveau .
Velhavende borgerkoner kunne have
deres helt private »lille slave«, og der
verserer historier om, hvordan nogle
med særligt talent havde god
fortjeneste på både den amourøse og
pekuniære konto.
Det var dem, der i Stokhuset udgjorde
den absolutte overklasse. Fanger, som
havde penge under hovedpuden og
som kunne slå sig ned i
marketenderens skænkestue og
bestille vin og god mad for derefter at
trække sig tilbage til deres egen
private celle. En af dem havde tidligere
været kasserer ved Det kongelige
Teater. En pæn mand, som desværre
var kommet til at putte nogle af
teatrets penge i egen lomme.
De fleste fanger var anbragt i
Stokhuset på grund af langt grovere
kriminalitet. Vold, mord og
mordforsøg udløste i heldigste fald
kagstrygning (pisk) og
brændemærkning med efterfølgende
livsvarigt fængsel. Drabsmænd var der
kun få af i fængslet – dem skilte man
sig for det meste af med . Tyveri så
retten på med den største alvor, og
tyveknægte helt ned i letvægtsklassen
kunne derfor regne med domme på
mange års fængsel.
Det nyttede ikke at nægte, hvis man
først var under anklage.
Inkvisitionskommissionen havde gjort
sig til ekspert i disciplinen »pinligt
forhør«, hvilket ganske enkelt betyder
tortur. Alle de mest nederdrægtige
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nøgne celler på omkring 50
kvadratmeter var op til et halvt
hundrede fanger sammenstuvet under
ubeskrivelige forhold. I alt skønnede
man at kunne huse 500 fanger ad
gangen – men der var da altid plads til
én til.
Alle var lænket på den ene eller anden
måde alt efter deres dom. Vask og
tøjskift eksisterede ikke, og til hver
celle hørte to lokummer. Stanken var
efter samtidige beskrivelser at dømme
kvælende indtil det uudholdelige, og
rotter var der overalt. »Det er
fortvivlelsens og elendighedens sande
bolig.« Alskens sygdomme florerede
naturligvis, og til at pleje de syge
havde man ansat en barber. De
specielt smittefarlige blev samlet i to
små rum, og man havde i sagens natur
også et lighus i komplekset.
Stokhusgade i dag ser noget anderledes ud
end i tidernes morgen. Holscher Arkitekter
har blandt andet bygget et moderne byhus,
der blev vist frem i tv, da den amerikanske
talkshow-vært Oprah Winfrey i 2011 lagde
vejen forbi København. Foto: Jan Jørgensen.

opfindelser blev taget i anvendelse for
at få den mistænkte til at indrømme
sin udåd, og det er ikke underligt, at
der i befolkningen herskede en sand
rædsel for at blive anklaget for dette
eller hint.

I 1851, da nationen havde fået en fri
forfatning og et mere nutidigt
menneskesyn var ved at vinde indpas,
blev den gamle slaveanstalt lukket. I
adskillige år stod mindet om de
utallige rædselsgerninger, der havde
fundet sted her, endnu klart i
københavnernes erindring, og det var
forklaringen på, at beboerne i
Stokhusgade gerne ville have et nyt
navn. Selve bygningerne fik lov at blive
liggende som et slags museum til
1930erne, da Polyteknisk Læreanstalt
skulle bruge grunden.

Først i 1837, da enevælden sang på
sidste vers, blev tortur afskaffet i
dansk retsvæsen, men endnu
fungerede Stokhuset i mere end en
halv snes år som landets mest
afskyvækkende fængsel. I fuldstændig
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Gang i Vestre Fængsel. 1979. Foto: Jørgen
Jessen.

På vand og brød med
havudsigt
Hvis det ikke lige var fordi, vinduerne
var anbragt i to meters højde, ville
fangerne i det helt nye Vestre Fængsel
have haft en eftertragtet havudsigt. I
dag ligger fængslet ved Vigerslev Alle
og Enghavevej så langt inde i landet, at
man har svært ved at forestille sig,
hvordan bølgeskvulp fra Kallebod
Strand for blot 100 år siden næsten
kunne slå op om soklen.
Det var for at sætte en stopper for en
evindelig debat om, hvor man skulle
anbringe hovedstadens stadigt
stigende kontingent af kriminelle
elementer, at Borgerrepræsentationen
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i 1891 besluttede at bygge et stort og
helt moderne fængsel. Vester Fælled
var dengang et næsten helt ubeboet
område i udkanten af kommunen.
Tilkørselsforholdene for politiets
lukkede cellevogne trukket af to heste
var ganske vist elendige, men det var
et problem, der måtte løses
efterhånden.
Det tog et par år at opføre det
iøjnefaldende kompleks af bygninger
med de mange små værelser, men
søndag 29. september 1895 var
personalet klar til at tage imod de
første indflyttere. Det lettede for en tid
trykket på de gamle arresthuse inde i
byen og på Christianshavn, hvor
overbelægningen i perioder havde
været aldeles uudholdelig.
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Der er beretninger om fællesarrester
med helt op til 7-8 indespærrede i
samme celle, hvoraf nogle afsonede
deres straf, mens andre ventede på, at
retten skulle tage sig af deres sag.
Byens fængselsvæsen havde slet ikke
været i stand til at følge med den
eksplosionsagtige befolkningstilvækst i
hovedstaden. Aldrig før havde politiet
haft så travlt som i anden halvdel af
1800-tallet. Kriminalitet af enhver art
florede, og der blev foretaget
anholdelser for både store og små
forseelser.
Lovens hånd var hård og ubønhørlig.
Livsstraf, som rettelig burde hedde
dødsstraf, blev i Danmark eksekveret
offentligt med økse helt frem til 1882.
Det kunne naturligvis kun komme på
tale i de allergroveste drabssager, men
der var herefter en bred vifte af
strafformer helt frem til reformen af
straffeloven i 1930.
Mordere og voldsmænd blev
deporteret til Horsens Tugthus, hvor
de afsonede deres straf på livstid.
Mere hverdagsagtige forbrydelser som
tyveri og bedrageri gav typisk
anledning til kortere fængselsstraffe
på enten almindelig fangekost eller
vand og brød. Det sidste skulle forstås
helt bogstaveligt i en periode på op til
seks måneder. For at opretholde ro og
orden i landets fængsler havde
fangevogterne mange forskellige
disciplinærmidler.
Forhærdede gemytter kunne blive
anbragt i mørkearrest, lagt i
spændetrøje eller - hvad der var mest
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almindeligt - blive tildelt op til 15
rottingslag hen over ryggen.
Der var i 1800-tallets samfund en
glidende overgang mellem kriminalitet
og ulykkelige sociale forhold. I 1860
kom der eksempelvis en
lovbestemmelse, som forbød
løsgængeri og betleri. Herefter var alle,
der drev om uden egentligt arbejde og
levede fra hånden i munden, at
betragte som løsgængere. Straffen var
fængsel på vand og brød og i
gentagelsestilfælde anbringelse i
tvangsarbejdsanstalter.
En kategori for sig udgjorde de
kvindelige løsgængere. København
havde to egentlige kvindefængsler - på
Nytorv og på Christianshavn. Og det
var klart i underkanten af, hvad der
var behov for i et samfund, hvor
prostitutionen havde dybe rødder og
jævnt hen var synlig i alle sociale lag. I
straffeloven af 1866 hedder det kort og
godt:
»Fruentimmer, som imod politiets
advarsel søger erhverv ved utugt,
straffes med fængsel.«
Det kunne i praksis ikke håndhæves,
og i 1874 blev loven tilpasset
virkeligheden. Herefter blev det
politiets pligt at sørge for, at
erhvervets udøvere regelmæssigt blev
underkastet lægeundersøgelse »for at
modarbejde den veneriske smittes
udbredelse«. Det gjorde trængslen i
kvindefængslerne mindre. Til gengæld
blev køen nu længere foran de
offentlige huse i Holmensgade og
Gåsegade - og en snes andre gader.
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Både byen og kriminaliteten fortsatte
med at vokse, og der gik kun en snes
år, før fængselsvæsenet igen manglede
husly til det stigende antal klienter.
Vestre Fængsel måtte udbygges med
indtil flere nye fløje, og det var
omkring 1920 med sine små 600
indkvarterede fanger langt det største
fængsel i hovedstaden.
Endnu ligger det dér med sin
karakteristiske arkitektur inde bag
ringmuren. Men havudsigten over
Kalvebod Bugt er helt forsvundet.

Efter Anden Verdenskrig. I Vestre Fængsels
tyske afdeling sidder nu en lang række af
modstandsbevægelsens fanger. Her
forfatterinden Olga Eggers, der var redaktør
af det nazistiske organ Kamptegnet. Efter
nogle ugers fængsel afgår hun ved døden.
1945.
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Tugthuset på
Christianshavn
Hvem tænker i vore dage på, at
Københavns nærmeste nabo og
økonomiske konkurrent i en periode
på et halvt hundrede år var
Christianshavn.
Før bydelen blev indlemmet i
hovedstaden i 1674, havde den haft
status som selvstændig købstad med
eget byvåben og ikke blot én, men hele
to borgmestre.
Selv i dag, næsten 400 år efter at
Christianshavn dukkede op af vandet,
hersker der en egen stemning, og både
de indfødte christianshavnere og de
endnu flere tilflyttere benytter enhver
lejlighed til at understrege bydelens
helt specielle mentale egenart.
Det var i 1617, Christian IV pålagde
den hollandske bygningsingeniør
Johan Semp at anlægge en by i
farvandet mellem Sjælland og Amager.
Kongen så gerne, at det udviklede sig
til en driftig handels- og søfartsby,
men vigtigst var det dog, at
nyskabelsen kunne tjene som
beskyttelse for den flåde, der lå
opankret i inderhavnen ved Tøjhuset.
Stedet, som i dag er Det Kongelige
Biblioteks Have, var fuldstændig åbent
for et militært angreb fra Amager.
Christianshavn blev anlagt efter
moderne principper: Lange lige gader,
der krydsede hinanden i rette vinkler
og med et torv i centrum. I
begyndelsen var det vanskeligt at
motivere borgerne til at slå sig ned i
det flade sumpområde, hvor det
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krævede opfyldning, før der kunne
bygges. Desuden kostede det en
besværlig rejse at komme ind til
hovedstaden, og hvad skulle man
egentlig leve af herude i det delvist
isolerede øsamfund?
I løbet af 1700-tallet viste det sig
imidlertid, at ideen om Christianshavn
som byens ansigt ud mod verden var
rigtig. De store handelskompagnier
etablerede sig med pakhuse i
Strandgade og langs kanalen.
Christianshavn blev i denne periode
hjemsted for nogle af byens mest
velhavende familier.
Det økonomiske eventyr sluttede dog
brat med englandskrigene 1807-14.
Kompagnierne forsvandt, og siden har
Christianshavn for mange
københavnere været identisk med
social armod.
Tugthuset
I 1800-tallet forbandt de fleste
danskere Christianshavn med
tugthuset, som med facade ud mod
torvet strakte sig hen til Sankt Annæ
Gade. Det var ikke blot bydelens
største offentlige institution, det var
simpelt hen det tugthus i landet, hvor
man havde anbragt den største
koncentration af tidens mest
forhærdede kriminelle. Her havde
man under ét tag mordere og røvere
side om side med subsistensløse
mænd og enlige kvinder uden hjem og
erhverv.
På et tidspunkt, hvor der var en
flydende overgang mellem
socialforsorg og fængselsvæsen, var
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institutionen på Christianshavns Torv
anlagt som et såkaldt Børnehus. Et
sted, hvor man kunne anbringe
forældreløse eller ulydige og vanartede
børn, og hvor man sikrede sig, at de fik
en forsvarlig fast opdragelse. Det har
dog næppe været på grund af det gode
eksempel, hvis børnene voksede op til
retlinede borgere. For rundt omkring
dem anbragte man i Børnehuset byens
arbejdssky drukkenbolte sammen med
alle de mange kvinder, politiet og
vægterne ustandselig pågreb for
såkaldte kønsforbrydelser.
Da man kom ind i oplysningstiden,
blev børnene på anstalten adskilt fra
de forhærdede forbrydere, og
institutionen fik navnet »Tugt-, Raspog Forbedringshuset«. Det
overordnede mål var dog for så vidt
det samme, nemlig at gøre tilværelsen
så ulidelig som overhovedet mulig for
fangerne.
Oprøret
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strenge øjne på de usædelige forhold i
byens berygtede kvarterer.
Først i 1928 havde man ikke længere
behov for et kvindefængsel, og
bygningen blev solgt til nedrivning. På
grunden opførtes et par år efter i
tidens funkisstil Lagkagehuset – en af
Københavns mest markante
beboelsesejendomme.

På grunden hvor det såkaldte Lagkagehuset i
dag er placeret, var der indtil 1928 et
kvindefængsel. Lagkagehuset er her
fotograferet i 1948.

I sommeren 1817 kom det til et
egentlig fangeoprør. Slaglille Fanden
og Johannes Pedersen Vovehals, der
begge var anbragt i Rasphuset, havde i
lang tid forberedt oprøret. En
medfange havde imidlertid røbet
planen, og derfor endte den store
fangeflugt som ren fiasko.
Fængslet brændte, og en snes stykker
af hovedmændene blev i løbet af de
næste dage dømt til døden og
henrettet i de øvrige fangers nærvær.
I 1860erne indrettede man en helt
nyopført bygning på torvet til landets
eneste kvindefængsel. Det skete på et
tidspunkt, hvor lovgivningen så med
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