
CHRISTIANSHAVNS TORV 1: TUGT-RASP- OG FORBEDRINGSHUSET 
Også det berygtede fængsel på Christianshavns Torv var knyttet til koloni- og slavehandelen:  

1. Nogle af fangerne var slaver eller tidligere slaver fra de vestindiske øer. 

2. Farvetræ som campeche var en vigtig importvare fra Vestinden og blev bl.a. omdannet til 

farvepulver til tekstilindustrien af de såkaldte raspfanger på Christianshavn. 

Fængslets historie: 

Fængslet på Christianshavn blev oprettet i 1662 under navnet Børnehuset som et sted, hvor fattige og 
vagabonderende børn blev placeret og sat i arbejde for så senere at kunne gå ud i samfundet som faglærte 
arbejdere. De indsatte børn arbejdede med manufakturproduktion til brug for flådens personel. 
Efterhånden blev stedet også brugt til løsgængere af begge køn, så resocialiseringen af de indsatte børn 
blev ingen succes.  
I 1789 blev børnehuset derfor nedlagt, hvorefter anstalten fik navnet Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på 
Christianshavn og i højere grad blev et egentligt fængsel. 
 

  
 
 
I 1739-41 blev der opført en fornem hovedbygning ud mod Christianshavns Torv med Philip de Lange som 
arkitekt. De knap så fornemme bygninger bag hovedbygningen langs kanalen til Sankt Annægade blev 
suppleret med et såkaldt rasphus, hvor nogle af de groveste mandlige forbrydere fra hele landet blev indsat 

til strafarbejde. Fangerne raspede –dvs. filede – farvetræ fra Vestindien til pulver, som efterfølgende blev 
brugt til farvning af uniformer og klæder til flådens officerer og øvrige mandskab – de såkaldte 
holmensklæde. 
 

Historikeren Jens Engberg beskriver forholdene for de omkring 100 fanger, der blev tvunget til at file i det 
hårde farvetræ: 
 

”Dette var en lav bygning indrettet omtrent som en stald med en midtergang og båse til 
begge sider. I hver bås eller celle var låst inde en eller to rasphusfanger. Her levede de, spiste, 
sov og filede med deres lange raspe på farvetræet, der hver aften vejedes af, for at fliden 
kunne kontrolleres. Arbejdet var meget usundt, støvet angreb lungerne, farvetræet var giftigt 
og gav udslet på huden. Af hensyn til brandfaren kunne der ikke tændes ild, så om vinteren 
var det koldt. Rasphusfangerne så mærkelige ud, farven havde ædt sig ind i dem, de var blå, 
brune og røde, deres rygge var arrede af kagstrygning og pisk, de fleste af dem var 
brandmærkede en, to elle tre gange, flere stod lænkede og nogle bar tunge jern, der gnavede 

https://www.google.dk/maps/@55.671893,12.5914625,3a,75y,21.33h,97.64t/data=!3m4!1e1!3m2!1sq0iqFOEnYqnpjuI6cCrixg!2e0


dybe sår halsen. Over rasphuset boede fængslets justitssergent, d.v.s. bøddel og 
sikkerhedsofficer. Han havde selv været rasphusfange. Lige uden for rasphuset stod den pæl, 
som fangerne blev bundet til, når de blev pisket” 
J.Engberg: Dansk guldalder eller Oprøret i Tugt-, rasp og forbedringshuset 1817. Rhodos 
1973, s.86 ff. 

 
 
 

Der blev jævnligt rejst kritik af forholdene i det overfyldte fængsel med omkring 500 indsatte, men inden en 
planlagt renovering gik i gang, gjorde fangerne i 1817 oprør og satte ild til hovedbygningen. Militæret blev 
sat ind og 14 fanger henrettet på det område, der i dag kendes som Christiania. 
Efter en nødtørftig istandsættelse blev Tugt-, Rasp og forbedringshuset, der i 1860’erne fik en ny 
hovedbygning, fortsat anvendt af mandlige straffefanger frem til 1870. De kvindelige fanger blev efter 
oprøret holdt indespærret i den bygning ved kanalen, der i dag huser Orlogsmuseet indtil 1864, hvor et nyt 
kvindefængsel over for Vor Frelser kirke stod klar. Da de mandlige fanger forlod Christianshavn 6 år senere, 
blev de kvindelige fanger overført til den nu ombyggede Christianshavns Straffeanstalt.  
Anstalten blev nedlagt i 1928 og revet ned de følgende år for at give plads til beboelsesejendommene  
 "Lagkagehuset” og ”Salvatorgården”. 
 
Fanger fra Vestindien: 
Frem til ca. 1790 er der kun bevaret få arkivalier, men fra slutningen af 1700-årene findes et omfattende 
arkiv, som giver gode muligheder for at efterspore enkeltpersoner. 
Følgende er døde i fængslet ifølge dets egen kirkebog: 
 

1. Darnau. Begr: 22.06.1771 Anm: 50 Md fra VESTINDIEN                         

2. Caroline. Død: 29.01. 1832 Anm: 16 AAR NEGERINDE                    

3. Present. Død:25.11.1845 Anm: 36 AAR V.INDIEN NEGERINDE   

4. Nicolai William Gumbs El Piper. Død: 6. 6. 1848 Anm: 18 ÅR fra CROIX                                        

5. Moser. Død: 30.12. 1849 Anm: 35 AAR NEGER    

6. Jon Edvard Ward. Død: 17.02.1850, Anm: 24 AAR s.CROIX                               

7. Francois Robert. Død: 23.05.1853 Anm: 34 AAR NEGER FB                      

8. ? Nathaniel. Død: 24. 04. 1856 Anm: 34 AAR S. CROIX NEGER   

9. Samy Amdahl.  Død: 25. 05. 1859, Anm: 59 AAR s.CROIX                                                  

10. Louis James Død: 19.03. 1860 Anm: 21 AAR NEGER        

11. Abraham Af Kanegarden. Død: 06. 03. 1863 Anm: 46 AAR s.CROIX                             
12. Lewis El Louis John. Død: 15. 12.1863   Anm: 27 AAR s.CROIX                              

 
Andre overlevede opholdet i fængslet som fx de 3 ”oprørsdronninger” Mary Thomas, Axeline 
Elizabeth Salomon (kaldet Agnes) og Mathilda McBean, som blev dømt for at have været 
særligt aktive i et oprør i 1878 på St.Croix i protest mod de elendige arbejdsforhold for de 
tidligere slaver på øen.  De blev dømt til at afsone en livstidsdom i kvindefængslet på 
Christianshavn, hvor de sad indespærret i 1882-1887 for så at blive sendt hjem for at afsone 
resten af deres straf. 
 
Kilder: 
 
De tre oprørsdronninger: http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/de-tre-oproersdronninger/ 
Peter Henningsen (red.), Miraklernes tid og andre fortællinger om livet i 1700-tallets København, Historiske 
Meddelelser om København, 2007-8 
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J.Engberg: Dansk guldalder eller Oprøret i Tugt-, rasp og forbedringshuset 1817. Rhodos 1973 
 
 ”Fængselpræsten Pastor Vilhelm Muncks Optegnelser. Memoirer og Breve”, udgivne af Julius Clausen og 

P.Fr.Rist, Gyldendal 1922. Her fortælles om to fanger fra Vestindien, der i præstens embedstid 1868-71 blev 

overført fra St.Croix.  Den ene ved navn Josef Dennis fik en broget livsforløb –se 

http://archive.org/stream/memoirerogbreve36clauuoft#page/136/mode/2up 
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