
Studiebesøg i 
Tugt- og Forbed-
ringshuset på 
Christianshavn

Fra venezuelaneren  F de  
Mirandas dagbog,  23. ja-
nuar 1788: 
  ”Der dør i almindelighed 
ca. 200 om året af de  5 eller 
600 der indsættes”

Kolonisering   
1728
 
Sorrigs Maaneder omvexlet 
til Glædis Aar demonstrerit 
i subnecterede 12. Slaver fra 
Citadellet Friderichshavfn 
og 12 Slavinder fra Børne-
huuset paa Christianshavn, 
hvilcke effter hans Kgl. Ma-
jtz. allernaad. Ordre af deris 
Fængsel skal libereris, og 
med hverandre copuleris i 
Gvarnisons Kiercken her 
i Kiøbenhafn den 15. Maji 
1728 og siden til Grønland 
bortsendis (Frederik IV)

1800-tallet

Lotterikirken
28. marts 1748
Den tyske menighed får 
den lov til at anlægge en 
”mådelig” kirke. Pengene 
skaffes ved kollekt over hele 
landet og dels ved lotterier. 
Grunden blev skænket af 
Majestæten ”Det kongelige 
Saltværk” for enden af 
Strandgade . Grundstenen 
blev lagt af Frederik den 
Femte den 12. juni 1755. 
Frederiks tyske Kirke teg-
nes af Eigtved, fuldføres af 
svigersønen G. D. Anthons 
efter  Eigtveds tegninger, 
hvilket var heldigt, da svi-
gersønnen mest var kendt 
for forslag om at erstatte 
Børsens Tårn med en Kup-
pel, og at Rosenborgs ene 
spir  skulle nedrives  for at 
lave en platform hvor Konge-
familien kunne soupere. 
4. december 1886
Frederiks  tyske kirke 
nedlægges og forfalder. Bru-
ges kun som begravelses-
plads. Kirkegården blev 
lysthave for lærerne ved 
den nærliggende Classenske 
Legatskole og i selve kirken 
tørrede man tøj  -  og  “der var 
folk der satte deres Tykmælk 
op der”. (Bokkenheuser) 
1901 bliver kirken indviet 
som folkekirke med navnet 
Christians Kirke.

Tegning: J. L. D. Ridter

I 1899 flyttede maleren Vil-
helm Hammershøi ind i fa-
milien Krøyers tidligere lej-
lighed i Mikkel Vibes Gård 
og skabte her i de følgende 
10 år nogle af sine bedst 
kendte billeder, interiørerne 
fra kunstnerens lejlighed, 
malerier, der internationalt 
er meget efterspurgte i dag. 

Mellem Hammershøi og 
Krøyer opstod der endnu en 
forbindelse. Hammershøi 
havde efter Kunstakade-
miet P. S. Krøyer som en 
af lærerne på Kunstnernes 
Frie Studieskoler.  Krøyer 
bemærkede i øvrigt om sin 

Strandgade 30 blev 
kunstnerhjem igen

elev: Han maler mærkeligt, 
men han skal nok blive til 
noget!

Christianshavnerdreng
og Skagensmaler
P. S. Krøyer er en af Dan-
marks bedst kendte billed-
kunstnere, uløseligt forbun-
det med Skagensmalerne.  
Mindre kendt er det, at 
Krøyer de første 23 år af sit 
liv var christianshavner med 
bopæl i Mikkel Vibes Gård i  
Strandgade.

Peter Severin blev født 
den 27. juli 1851 i Stavan-
ger, men moderen,  Ellen 
Cecilie Gjesdahl, var ugift, 

indlagt på sindssygehospi-
tal og uden muligheder for 
at forsørge et barn. Det var 
derfor på forhånd besluttet, 
at barnet skulle i pleje hos 
Ellen Cecilies søster, Bertha 
Cecilie, som var dansk gift 
med zoologen H. N. Krøyer. 
Ægteparret boede i Strand-
gade 30, og her fik Peter Se-
verin sit hjem i de følgende 
mange år.

Det blev en besynderlig 

opvækst, Peter Severin kom 
til at opleve hos sin pleje-
familie,  før han flyttede 
hjemmefra i 1874,  på dette 
tidspunkt allerede godt i 
gang med en karriere, som 
skulle gøre ham til en af 
Danmarks mest beundrede 
kunstnere.

Læs mere om P. S. Krøy-
ers barndom og ungdom som 
christianshavner på
www.chrarkiv.dk

I 1868 malede Krøyer udsigten fra familiens lejlighed på 1. sal i Strandgade 30.
Asiatisk Kompagnis bygning skimtes til højre, i baggrunden husene i Havnegade, og i midten ses 
Nikolaj kirkes tårn, det eneste der stod tilbage efter branden i 1795.
Foto: Københavns Museum

Der var to opstillede kandi-
dater til Rigsdagen: Tøjmag-
er  Klamer  - Grundlovstil-
hænger og for alm. valgret og 
for forbedringer for arbejdere 
og soldater - og  Kaptain 
Tuxen - liberalist - frihan-
delsmand og pengetilbeder. 
Efter Grundloven fra 1849 
havde alle mænd over 30 år 
valgret, dog ikke dem,  der 
ikke havde haft fast bopæl 
det sidste år, herunder ind-
kaldte til militæret. Alle 
på fattigdomsydelse havde 
heller ikke valgret. Des-
uden skulle vælgerne være 
forhåndsindtegnet på valg-
lister i distriktet, hvilket 
Dreyer i sit indlæg på valg-
mødet gør opmærksom på, 
ikke er sket systematisk. 
Valgstyrelsen havde også 
tilladt sig at spørge vælgerne, 

hvem de ville stemme på, når 
man indtegnede sig til val-
get, hvilket også påvirkede 
stemmeafgivningen. Der  er 
44% af mændene, der er  ude-
lukket til valget i distriktet. 
Dreier referer sit eget ind-
læg, hvor han talte for ud-
videlse af den alm. valgret, 
for en demokratisk kom-
mune, for sundhed, pleje, fat-
tigvæsen, aldersforsørgelse, 
anstalter for hjælp og under-
støttelse, for undervisning og 
lighed for loven. Ligemeget 
hjælper det,  Klamer får 109 
stemmer og Tuxen 230. En 
skuffet Drejer  skriver, at 
dette  distrikt ”Christians-
havn” var måske det eneste, 
hvor en håndværkersvend 
eller anden byarbejder havde 
kunnet sættes igennem.

Valgmøde på Christianshavn 4. august 
1852, refereret af læge Frederik Drey-
er i Samfundets Reform

Jules Verne på besøg
Jules Verne besøgte Vor 
Frelsers Kirke i første om-
gang i 1861, umiddelbart 
før han skrev romanen 
“Rejsen til Jordens Midt-
punkt” (Nyere oversæt-
telse: Rejsen til Jordens 
Indre), hvori der er et afsnit 
om bestigningen af tårnet. 
Denne prægtige barokkirke 
blev indviet i 1696 (Lam-
bert van Haven ), men først 
i 1752 blev det 90 m høje 
spir gjort færdigt, udtænkt 
af den berømte arkitekt 
Laurids de Thurah. Dette 
slanke spir, der gør kirken 
til Københavns mest inter-
essante, er det eneste af sin 

art i verden. Thurah nævner 
selv den romerske kirke 
Sant’Ivo alla Spaienza som 
inspiration, men den har 
kun et ganske lille snoet 
spir.

Som på sit romerske for-
billede vælger de Thurah at 
sno tårnet den modsatte vej 
af den, der er det normale for 
vindeltrapper. Tegningerne 
til den illustrerede franske 
udgave af “Rejsen til jordens 
Midtpunkt”, er udført af 
Riou, og på tegningen er det 
slanke spir blevet endnu 
slankere og fejlagtigt spejl-
vendt. Illustration fra den franske 

bogudgivelse

Slaglille-Fanden,  Peter 
Bajads, Jøde Moses, Den 
tyske skrædder, Bertel Rive-
jern, Peter Vovehals, Søren 
Gammelmand, Stine Kunig-
gunde, Pumpe-Juliane og 
Pjalte –Ane  og andre fanger  
anstifter onsdag den 24 juni 
1817  et oprør i Tugthuset 
på Torvet.  Frivilllige deltog 
i nedkæmpningen. En skød 
ved en fejl Strålemesteren. 
En anden,  der blev ved ar-

bejdet i sin celle blev skudt 
i knæet – og Vildtyskeren 
blev skudt, da han opsøgte 
en anden fange for at slå 
ham ihjel. Herefter blev 7 
fanger dømt af Standretten  
- dommen blev stadfæstet 
af det tilkaldte Statsråd og 
henrettelsen fandt sted  da-
gen efter. I 1928 rives Kvin-
defængslet , som straffean-
stalten  blev kaldt, ned. 

1817 Oprør i Tugt-  Rasp  
og Børnehuset

Omtale i Christianshavns 
Avis,1872

“Idet vi tillade os at henvise 
til vort sidst udkomne Be-
retning, hvoraf  sees at vi i 
afvigte Vinter have uddeelt 
37.142 Portioner varm Mid-
dagsmad til Trængende, 
meest Gamle og Svage i 
deres Hjem saavelsom Børn 
i Skolen og Asylet.... tage vi 
os den frihed at bringe dette 
Foretagende i Erinding”

Parti af vold og Voldgaden
Ca. 1890

Christianshavns
Bespisningsforening

Christianshavn  fik i 1876  
eget postdistrikt med bog-
stavet C. Det holdt indtil 
1927, hvor K blev fælles 
betegnelse for det historiske 
København.

Men ellers var der fra 
midten af 1800-tallet i sti-
gende grad  anvendt K i 
Kristianshavn  og også i kong 
Kristian IV  navn.  Det var-
ede indtil 1938, hvor Køben-
havns Kommune simpelthen  
besluttede, at Christian-
shavn skulle skrives med Ch. 

C  eller K

Børnehuset på
Christianshavns Torv


