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Historisk Beskrivelse
over
Orlogsværftet
i

Kjøbenhavn .

Eftersom Værftet for Tiden ideligen undergaaer
Forandringer tildeels paa Grund af Værftets Sammendragning
paa Nyholm, er Beskrivelsen stadigen affattet med Hensyn
til en bestemt Dag, hvortil er valgt lste Apriil 1862;
men for at føre Beskrivelsen frem til Nutiden, findes
overalt hvor Forandring er indtraadt en Bemærkning ved
Foden af Siden, der giver Oplysning om hvilke Forandringer
der efter den Tid er fore~aaede .
Kjøbenhavn d . lste Decbr . 1862.
Bauer .

Obs.

V3d afskrivnine er fodnoter s&vidt muli [ t i ( ) sat
op i teksten.
rill~g fr~ særligt bind ligeledes
fø;et ind i teksten - her o r benyttet//.
t.,

De angivne pag. - numre er de i originalmanuskriptet benyttede .

Orlogsværftet i Kjøbenhavn eller det Sted hvor den danske
F!aade bygges, vedligeholdes og udrustes og senere oplægges,
naar den ei er i Brug, er adspredt paa 3 forskjellige Pladser
,nemlig paa Gammelholm, paa Nyholm og paa Dokken paa Christians •
havn.
Det hele Areal som dette Etablissement optager med Undtagel se af Proviantgaarden Søcadetacademiet Søetatens Krudtmagasiner er følgende:
Vand
Areal
under
Kvadrat Fod: Land Areal
Vand Areal
Opfyldn. Sum
bebyfget
ubebygget
Nyholm
Gammelholm
Dokken
Sum:

l.004.375

270.436.

3 . 73o.9o9

385.940.

3 . 670.673.

314.158

271.674. 8.677.631.
li

970.534.

___ 3 7 . 62 7 . _ _61 . 719 _ _ _ " --------- ·--- ··-· -~- ------ -- 99. 346 .
3.984.831. 271.674. 9.747.511.
4.178.568.
1.312.438.

4.256.505 Fod2
5.491.006 Fod 2
eller 98o.54 Tønder Land Land-Areal
11
II
760 .09
li
Vand
Det bebyggede Areal benyttes paa følgende Maade:
Nyholm
Gammelholm Dokken
Sum
% af det hele
Fod2
Fod2
Fod2
Fod 2 Land-Areal
- - -·-- -· --·---·-- -- -------- · - - ... ·-- --Grundmuur 170. 645
114. 660
4 .L~83. 289. 788.
5. 28
Muur og Bindingsv.
86.552.
42.861.
2.210. 131.62j.
2.40
ir ræhuse QE Skure
440. 629. _____ _16. 091. --~. 634. i±:_~~ •__2~4.
_8 ._38 __
Bygnings Areal
697.826.
173.612. lo.327. 881.765. 16.06
11
Beddinger
67. 374
17. 43 1) .
84. 813.
l. 55
11
Dokker...
35.608.
27.300.
62.903.
1.15
11
Rullekran o.a.Kraner 17.847
lL~.
17,991.
o.33
11
11
Kanonlad.
19.465.
19.465.
o . 35
1
11
Entremast . . l.800.
'
l.800.
0 . 03
11
Indhegn. Gaardspladslll.399.
62.loE.
173;505.
3.16
Kulplads
12.790.
17.13? li
29 . 925.
o.54.
11
11
Jernhavn
13.353.
13.353.
o.c:4
11
11
Brandsted
3.o63.
j . o6:5.
0.06
Sporve ie
23. '?.~C?...
. --~'----- ____ '' ____ _ ~j. ~~o.:___. ~ -43. _ _
Sum :
l.004.375, 270.436. 37.627.1.312 . 438. 23 .90
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Den høieste Commando paa Værftec fører Chefen for Orlogsværftet. Denne har til sin Hjælp for at paase Skik og Orden
paa V"l?rftet, iVlynstring af Iviandskabet om Morgenen, 3.t de nødvendige Foranstaltninger for Cmf~nf med Ild og Lys overholdes
og i det Hele taget Pol~tie Opsynet paa Holmen:
Paa Gammelholm og Hyholm en Eqvip3.Gemester hvert Sted og paa
Dokken paa Christianshavn, en Inspectionsofficier.
Endvidere som techniske Bestyrere: 3 Directeurer med hver
sin Underdirecteur, nemlig:
1 for M1.skin-Huus- og Vg_ndbygningsvæsenet.
1 for Skibbyggeriet og
1 for Søetatens Artillerie og
e n Takkelmester for Alt Takkeladsen vedkommende .
Disse have til deras Hjælp forskjellige Inspectionsofficierer,
Mestere, Skippere, Tøihuuslieutenanter m.fl . , som sees af nedenstaaende Fremstilling af de Overbefalingsmænd, Officierer og
Conto ir Embedsmænd, der den lste April 1862 fandtes til Tjeneste
pa a Orlogsværftet i Kjøbenhavn .
NyGammel Dokholm
holm ken
Officierer og Befal_~~§~?"..nd;
Marineministar ............. .
AJ.j udant . . . . . . . . . . . . .. , .
rJhef for Orlogsværftet . .... .
Diroct;)ur f.Maskinv:esenet (1)
Underdirecteur .......... .
Inspectionsofficierer ... .
Directeur for Skibbyggeriet .
Undordirecteur .......... .
Inspectionsofficierer . .. .
Directeur ~o= Artilleriet .. .
Urnlerdirecteur .......... .
Inspectionsofficierer ... .
Eqv ipo..gemeste r Nyholm ...... .
Inspectionsofficierer ... .
Eqvipagemester Gammelholm .. .
Inspectionsoffici8rc r (2)

(1)

(2)

1
1
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tillige Inspectionsofficier pa~ Dokken paa Christianshavn.
Jen ene tillige Adjujant hos Chefen for Orlo§SV~rftet .
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Assistenter ............ .
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'førnmercontoir:
rømmerinspecteur . ... . ... .
·l 'ørnrnerassistent ..... .. . . .
Skriver il.Kl . . . . . . . . . . . .
11
11
2. Kl.
• ...... .
Skibbygger i _5.Kl. . . . . . . .
Directeur for Artilleriet:
Skriver i 1. Kl. . . . . , .....
Eqvipagemester
p~a Nyholm:
Skriver i 3.Kl . . . . . . .... .
Konstabel .. . .......... . . .
Eqvipagemester paa Gammelholm:
Skriver i l.~l.
... .....
rakkelmester:
Skriver il.Kl.
li

5

1
1
1
2

•

1

80

1

1
1

1

3

Dokken

5. fortsat.

Tømmerværftat:
Skriver i l. .L(l..
lste Skibbygmester:
S kr i V8 r

i 1. Kl.

Nvholm
• • • • • • .. • • • •

1

. . . . . ... . .

1

i)J~astemager 3 .Kl. . . . . ... . . _ __l__
2den Skibbygmest e r:
Skriver i lste Kl . . . .. .. . . l
3die Skibbygmester:
Skriver i l.Kl.

l

Grovsmeden Nyholm:
Skriver i.2den Kl . . . . , .... 1
Grovsmed·:.:m Gammelholm:
Sk.riva~ i lsta Kl . . . . . . . . . 1
Kleincm'3c:LiGn:
Baadeby-gger :. L~de KL ..... _ l_ ___
~ilasteværftst:
Constabel .... , ........... . 1
--·-Snedkerv?3r1':sted:
Sk::-iver i 2..L'-1 •........... l
--- ---Baad.ev::erftst.
SkrivPr il.Kl
, ......... . l
Seilrn2ge~v~rksted:
Sk:..--iVGl' i. 2. Kl.

1

SaugJ1c1s ~inen:

s kr i Ve :r:'

i 3 • 1-C l_ •

1

I_

D1·a :..erv:Br·~rntecl:
S :.:.river _i_ 3 .1~1.

1

,.,
C.

2

1

1

1

1

l

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

T

Takk"llofi:;el;:
Skr:..ver i 2.KL

S.h.ri ·.tar

.i..

3. f\L

1

1

1

1

l

1

1
1

19

l

Bude qed Contoir?r~e:
Marine:nini st 13 .:-i c~ t;

Fyr bøde r e . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ordono.nt ser & Chalouproere
9
A.rbe id. smanc. . . . . . . . . . . . . . . . 1
12
Chefon for OrlcgsvTr~t et :
Ordo -iant ser .. . .. .... . . .... _ _) -·- 3
Commando CoTitoi::-Orc'i.011"' n0 s . . • . . . . . . . . . . . • . 1
Hverv L.1g·sløber " ........... ___!_ 2
Dire cteur for Maskinv3senet:
Arr)8 iclsn::md . . . .

. . .. . . .. . .

D1recteu~ for Skibbyg2eriet
fl.r'Jo id.:omand ....... , . . . . . . .
T ømn'.e re 0:1.t ni~ '.:l c
A~b2idsmaud . . . . . . . . . . . . . . .

La t c ris

Dokken

1

..,,1

Dokkan. Christianshavn:
Sk.,.,i 1·er .L l. KL . . . . .. . . . ..
røihuset:

Gammel
holm

12

3
2

1
--

1

1

1

1

1

_.. _l-·--

1

1

2o-· 124 ·-

12

7.
Nyholm
Transport:
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Eqvipagemester Nyholm
2
2
Arbe idsmand
Nyholms Hovedvagt
1
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1
2
•
"
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Bommens Vagt
1
Arbe idsmand .............. . 1
-·-·· Christiansholms Vagt
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Nyholms Hove dvagt
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Li eute nant . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Soldate runderofficie er .... 1
Gefre ider & Menige ........ 7
Vagt Se xtus. Arbeidsmand
4
Dagvagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Arbe idsmænd udenf.ArbeidstLd 5
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"

••

•••••

.
.
.
.
.
•

Grovsmede i 1 Kl. . .. . ... .
2 Kl.
. .... .
li
3 Kl. . . ... .. .
4 Kl. . ., ... . .

11

g

Private ........ .... ..... .
Lærling i 1 Kl. ......... .
11
2 Kl. . ........ .
11
private .. . .. ... . .
Arbe idsmænd ............. .
fømmermand i 1 Kl . . . . . . . .
Kleinsmedien
Me st el""' • • • • • • ., • • • • • • • • • •

o

•

Qvarteermand ............ .
Formand ................. .

Kleinsmed i 1 Kl . . ...... .
li

2 I(J. . ..... . .

li

3 Kl. . ...... .

li

4 Kl.

o

••

o

••••

Private ........... _.....
L:--erl inge i 1 KL ........
11
private , .......
Arbeidsmænd .............
Sjouor ...... ., .

o

•••••••••

.
.

.
.
Cl

Lateris
pag.12.Masteværftet
Me s ter ( 8 ) _. . . . . . . . . . . . . .
Qvarteermand ........ . ... .
Formand ................. .

Dok
ken

8
2
1
1

131

131

3o

3o

1
1
4

17
15
13
8
2
1
1
1

7
1

72

72

1
1
1
6

5

6
6
2
2
1

2
1

·---m6--34r--773--· ·--.?rr·-· --·--y- -- ·
1

2

1
1

(3) Da Mastemagermesteren er i England ved Bygning.en af Jernskonnerterne ABSALON og ESBERN S1A.RE, maa Baadebyggerrnesteren varetage
hans Forretninger.

12 . fortsat .
Ny

holm
Mastemager i l .Kl.
li

2 Kl.

li

3 Kl.

11

5
6

4 Kl.

L:Brling i 1 Kl. . ........ .
Sj ouere ............ . .. . . .
Snedkerv:Brkstedet
Mest er ......

g

•

.,

••••

••

••••

Qv!lrte ermænd .......... . . .
Formand ................ , .
Snedker i 1 Kl. . ........ .
11

2 I(l .
li
3 Kl.
li
4 Kl.
Private . . . . . . . .
L-=erlin g i 1 Kl.
Sjou0r e . . . . . . . .

.
.
.
.

...... . . .
.
......... .
.
o

••

•

•

•

"

3

•

o

•

•

•

o

•

. ........ .
. ........ .

Baadeværft e t Gammelholm
Me st e r (8) . . . . . . . . . . . . .
Qv ,3.rt e e rmænd . . . . . . . . . ... .
Formand , ...... ... . .. ... . .
B~adebygger 1 Kl.
11

2 Kl.
.3 Kl.
L~ Kl.

11

li

. . .. ... .
. ...... .

priv~te Saugskjære re .... .
Lærlinge private ........ .
Sjouer ........ . ....

il

•••

•

a

Arbe idsmand ........ ..... .
Baadebyggere Nyholm

~

1
2

4
8

16
1
6

pag.lj.

Jrl
4 I(l .

a ,

e

O

a

G

a

V

. ..

O

D

a
•

G

C

0

•

0

•

Seilmagerværksted
~Jie st er .................. .
Seilm9.ger i 1 Kl. . ...... .
li
li
li

1
1
6

3
3
3

2
1
1
1

G

G

Foi. . . mand . " .,

a

o

0

•

G

O

ø

O

O

c

••

.,

•••••••••••

G

IJ

III

G

G

D

G

G

Skibbygger i 2 Kl .......•
Sjol1erc

. . . . . . . . . . . . . . . , ..

9

9

5

3
5

••••••••••••

22-½

1

3 Kl. . ...... .

Flagsyerske
Lærling i 1 Kl. . .. , ..... .
Arb8 idsmand
sj oue r .
Saugmo.skinen
GI

1

4

. ...... .

22+

2
2

2 Kl . ....... .
4 Kl.

51

.,

3

a

51

2

1

li

27+

5
7

Baadebygger 1 Kl . . . . . . . . .
"
2 Kl.
. .... .
■ ■

27+

1
2
1

Formand ......... . .. . . . .. .

li
11

Gammel Dok holm ken

2
,...,
c::.

1
1

24

24

1

7
lo

18

18

(3) D.3. Mastemag3rmesteren er i England ved Bygningen af Jernskon-

nerterne ABSALON og ES.BEHN SNARE, maa Baadebyggermesteren varet a g~ h ans Forretninger.

13. forts at
Ny-

holm
Billedhuggerværksted
Formand . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BilledhuggGr i 2 Kl. . . . . .
11
3 Kl .
Dokken paa Christianshavn
M.,3stersvend .. . . . . . . . . . . . .
Qvarteermænd.. ... .. . .. ...
Skibb7igge r e i 1 Kl. .. . ...
'
2 Kl . . . . . . .
11
3 Kl. . . . . . .
11
4 Kl.
.....
Priv at e

. ....

o

••

.,

••••

Il

o

•••••

Cl

L~rlin gc i l Kl. . . . . . . . . .
"

2 Kl .

1
2
1

9
lo
18

11
lo

5

Boltesl ate re ..... . . .. .. ..
Arbeidsrnænd . . . . . . . . . . . . . .

6

Cl

••

•

Cl

•

•

•

•

•

•

•

•

11
li

li

2 Kl.
3 I(l..

• .... . . . .

4 Kl.

. .. .

Pr· i vat e
Lærlinge i 1 Kl.
a

li

•

•

o

•

2

•

,,

•

1{1.

•

•

•

..

•

•

•

li

•

•

•

•

•

. . • • . . •••

4

1

2

private Sa iBskjærere . . ...
Arb c idsmand som Kudsk . . . .
Dokken pa2 Christianshavn
'I'ømmermand 1 Kl. ........ .
Maskinværk stedet
Ove rmaskinmester ........ .
Maskinmester i 1 Kl. . ... .
11
2 Kl. . ... .
pag,.14.
11
3 Kl. . ... .
11
private .. .. .
Mestersvende
li
private .....
Qvarteerm:end
Form:.end ........ . .. ... .. . .
Maskinsvend 1 Kl.

3

7
4

1
1

91 893

91

1

1

1

3
1
2
4

9
L~

3

8

3
2
4
2

73

2
2

private .... .. . . .
3
Fyrbødere i 1 Kl . . . . . . . . .
8
11
2 Kl. . . . ..... . 12
private Arbe idsmænd .. . .. . 43
Værfcsarbeidsm.(Nattevagt)
1
Tømmermand 1 Kl . . . . . . . . .
1 191
--.rømmerværftet
Mesters vend . . . .. . . . .. . . . .
1
Qvarteermænd ...... .. . . .. .
2
Tømrnerm~nd 1 Kl. ... ......
6
"
2 Kl. . . . . . . . . .
7
11
3 . Kl. . . . . . . . . .
8
li
4 Kl. . ... . ..
7
LærlingG i 1 Kl. . . . . . .. . .
3
11
private . . . . . . . . .
1
11

D

S j oue re

.....

~

191

1

O

............

private Saugskjære r e .....

Dokken

4

...... . .

S j oue re .....

4

Gammel
holm

33
2

7o

69

14 . fortsat

Nyholm
Sprøiteslangeværksted
Brandmester . . . . . . . . . . . . . .
1
Sprøitearbeidsmænd .. . . ...
4
Onføre ls en a f cen nye Smedie(9)-Conducteur . . . . . . • . . . . . . . .
1
Opsynsmand . . . . . . . . . . . . . . .
1
Bogfører . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Muursvende ............ , . .
6
~ømmersvende . ... . .... ....
2
p:tg cl5.
11
lærlinge . . . . . . . . . . .
1
Malersvende • . . . . . . . . . . . . .
2
11
J_ær 1 inge .
1
Smedesvende . . . . . . . . . . . . . .
3
Snedkersvende . . . . . . . . . . . .
L~
Blikkenslagersvende ... ...
1
o

••••

o

o

••

o

l/lura ra::;:-be ide p3.a Nyholm ( S))
Polerer ". ~ .....
A.rbe idsm3.nd. .... , ........ .
Søs.rsenal et
Tøiauuslieutenant .......•
Kano11ee r .............•...
Dnderkanoneer ... . ....... .
Overkonstabler .......... .
I(onstabler ···••a••······.
U~dGrhonstabel .......... .
Arbe idsmc"....nd ............. .
L3.bC1-:''1C orJ.et
'r øthuuslieuteno.nt ....... .
Over l~anoneG r ,. . . . . . . . . . . . .
1'~a11one er ................ .
UncQrkanoneer ........... .
Ovcr:.;;:onstabel ........... .
Konstabler ........ . ..... .
u~tsrko~stabler ......... .
•••••

o

5

3o

3o

•••

!t::beidsm~nd ... . .. . . . . . . . ,
Bøs s e rJE'. §:ie rvær kst ed
Bn s ae g ag ermest er ........ .

1
1

2

299

37
1
8

51

51

33

33

9

9

1
1
1
1
1
4

7

_17.
1

-rr·--~ 1533

Alle priv~te Folk.

2

1
1
1
2

Bøs s emage re i 1 Kl . . . . . . .
2
11
2 Kl. . .... .
1
11
3 Kl. . .... .
2
.Arb e idsmænd
_2._
~~ :::i.p e .et n:age rvær ks te d
,:r ~'.Lwle r Formand . . . . . . . . . . .
1
11
no.nd 1 Kl • . . . . . . . . •
5
li
li
2 Kl.
. . . .. . . .
6
It
Il
3 Kl. . . . . . . . . .
5
La teris
(~)

Dokkon

•

Q •
1_.Jouere
. .................. _ 7
_

o

5

Gammel
holm

I24.,)

Z86

95

16.
Ny-

'l'ransport:; . 17
93 1533
1
1
19
~rtilleri Takkelloft
Uverkanoneer . . . . . . . . . . . . . . 1
Konstabler .. . ...... . ...... lo
Underkonstabler ....... . ... lo
24
Arb e id smænd . . . . . . . . . . . . . . .
Snøre loftet;
Arbe idsm'xnd . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
S.h.7..U'e kamme ret
Underkanoneer . . . . . . . . . . . . . 1
Konstabler . . . . . . . . . . . . . . . . lo
Underkonstabler ........... 14
Arbei.dsmand . . . . . . . . . . . . . . . 1
26 165
Nyholms Egvipagemester
Værfts Underofficerer .... . 3
11
Arbeidsmænd ....... . 2
26
S j ou.e re
21
Nyholms Bradbænk
l
S!cipper ..
Baadsrnand .......... . . .• ... 2
Årbeidsmænd . . . . . . . . . . . . . . . 15
22
Arbe id smænd ( Dagv aftt er) . . . 4
Skipreren i Elaaden
1
si: i ·pp er· ■
■
1
B:.1adsmandsmath ........... .
Værfts Underofficeer .. . .. . 2
Arl::e idsm32nd ...... , ....... . 24
do . .,
7
Sjouere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __5_ 4o
1\fyho lms ~.1aterialbod
V~rfts Underofficeer ..... . l
11
4
Arbeidsmænd ....... .
3
Malerarbeide Eyholm (9)
Formanet
Malersvende .............. .
lo lo2
'l' akke lloft et
Skipper ...
1
Høibaadsmand ..............
5
Baadsmand . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Baadsmandsmather .......... 15
Qvarteermestere ........... 18
Reel befarne Mat ro ser ...... 4·1
Halvbef arne
n
• • • • • • 28
Vxrfts Arbeidsmænd ........ 15
11
11
som Da§rvac. ter
9 138
Dre iervc:erkstedet
fvfGster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
:varte ermand . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dreier i 1 Kl . . . . . . . . . . . . . 4
"
2 Kl. . . . . . . . . . . . . 2
11
3 Kl. . . . . . . . . . . . . 3
11
4- i(l . . . . . . . . . . . . .
2
J: omme rmsend i 4 Kl . . ...... .
'i
L:erling i 1 Kl. .
o

o

••

o

0

o

O

O

o

••

o

•

•••

o

••••

0

Cl

O

li

Cl

.,

"

11

•

n

O

o

•

O

Cl

())

o

n

o

I)

o

0

•

•

0

o

o

•

o

o

"

"

,,

•••••

..

o

o

0

0

0

0

0

I

0

G

0

r:

o

.

:,

c:

••••

"'

•

n

O

O

O

O

•••••

O

.,

O

.,

•••

Cl

o

I>

O

O

')

holm

1245

19

24

3

26

26

22

4-o
4

0

lo

••• o

All e .D'olke ne er-e privat; e.

138

G~mme l

holm

286

Dokken

95

17 . fortsat
~y-

Pr1-v·J.te . .
4
lær 1 ing i 1 =~1 . . . . . . . . . . . 1
.A.rbeidsmænd . . . . . . . . . . . . . . 2
Sjouere ................... 2
Gammel 1-::olms Eqviparemestei~
Værfts Underofficeer ...... 1
Arbe idsmænd ( 1.usere ') . . . . . . 2
li
(F<=er€:,em::-.ena) .. . _2_
Gammelholms Spaane.nave
Skriver 1 Kl. (upsynsmand ) .. . 1
Pensionister . . . . . . . . . . . . . . 2
Ivialerarbe ide C-ammelholm l ~ )
Malersvend ............... . 1
Hovedmagasinet
A.rbeidsmænd
3
Veierboden
Arbeidsmand
1
Sum

Af Heste arbeidede paa Hclmen
d..l April 1862:
hos lste Skibbygmester
...... 4
ved ·r ør::u~ero p laget . . . . . . . . . . . . lo
-paa Dokken paa Chris t iansb.dvn 2·
Sum

hol m

22

160

Gammel Dok •·
holm ken

22

6

6

3

3

.1.

lo
j

l

3

-·--1 . ------ -- _.,_

1974

1582

14
2

14

16

14

1
-----·----

297

95

2

2

pag.18.

De paa v~rftet d Gn lste April 1362 udsatte
militaire Foster eller S kildv2tter vare:
paa Nyholm:
fra Bommens Vo.gt
Udenfor Vag,ten ...........
Paa h.0nsebro Flydebro ....
It
.Nyho lms Hovedv':'ift
Udenfor Vaf ten ...........
Ved Kongeporten ..........
li
Christiansholms Vae~
Udsnfor Vagt0n ...........
Ved Søndre .A.rsen.albygning
pa2, G3.rrrn:ie lholm :
fr3. Gammelholins 11ovedvae~t
Uienfor VaEten ..........
Pladsen udenfor Chefen
f. Orloe,sv--~rftet
Ved B·1::1.dev8?.rftet . . . . . . . .
Ved Gamle Dok ...........
Ve d FrossGnborg .........

(9)

Alle Folkene ere private .

1

2
1

1
1
1

7 Stk.

1
1
1
l

1

5 Stk.

18. fortsa.t .
Private Haandv~rkere og ~\.rbeidsm-:-end
den lste April 1862.
Private f: e stere ...
4
li
lv1estersvende
4
1)2
Sva nde .... "
lær 1 inge ...
24
Sau5skjærere . . ... , ......... . . .. .
12
_4.r be id smænd . . . . . . . . ........... .
4)
S jo ue re ............
184
Fla§!,Eiyersk:er .............. . .... .
2
desuden
Ved I~ uurarbe ide ........... . . , .. .
2
11
Malerarbeide ...... • .. . ......
11
11
Opf orel se af en ny Smed ie
3~---- -.
Sum
448
li

o

c:

,,J

o

;

"

Cl

III

..

"

!t

•

0

....

D

1

III

••

D

•••••••

••••••

u

•••••

Gammel
Nyholm holro
Do~:ken
4
4
118
4
lo
21
3
6
4
2
43
172
5
7
2
2
lo

..2.0 --

4-lo

1
... -·- •-· -

17

---- ---- 21
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Q~mm~~hol§ er den ældste Dcel af Grlopsv:Prftet, hvortil Ofsaa Navnet hentyder; den indesluttes af Søen paa den ene Side og ~ster og
Strand-~varteer paa de andre Eider.
Gr~dser. Mod Nordost; er=endser Holmen til Nyhavn hvorfra den ad slcill(?S-med en 451 Fod lang l\'1 uur hvori en Indf anf sport, Mønten og
boc;·=misk Have. Niod Nord o ~~ Vest ; r :rm.dser Holmen til en -priv-3.t
Eiendom vej Siden af Charlct tenbore ud mod }(onpe ns Nvtorv, den
Deel, som af Ga:m...-rnelhoim -':ii· afstaaet til Fin:1n.Gsministeriet og adskildt fra den ,zJVrit,e Deel ved e 1, inte2::imist is le opsat Pla.nkev"';I'k,
Størrestrme hvorfr.'."-.1. den R.dsl-:i...Jles ved en 120 Fod l :=i.ng tmur hvori
en Indcanl sport, S øKorcarc.hivec;s r:rund hvorfr-9.. den adslrilles ved
en 66 Fod lan~, uuur og tiolmens K-1-rkq '3.arj. (Grxndsen ved Størrestr..roe er senere blevet forandre-c; idet 1/mren ved Størrestrrede i
A~cust 1862 blev nedrev et o e e t Pl a nkav~rk opført vea Bolværket
lants den forrige holmens C~n~i saaledes at den Deel af Gan@elholm,
Hovedvagtsbygningen·-staae·r ··b0f°ind.Gr Si..t. udenfor Ga!.1]._m:3).Qol.m_§_ Cr:.erias·er.
Bremerholm str.i;kkeJ.e sig tidligere la.ngt 1-:-..engere nord paa, idet
den Deel af Byen, som nu findes mellerr: Søen oc Amaliefade omtrent
fra .Almindelig Hospital indtil Nyh:1.vn var endel~l af Værftet, li 6 eledes er det sandsynligt at Bremerholm ogsaa e iede den hele Grund
hvorpaa CharJ.:.9..~!~_nC?._qrg_ i 1672 Of; følgende Aar opførtes g_f Grev
Ulrik Freder-i k GJ'-ldenl øve samt den t.1rund hvorp:1-3. d.,:: n bot3.nis ke Hav e
siden blev an.11:-1.-gt :--l~aar· :E;relnerl"olm erholdt sine nuværende Grændser
paf.2o. i nord.lig Retning vides ci med Bestemthed, ro.0n eftersom Nyh3.vn
udgravedes i 1671 mc:1a omtrent p1.9.. den Tid CerrR.ine t nordenf or
rimeligviis v"Bre afstaaet til Byen.
Vande __ og__ Canaler. Gammelholm ~jennemskj-=.eras af følgen.de Vande
eller Canale r. Den res te rende Dee 1 q_f .dolm2ns Canal, den famle
Dok ( 11 Gamle Dolc 11 er i l,ov e mber LJaJ.fo.)d 1m:;z-·fo·r st·-;rstedelen opfyldt) Canalen v2d Ch1lupskuret; og d en indre Mastefrav sa.1.ledes
at der Jannes 4 særskildte Pladser eller Holme , der føre Navn 3.f
Gammelholm, Baadebygcerpladsen, Sm~løen og ~astev~rftets Plqds
alle ·T~inaTaste med B._len undtar2n Sm.:i.løen 01; s:1. t t G i Forbindelse
med hinanden og med Byen ved 4 Broer .

2o. .fort- sat .
Bolværker. Mod Søen findes overalt Bolv~rk ueels af træ, d e els af
s·teentil en samlet foeng,de af:
l1 ræ 5 . odE: Fod
c• .
utieen:
2 . lE.-3 11
Tilsammen ; 7:249 Fod eller
circa l ¼ dansk Fjerdingvei.
Før 1 3 60 havdes 9oo2 Fod Bolv~rk
lf Fjerding ve i.
Areal
Størrelsen af Orlot,:-sværftet her er den lste l'i.pril 1862 .
bebyg.ubeb,yg.
beby@: &:i et µbebygget Sum
Grund Grund
Grund
Gru.g.d
Fode
Fode.
;{
Fod2
%
Land- Gammelholm
253.866. 419 . 392. 44 .
185 . 526.
56.
areal Baadeværftet
81 . 246. 14o . 34o. 42.
59 . o94
58.
11
16L~.
Smaløen
1 9 . Soo. 19 . 964-.
1.
99.
11
Mastev32rft et
25 . 652.
51.o23. 76 . E8 o . 33.
67.
')

Sum: 27o.L~36 .
3 35 . 94-o . 65E . 37~Land Areal ............ 6 56.j76 Fod 2
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Vandareal

41¼

58¾

indre Masteprav ...... .
l.5? . '352 .
11
ydre
•• •• ••• , ,
~.5 . 200.
45 , joo.
Banegraven ............ .
Gamle Dok .......... . .. .
)2 . 928 .
Canal ved Hovedva [t9n ..
5, . 418 .
den halvo canal mellem
Holmens Kirkegaard os
Gammelholm tiil Holmens
Kapel . . . . . . .
9 . 480.
314 . 15.3
.Sum :
·-~ ·· - - - ·--g 70:·5:54---Pod c:
elle r circa 17 l /3 'l'ønd.e Land.

De anførte 270.436 Fo::1 2 bebyf.,gede Grund benyttes paa føle;ende
Niaade:
Gammel--- Baade - Maste- Sms.l
holm
v":Brft værft øen
Sum
Grundmuur ......... .
111 . 33>3. 1414. 1. T-;.L~. 164.
lllJ-.660
11
lViuur & Bindingsværk .. .
42.861.
6.2o5 35.572. l.084.
1
lE.ol)l.
l'ræhuse t. Skure ...... .
2 • 59Q • 1. 4 94 • 12 Q Q 7
I
11
11
Bedd inrer . . . . . . . .... .
6. 2LJ-o . 11. 199.
17.439 .
11
11
144.
11
I~ran . : ............... .
141+.
11
Indhegnet G1ard. OG Have; 4].559. 1.750. lo.817.
62.loE.
9 . 450. ?.6:.35.
li
li
Kul plads ..... . , .. . ... .
17.135,
I

o

o

270.436.

Indtil 1860 var Garnme1holr1s : i. r·eal st ørre , ne rnl i..g :
Landareal ........ 311. 504 Kv a dr~t Fod
11
Vandareal . . . . . . . . _5 8 .olo_. 11
·l'ilsammen:
349.514 Kvadrat Fod hvilk:et Areal, der
beløber c irca 6¾ ·i'ønG..e Land, er aff:.,i ve b til Fina.nt sm1.ni steriat
for senere at bebyBgas 1 umi~delbar Forbinuels e me d det- øvrige
Kj ~benhavn (herom mera senere).

21. fort sat.
/ den resterende Deel af Gammelholm afleveres til Finantsministeriet den 7de Juli 1866 i Henhold til Marineministeriets Ordre
af 5te s.I1i., saaledes at Gammelholm efter den n:evnte Dato var
forladt af Marinen./
Ga•r.melholm ben:evntes i tidlie:_ere Tid Bremerholm efterdi
Værftet oprindelig1, var anlagt p -1 a en v af dette- .N9.vn beliggende
Pag . 2.2. i den brede Havn, der løb udenoffi Kjøbenhavn, hvor de bremiske
Kjøbm:Bnd i Hansestædernes bloms1,rende ·rid havde deres Boder og
Pakhuse og navnlicen har den By~ning, som for ride n benyttes
som Veierbod og til Contoirer, liggende ligefor Hovedvagtsbroen,
tjent dem saavel til J?akhuus som til Kirke. ifo[,le ville endog
paastaae at her h='lr været Klost;er.
1739 blev paa Bremerholm nedrevet en ~amme l Bytning paa hvis
lv:iuur van en Steen, prydet med det bremiske Vaaben, nemlig:
3 Tønder og 2 NøGler overkors.
Det nuværende Garnhuus ved d en nordre Ende af Reberbanen ud
mod Kongens Nytorv benytbed.es paa den Tid til Kloster, udenfor
havde de deres Kirkegaard, hvilkec observeredes i 1739-40 ved
den store Masse Liig, som udgravedes da Chalupskuur Graven sattes
i Forbindelse med Holmens Canal.
Under Frederik den II.Regjering blev i 1563 Bremerholms r
efterat den var forladt af Bremerne, anvendt til Flaadens Byg.ning,
og Reparation, samt Udrustning; Værksteder bleve her anlagte saasom en Reberbane, en Smedie, e t, Sø-Arsenal m. m.
Smedien. I samme ByE,ning hvor Smedien fand t es, var en Mønt
i den modsatte T~nde og en Navigationsskole ovenover, ifølge
'I'huras Hafnia hodierna Paf .287 skulde denne Smc di e , d e r under
Chr.IV forandredes til en Kirke, være den s a mme By[ ning, som nu,
under en forandret Form, er Holrrans Kirke; me n d e t te er rimeli~viis ikke 'l'ilfældet eft e rsom Holmens Kirlrn l i@_§.e r v e s te nfor
Holmens Kanal og Bremerholm vistnok, efb e r de Kort man have fr~
23.
den il'id, kun laa østænfor C3.n3.l en de r denganp v3 r Sta.ts~,rav udenom
Byens Volde. Smedien maa h~ve li gr et omtren t hvor Veierboden
eller den hertil støde nde Contoirbygning paa Gammelholm nu lipg:er.
Reberbane. ReberbanGn 1 '1 9.. lang, s med Gøe n om urt~nt paa det St;ed
hvordennya Dampskibsbro i QvæsthuusBaden nu er anlagt.
·I'øihuus. I 1 øihuset l a a i en skra a. R&tning fr o. c.en nordre ~nde
af den nuværende H.eberbane tvers over det Sted hvor senere Nyh.J.vns
Kanal udgravedes og eftersom denne Udgravning paabegyndt;es d.6te
September 1671 maa altsaa dette være nedrevet omtrent paa denne
·i' id.
Den egentlige Opfyldning til sin nuværenue Størrelse fik
Bremerholm først unde r Christian I\T, de r i 1608 befale de Stadens
Volde sløifed.e og Fætsningsværk?. rne udvidede, saaledes at
Bremerholm, der tidli &ere laa tæt udenfor Byen nu. blev endeel af
denne og en Bro (den nuv~rende Hovedvagtsbro) satte Bremerholm
i Forbindelse med Kjøbenhavn.
Trunken. Christian IV lod opføre en [ rundmuret hvælve t Bypning k~ldet Trunken hvor de grov e st G Forbryde re, der vare dømte
til at arbeide i Jern e ller med Skubk::trr e n p a a kortere e ller

læn.Bere Tid hensattes.
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exge og__Qyæsthuus_. Endvidere lod samme Konge paa Bremerholm
opføre et Sygehuus for de ~f rlolmens faste ~rbeidere, der ved
Arbeidet bleve qvT.steda, men da det ved Forøgelsen af det faste
Mandskab viste sig at være for lidet:;, befalede Kong Frederik III
16de Aug,ust 1658 at et større Syge og Qvæsthuus skulde opføres
paa Bremerholm for de i den Kongelige Tjeneste saarede og lemlæstede Matroser og Soldater og samme Aar opførtes en stor grundmuret Bygning til dette Brug under Viceadmiral Jørgen Bjørnsens
Tilsyn.
29de December 1674 skjænkede Kong Christian V en betydelig
Pengesum til Opførelsen af en ny Gt.væsthuusoy§",ning, og i 1682
kjøbtes Admiral Jens Rodsteens :E!iendom hvorpaa d on Bygning opførtes, der indtil 1777 benyttedes som '-;!.V~thuus, efter den Tid som
Pakhuus i.ndt il 1827 da dan forandredes til Kaserne, hvortil den
endnu tjener.
Kirkeg'.:l.ard. I ældre ·I1 id begrav12 des Sø-Eta tons Døde paa Bremerholm formodentlig i FortsCBttelse a f den tidligere omtalte ved
Reberbanens Garnhuus sa.avel som omkring Holmans Kirke efter at
den i 1619 var indrettGt og indviet dertil.
Begravelserne paa
Bremarholm ophørte, da Kirkegaarden omkring "den runde Kirke 11
den 23de J ·:i.nuar 1654 indviedes. Ved Inderenden a.f den gamle Dok
fandtes et Rettersted formodentlig for IvJisd:ederne fra Bremerholms Arres-cer.
1680 p a abegyndtes Anlæg12t af en Dok paa Bremerholm, men den
blev aldrig f:erdig eller i al Fald aldrig benyttet som Dok; men
Bassinet, der udg,ravedes henstod endnu til nærværende ·i'id som en
itrt Havn for mindre Skibe ell2r Pra.rr:une , (Pap .66 findes den detaillerede Historie for denne Doks vedkommende.)
2_3de December 1726 bestemtes ved en allerhøieste Ordre for at
Gammelholms Vagt ("Holmens længe" kaldet) i Fremtiden skulde betragtes som en Hovedvagt og co:rnmanderes af en Capitain eller
C~pitain-Lieutenant, og 5 J3nuar 1728 at Vagten ved Frossenborg
sh.7.llde commanderes af en Second-Lieutenant.
Fiskerdamme.
16 S,2 ptembe::r 1739 beordredes de to Fiskerdamme
p3.q Bremerholm -l2ngs Vestsiden af Reberbanen tilkasteda for at
benytte den derved indvundne Plade til De.Ihlehave, denne Ordre
gjentoges 13 December 1753 hvoreft;er Arbeidet udførtes.
16 September 1739 beordredes ligeledes Holmens Canal sat i
Forbindelse med 11 Gamle Dok". Arbeid0t p,:_i_abeg,yndtes strax ved 3.t
grave en Canal ved Comoediehuset i Linie lodret p1.a Reberb3..nens
Retning over mod denne og derfra 13.n@.s med BanPn h ':) n til ud for
den nordre Ende af Chaloupskuur Gr'1ven hvorefter i\.rbe idet st::mdsedes for at ta§;e under Ov,~rv2ielsc.,. om d,::t ei var hensigtsmæssigere at sætte denne nye C::tnnl i Forbtndelse med Ch.J.loupskuu.r Gr'lven
ved en Ledning under R:::berb-:tnen istcdetfor ut forts·ette A.rbeidet
hen mod 11 Gqml e Dok" d;1 derved en mulif, Anvendelse af denne som
Dok vilde ulive forhindr e t. Result a.t ,::: t:; blev ogs11.s. 9.t en Kong,elig
Resolution af 4 Ma i 1752 u dvirkede s h voref t er Canalen fortsættes
ind under Rc b e rb.::ui e n.
Da man fo.ndt det b e t ænke ligt a t s a mmenhobe saa man 6 e grove
Forbryde r e p aa e t St e d 1 hvor de r f1.ndt 0 s s a a bebydelige og kostbnre Maga sine r, b e stemt e s v e d ~ onBe li g Re solucion af 27de November
1739, at de Forbrydere, d e r skulde a rbeide i Jern i Fremtiden

26 . fortsat

27 .

28.

dømtes til ~t lide Str3.ffen i nærmeste Fæstning istedetfor paa
Bremerholm og 11 Mai 1741 henflyttedes 11.esten 3.f Fanrerne til
Fæstningsarbeide og kom frR Begyndelsen ~f 1742 til at hen..høre
under Landetaten indtil 1 April 1860 da denne Straff 2anstalt
ophævedes .
Fa.ng_~kirke. 21 Juni 1741 bef:l.lcdes F·mg,ekirken n0dreven saavel som Trunken, hvilken sidste imidlertid il-::ke blev n0drevet,
man omd.aru1edes-til 'I'jær-.? ffiFl€U1Sin hvortil det endnu tjen.:: r.
Fangekirken laa hvor ILU Scill:.ef?:gerv·=erksted2t staaer men i 1"tetning næsten lodret p.::i.a J.3ttes Beliggenhed strækkende sig meget
n~r ud mod Bolv·ærket i "GJ.mmel Dok.1. Endeel af Grundstenern3 til
denne By~ning opgr'.:l.vGdes i 1860 d3. Cloe.kan gjennem G'3.mmclholm
anl'3.gdes der hvor den løber l ·:i.ngs Vestsiden af "Gamle Dok".
5 ,Juni 1795 udbrød mellem .5 og 4 E.h, . Ildløs i Dehlehav0n belig~ende der hvor nu den store Kulpls.ds for Smedien findes.
P :=.ta Grund af den sydøstlige Vind udbredte Ilclen sig meget rask,
'3.nt:Bndte Hovedmagasinet, Pavillonnen, Admirs.litet:;s Bygningen,
der laa ved Indgangsporten i Størrestræde og en stor Deel af
KjøDenhs.vn l~gdes i Aske.
For at skaffe Callebiet Plads, maatta GTmmelholms Eqvipagemesteren flytte ud af sin Bolig i den til Søcadetacademi i 1746
opførte By[ning (nuværende l\ii.inisteriebyg,ning) og han anvistes
3olit i den faae A~r i Forveien opførte og af Smedemesteren beboede Bygning (nuværende :g;qvipg,femcstcr Bolig), hcorefter Smede-·
masteren erhold·G Bolig i aen gg,mle Archivbygnings underste Et:1ge,
tidligere benyttet til Skole.
1812 og 1813 opretted..ss Betjs;ntpostcn pa '.:I. Holmen hvorved al
Ind- og Udpass9-ge ri.f Gods bliv2r controllerot s1,tav0l som r1t ingen
Arbc ide r f orlndc r Holmen uden at have erholdt sine Fore sat tes
I'ill1.delse dertil hvilket han beviser ved en af Mesteren udstedt
P3.sserseddel pa 3.teg-,n,2-t af ,on Inspectionsofficier.
Eft2r i m'1.ne_c J\.'l r -:i,t h•w,3 følt Ulemperne vod 3.t have Orlogsværftet belifc;ende p .3.::i to, so.Et lanf t fra hinanden bortfjernede
Sted..c:;r som Nyholm og Ga mmelholm og e fter at der i den ,\nledning
h'1vde været nedsat forskj e lli 6 e Comm.issioner for ::i.t gjørc Forsl3.g
i s1.a Hens~i2nde, udvirk,3d e s e nd e lig i 1858 d e n 15de A.pril en Lov
for G1.mmelholms succ 2 ssive Ov e rfly t ning t:; il lifyholm.
Udgiften herved blev anslaa et til 1.637.ooo Rdlr.
Ved S-1lg af Grunde , Bygninger m.m.
paa Gqmmelholm anto~e s at
li
ville komme ind . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 583. -4-oo
re store nde Udgift
lo3.6oo Rdlr.
2lde May 1860 begyndte det e gent lig-,e første Sicridt i den Retning idet m-:in paabegyndte T ilk.:=tstning,en af d e n i 1739, -'-1 o og 52
udgravede C8.nal p.::t~ det Sted hvor den kommer frem under Reberbanen og vester efter og ved Ud~ange n af 1361 er den h e le c~n~l
opfyldt hen til Hovedv~gtsbroen.
Efter den første ;l's.nl-ce, skulde Bortso.lget af GrundG p'l'l Ga:mmelholm altsaa Bortflytnint_len fr-=.i Værftet skoe fra Mastem:J.e- e rpla.ds e n
og 23dG Juni 1360 forsø g t0s bortsolrt ved Auction:
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77.480 Kvadrat Fod Ln.nd'1re-=tl og
72 .48o
"
" V"'. ndR.ren l,
men da dat te mislykkedes forandrGdes Pl '3.Ilen s:1'1lede s, c.i.t rrwn
a ~bnede Adgangen til Holmen fra Byen ved Kongens Nytorv os i
Juli 1860 pa3.b ø gyndt e s en Cloak gjennem G 1J:m1elholm med Udløb i
Søon po..a Vestsiden a f "Gamle Dok". G'.'1.deanlæg paabegyndtes pa.~
d e n s-iakaldte Grønning, Pl ·1.ds <.? n indesluttet '1f Reb e rbanen og
tlovedmag iS ine t til h e n imod nGamle Dok".
Ved Anlæget 'lf Cloaken gjennemgre.ve des den tidlig0re omtalte
Kirkeg:::tlJ.rd.
IndheGningsmurcn mellem Holmen og Kon~ens Nytorv med den deriværende Port, almindcl igen kaldet "de U::erlie,es Port" formodentlig
fr ~ d e n Tid, d e r f a ndtes Arrester p~i Bremerholm nedrives i dette
Aar tillige med d e t derved v::erende Sprøitehuus og de østlige 140 Fod
a f InihGgningsmuren ved Størrestræde. (Resten o.f Muren tilligemed
Porten borttage s i AuBust 1862.)
lst e April 1862 findes nfstqaet af G~:r::unclholms ferr~in det
tidlig e re omtalt e
Landareal .... . ... 311 . 504 Kv~dr~t Fod
11
Vo.ndo..real . . . . . . . . 38 . olo
"
~ilsammen
349 . 514 Kv udrat Fod
De 4 Broer der for Tiden finles her p'l.3. G·ln1melholm erc J. llo
f1ste Træbroer nærligen af samme Construction.
Hovedv ;:i_gt sbrocn, der oprindel ie: la 1. tæt p'1a Si den af Hovcdv~gten blev omsat i 1793. I 1816 flyttedes denne Bro lidet nordligere, samtidig med at Indpass~gen til Holmen, ved Opførelsen 'l.f
Indhe gningsmuren ved Størr8 stræde og Ne drivnin~ e n af Ruine rne derst e ds af den gamle Collo f i e byr ning, ble v oErc gul c r c t. D2n blev
37 ]?od l ·~ng 21 Fod bred for s ynet me d St <:t kit p1n Midten; i 1854
blev den atter omsat. + I
Bro ,)n melle m Gamme lholm og B'.:'-1.de bygfcrol :1.ds en, r e -p'lrere d e s p 1. A.
Klædning en i 1788 og p~a Bj s lkc rne i 1792-97 Of 1810 i hvilk e t sid s t e
Aa r oe,s1.:i l o.gde s ny Klscdning p-:t '1. Broen. 1818 o ms:=i.tt c s do n p'13.
4o nedr'lmmc de Pæle og i 1836 p 'l '1.lngde s ny Kl::'3dn .Ln g .
Bro e n me llen B'1.:J.de byge:e rpl 1.dsen og Sm1løen for 111:ire d es i 1 78 7.
1817- p i :S.l ·{gde_s ___ny Kl-icfo.-Lng og- i -181':)° -:in15rågt c s o t St~kit m,__: d Port
pa:i l\,idten o.f Broen for -it forhindre P °l ssage ind p ·11 Holm0 n fr a
Srr.1--i.løcn for Saadanne som freqvcntercde b.:::tde ans~J.lt e n l cmgs Sm::i. 1 øen ud\jnfor Holmens Arbeidstid. 1821 slo ~e s en ny Bro, dar blav
hovedrep~rcret i 1856.
Bro2n mellem Sm').løen og ~J 1s·wema g,erpl::i.ds .:: n e r forfærd1 ~e t Ir,1.
ny i 1804-. 36 Fod l'.illg, lo Fod br&d.
Broer der ore blevne nedlagte:
Aclm[riie_n_s__Bro-;--var -en-- 7tf"Fod l '3.ng. og 2o :?od bred Bro, der
s tro.kt e sig ud -iC3.Ilalen mellem holmen og Børsen, da yde rste
34 Fod var danriet som en Sexk~t 34 Fod br3d. Sqn lxnge denne
Bro oxisteredo her (lig,o ud for Bolige n for Holrm:;ns Chof) f'.1.Ildt e s
der intet Bolværk men kun den blotte StrRndkyst og dette v'.lr formodentlig Grunden til ~t Broen ble v saa lo.ng for ~t erholde tilstr::Bkkolig Vand.dybde ved den, u ci.gtet d e n vistnok ve:l .rnn.ne:e Le ili g heder m'l.:1tte genare Skibsf etrt Gn i det a llere de termne lig snevrc
0

29.

3o.

+/

/Hoved vqgt sbroe n blev bortt -1get i Jul i I\Jl1a11ed 1863 e ft2rsom
Can·1len p'-la dette StGd p7-l:l. den l1Ld v1.r opfyldt./
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Farvande. I 1787 rammedes den fr~ ny paa 71 P~le og stod saaledes
vedligeholdt ved Reparationer paa Klæining og Hammere indtil 1823
d3. don borttoges samtijig IJ3d G.t Bolværket p ::ta d e tte Sted blev
slaaet . I stedet for Broon blev i Bolv-=Brket danne t et ans e e ligt
Næbested, som pa.'J. Grund 'l.f 1.t dot kom til c:i.t e rst a tt e Admir1l e ns
Bro i lang 'i 1id og t ildeels ondnu bGnævnes Admiral e ns 1rrappe.
Flydebro_ ove r _Gamle Dok, var -.;il 7o Fod l:111g 4o Foj bre d Flyde bro. d e r l1ae v e d Indløbet til Dokka n.
tfte r 18 00 find e s int e G Spor til q t ~n s~~~an har lifge t d e r.
Nc:i.a r man i de n nye r e 'l 'id h·=-r h a vt Brug for den hurti g e Co:ramunic'J.tion tve rs ove r Dokken fremfor 3.t g3.ae heelt rundt o m dan som
for Exempel naar der blev t a get Skib ud 3.f e ller sat Skib ind i
Dokke n p'J.~1 Christi:msh'1.vn, betj e n-G o m.·=in sig 3.f et F3.r tor:l.fn.e Pra mm e ,
der bleve 13.[ te a gten for hin1nde n tvers ove r Løbe t.
Fly_4_c bro e n i ___Qh_al2_u12.§_~uu:r:_'.J3_rave n, der lac1e tvers over Chaloupsk:uurgr a v e n fr a m1.a:t" p"l.a C0ITTside n nf Rebe rbanen til t::et søndGnfor
d e t store Cha loupskuur. Efte r 1817 omtal e s denne Bro ikke me re.
P 3.a d e t St ed hvor Cnn ~l e n ga :1e r under Reberbane n find e s s a avel
øst e n som v e s ten for Ba nen ot Trædække pa~ Bj e lker l a gt e tv e rs
over Canalen paa Bolv:Brkshamr0nG p~a hver Side og som o 6 sa ~ almindeligen kaldes Broer.
GR.mmolholms Indhegning,Jr.
Tnclhegi1ruE:s-riuur_mod __ Nyfiavn, opført3s i 1737 i Henhold til 0.llerhøiost e Re solution af 22 Marts s amrr-.u A':!.r fr:i Toldbetjenthuset vod
Indg 3.ng e n til Mynten til det nuv::erende Bet jenthuus ved ·l'rossenborE
(den G'lng Va gthuus). I 1818 opførti2s en Muur mollem Bctj 3nthuset
og Søen, tidlig e re fandt e s h or Pl9.n.keværk. Den saP~lede L=engde fra
Søon til I'oldb 2tj Gnthus e t er 451 Fod med en Indkjørs 0lsport i N:erh e d e n ~f Søen. Denne Port l e r gjordes fr~ ny i 1806 og 1823 er
rn ben frn. 1 Juli til 1 S.3ptee ber p1.a Grund ·1f Svømi:1.eøvclser v e d
Sm.aløe n, den øvrige d e 51 -if \. ·1. I"➔ t e r dGn 1 ukket. (Efter l . J'.lovember
1862 e r denne Port a ;1bGn h c lo li '1re:t i :i:-I olnens l\.rbc idst id.)
1856, 1 rlovGmbe r bortl e i e dG s 3t 158 Fod l'ln~ t StyKka Jord 24 Fod
bredt langs d e nne 1\iluur v e d d e n nordli g-:: Enie i hvilken .Anl0 J.ning
3 Døre hu g ges ud i denne. /Sen e re i 1-364- og 1865 lci ,2 s forskiellige Stykker Grund ud til PrivRte og Døre bl0vc udhuggeQc i ~ur0n./
Tuluren _mellGm Holmon o_E, _Mønten er opført i 1811.
Plankeværlrnt ud mod Bot a nisk H 9.VG opførtes s·1:u1tid1.@ n ed. at den
De el o.f Holmen, et Ar23.l p'.la 5o.9oo Kv.'.ldr a t Fod afsto.J.as i 1843
til bot~nisk Have.
l'idligere benyttedes d e tte Stykke til Opl'3.fssted for Tørill!1cr og
Bræder s:imt til Tørring af Se il; og pqn den Tid d n det afstodes
til H.1ve for Over2qvip 9. gemesteron. Indtil den Tid v .q r Grændson
p aa d e tte Gt Gd en h,uur mellem indre M'1.stegrF.tv 05 Reberbanen opført
i 1811.
Muren mellem botanisk H~v0 og Holmen fr~ det store Chaloupskuur
:t rr-Robejba no'n --e r . opf-ørt·- i S '.} pt 6"mh6r" 1'817, - t iarigo r i fnnd.t j"s . -her ; t Pla nkeværk, der det n"f'Vnte Aar borttoge s.
Indhe~ningen ved Størr~stræde er opført i 1315. 260 Fod l~ng
.me d en Indkjørselsport o:r.;.tre nt pa 1. Midt e n.
I 1828 f orf-xrdie,e s en ny Port h 2rt il og i 1844 o..nbragte s ny
Pilotering under l\/iur~m.
De nne Port staae r anbcn hv2r D.:tg fra
Arbe idst ide ns Be5yndels G til Klo kke n 11 .'\ .ften.
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I Marts 1862 nedreves 140 Fod Bf den nordlit"e Ende af denne
Muur s:=i.aledes Qt den lste A:pril 1862 kun staacr 120 Fod tilb'.lge
og Porten. (I Henhold til Ministeriets Orjre qf 2o Juni 1B62 er
denne Port med tilhørend 2 Muur ble v ~n ovcrl.avoret til Finants ri i~isteriet den 23de n":Bst ofter oe: nedrev8t i .Aueust S8JTIJIJ.e A:::i.r . )
IgJcnnem d e nne Port er Hovc dinJg:m§.:e n til G'1rnII1elholm, over Porten
sta3.er me d Met9.l-Bogst::;.ver "Kongelip t V::erf't 11 •
ridli ge r o f a ndt e s her tv e nde By~ninf;r, nordlifst don saak~ldte
Oversecret ~ irens Gn~rd (oprind~liR opført til Boli~ for Holmens
Che f) 03 syd for denne Admiralitetsbygningen mede~ Port p~a Midten·
heriejonncm ske ete '11 Ind og Ud-p'1SSR.tC til og fra Hol:;nen; men d:1
'
disse Bygninge r i 1795 afbrændte, indhegnedes disse ved et Planke værk de r stod indtil Bygningerne aldeles nadroves og den nuværende
Muur i 1815 opførtes.
Skillemuur :r:1e llem Gq_ID.molholm_og__Søkort-~irchivct er opført i
1851 s~mtidig med a t Et~ gcn p aa Søkortarchivets Bygning blev -paaf ørt, og Grundon bag Mure n qf stod.c s til d .. t i 1827 til Søkortarchi vet a fst a aede Areal.
Forude n d e h er n ævnto Indh3 ~ning e r find o s den i det Foregaaende
(Pae.19) omtalte interi12 istiske; Pla nk0værk opsat:; i 18Eo for qt
ind.he gne d e n Dce l af Holne n~ so m a llerede er :::ifstaaet, dette Plankeværk bliver 1r1turligviis, oftorh'!. r1.nde n som mere '.lfst't'les, flyttet
nærmere ind p1.a Holme ns Grund. (Et Pl 'lnlæværk er s3.aleJes blevet
opført fra Ministerialbygn int cn udenom d~n forrife Eqvipqgemesterbol ig hen til Plank8værket, der indhegnede H'1ven strnx efter at
den nr:evnte Bygning og H:1.vo i Juni Ivhn.ned l.St:12·- 1.fleveredes fra
Marinen.) l'idligcre f'J.ndtes ved denne K'lnt en Skillemuur m2llem
Holmen og Konge ns N.:rtorv, med en Port p".. l lVlidt e n, den saak:ildte
"Gjethuusport 11 e ller uni,.3rtiden is~r i ældrt~ Tid k1..ldet "de u:=erliges Port". Donnø i\'luur nn'l. være bL,ven o-pført unde r Kong Christi:1.n den Vte i i1idsru!11Ilot 1670-1699 oftcrsom der ov e r Port e n
der sids-c; fornyed e s i 1324 f::md.tes ,i:;n.11.0 Konf._e s Navn2ciff e r.
Ivi:uren og Port e n n 2drev .J s i 1. •>,rts 1362. (lsn 2lcl,:: Octobor 1S62
beordres et Pl qn ke v:Brk opført fr'.l R:~berb rmens sydli 12:e End-~ til
Bolværket · ud mod H,3 .vnen.)
P:1.'l Gri.m., ., o lholl.'.1 f indc.s ::1c ll er.1 IvLJ.st0værfte t, S m-1lø:::) n og Bo.a debyggerpladsen en
Mastegr:1.v, dGr or 137. 832 KvLtdr,1t .8'od s t or, hvori <1.lle lV.iarinens M:istctræer opbevares ~nder Vandets Overfl~le, holdte node
ved en stor Mængde gamle Entrebor:u.10 fra don tidli e.ere Befæstning
af Tre krone r og Prøvestenen. ·l'ørrun.ero t; conse:rve r e s v e l overmo. 3.do
godt under Va ndet; me n det h:J.r d,;n Ulompe at n'lnr et 1\11'3.stetræ
sk'll bruges, rn.:-1.a dette i tide oph::iles p o. a LJ.nd for ·1t h e nlægges
til 1l'ørring.
De nne Gr'3.v benævnes almindeligen "den indre M'lste g rav" til
Forskjol fr:1 dot v e d Bo::nmo og Duc i'Altr. indhe ~ne de Vmd:1real
udenfor Smaløen der bGn:evnes "den ydre k=i.stG f'. '- r 8.v 11 •
Denne Pl 9.ds
benyttes for Tiden som Svømmeskole side n 1819, for Garnisone n i
Kjøbenhnvn samt de forskjellige Skole r i Byen .
. Vandfor~;:z:ning.
Igj e nnc m h e le Holmen or nodlo.gt fr3.. gaIDJT1el
.l:1.d et Net =:1f Trærender hvorv e d don i t iJ.ligcrG 'l 1id forsynedes
med forsk V3.nd til de fors kje ll1. ge Vx rkst odcr og d.e fao>Beboolso Slc ilighedor, der findes hor p;13. Holraen, p;::i_---i. s;:i_mrne MT-tde som
den øvrige Deol ~f Kjøbe nh ~vn forsynedes hcr~e d; men i 1859
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nedlo.gd.es pa:1. Gsun.melholm i Lighed med hv1.d der skeete i Byen
støbte Jernrør til Vandtryk fr-1 Vc1ndv-::,erket udenfor Byen. Den
Hovadle dning, som fører Vandet saavelsom Gassen fra Kjøbenhavn
til Christianshavn er lae:t gjennem G,:,..mmelholm til en nogle og
fiirsindstyve Fod dyb Brønd vestenfor den sydlige ~nde af Reberbanen for derfra at l e des gjennem en i den faste Kalkbund under
Strømmen udhugget Tunnel over t il en lign8nde Brønd paa ~okken
paa Christianshavn.
Vandfyldning_ssteder.
Paa Gammelholm findes t v ende Va ndfyldainBssteder, det ene
ved Indløbet til Chaloupskuurgr a ven paa Reberbanens Side, det
3.ndet ved Færgetrappen ved Frossenborg. Ved disse Vandfyldnings seeder kunde tidligere Coffardiskibene i iiavnen fylde Vand mod
Betaling indtil det ved i\1inisteriet:;s Resolution af 3 Januar 1862
bestemtes at disse kun maa t te benyttes i Jviarinens rrjeneste som
Felge af at det tidligere Marinen tilhørende Vandfyldningssted
ved ~oldboden i tlenhold til en ministeriel Resolution af 6 Juni
1860 overgik til Indenrigsministeriet og dett e Ministerium bort forpa gtede Retten -r;il at benytte dette til private H-::,ender.
/Vandfyldning sstederne nedl~§ges lste Decbr.1862./
Brandhaner.
Forooen endeel Opstandere og raphaner findes i Forbindelse
me d det nye Vandindl~ g tvende Brandhaner, den ene ved Ministeri a lbygningen den anden v a j Clmme lholms Damnmaskine .
Af Gas findes intet endnu indl '.lf t paa c~ammelholm alene af
Hensyn til at den om kort i1 id vil v:Bre aldeles forladt fra IVtarinens Side.
/Br9..ndhanerne existere de s'.3..alxnce J.;arine n e iede d.Jn Grund naa
hvilken-de f3.ndtes men bleve str2x nedla€2_te da Grund.en blev af staaet til Finantsministe r i 0 t eftersom Vandlednin~en blev flyttet
herfra hen i fordenskjoldsg a den.
Af Bygninger find.es paa Go.rmnelholm:
G:.1 mmelholms riovedv'lr t e r en p.rundmure -;:; B_yr ning i 2 Stq er med
i(jælder under den De8 l af Bye:,nin~en, der vender ud mod 1-Iolmens
Canal. By~ningen, der ve nde r s in sydl i ge Side ud mod holmens
Kirkegaard er 81 Fod l :1n ~ 4-6f Fod bred i d2n CS Glige Gavl og
56-½ Fod bred i den anden, 2o Fod høi til I' af et. Paa den sydlige
Side findes en fiirkantet uabygning 14-f Fod i Fiirkant. Hovedfacaden v e nde r mod Nord e lle r rettere mod Nordøst. Bye"ningen,
de r er bleven onført i Henhold til nllerhøieste Resolution af
3die April og 15 Mai 1775, var -oprinde lig kun 54- Fod lang og 4-6-½
Fod bred med en Art Bue go.ng forn e den, paa lVi idt en hvilende paa
4- Søiler saa at d e r d~nne~es 3 Porta-3.bnin~er.
For neden findes j Jr :1('. Vinduer paa hv e r Side O('. i øverste
Etage 9 Fag Vinduer. 1783 opførtes de n øvrige Deel af Hovedvagten
men kun een Etage høi, nærmest bestemt for Arrester. Paa denne
Tilbygning der i 1826 paaførtes en Eta~e i Lighed med den øvrige
Bygning findes 1 Dør og 2 Vinduer i underste Fit~[ e og 2 Fag Vinduer i øverste Etage. Paa den østlige Gavl findes i Kj-::,eldaren
3 Vinduer og i beEge de andre Ec~ger 4- Fag Vinduer i hver.
Paa den vestlige Gavl findes i underste ~tage 1, i øve rste
Etage 4 Fag Vinduer.
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Paa d8n sydlige Side eller den Side, der vender ud mod Kirke g3.arden findes i underste "~ta['.e 3i i øverste Etage 5 Fae, Vinduer
samt paa den derværende Udbygning i underste Etage 1 , i øve rste
8tage 2 Fag Vinduer .
Udenfor alle de Vinduer, der vender ud mod Kirlcegaardc:n, og
som benyt~es til Arrestlocalerne finies siden 18o2 en Trækasse
eller Skjærm for at berøve Arest~nterne den frie Udsigt.
For l1 ide n benyttes Bygningen pe.-=t følgende 1Vl3.ade.
I underste Etage finde s i den østlige Endees Vserelse med 3
Fag mod Ilord og 2 Fag mod Øst, her foreg3.aer MønstrinBe n af Mandskabet om Morgenen, tidli gere var det tillige Vag tstue for V~gtcornmandeuren. Indenfor d e nt~e Stue 3r lang s Gavlen et Kj økken paa
1 Fag Vindue o g inde n for dette en RetirRde, ligelo d e s p~a 1 Fag
Vin~u2. Ind5an ge Q til den øvri ge ~eel 3.f By~ning en, samt Opgangen
til 2de n Etage er g jcnne m d 0n midterste af d e tidligere omt3.lte
3 Portaabninger, hvor ma n komm2r ind i en ~ ntr e , hvor der tilhøire er Indgang til den v3..gth:1.vendG Underofficiers Vag_tstuc , et
Vserels c p a a 3 Fag, pn,:1. d on nordlige Side af :Sy g,ninr e n, ligefor er
Indgang til 1Vl3.ndskabets Val:tstuer bestaaende af 2 V'.Brelser, hvor'J.f clet inderste danner unders c;e Et:J.e;e i den omtalte Udbyg_ning mod
Kirke gaarden, indtil 1794 benyttet til tv e nde Arrester, m1:Jn det
n'.Bvnte Aar inddrage t i Niandska b e t, s Vqgt s tu0 .
I Vagtstc1e n find e s t ilhøire Indg.1.ng til et Værelse paa e2t Fag
Vindue t j e nencle som BrandscuG for 1,,Jserne pna G9.m.l1.telholm, OG tilvenstre Indg a n g til et V:erels e :pa a 1 F ag ud mod Syd til Justits qvart ee rm.:3 stere n.
Fra Underofficierans V-1.gtstue er lide,ang til en Foisr;ue hvortil
dGr ogsaa er I ndgang fr3. Døre n ud mod Holmen paa Nordsiden.
Fra denne Forstue er Indg:rne; t ilhøir,.:; til et Locale p·-ta 2 Fag ud
mod liford, hvor tidlige-re Hvervningscontoiret fR.ndtes .
Bag om Underoffici e r a ns V3.z tstue og det forrife hvervnin§s contoir løber en Coriclor dGr erhol der sin Lysning fra Vinduet i
Enden o.f denne i den v e stlige Gavl af Bygningen, i denne Corridor
findes 3 1J.ørke Arrester ~lle vander.:.dG ud mod Kirkegqardc n .
[ndg anp-Jn til Corridoren e r p:jenncm en J ør tiJ h øiro af Indf":lnge n
til ~3..ndskabets ifqgtstue.
Opgangen til øverste "iiJ tag e .f.'i.ndes i -:GncrGe r:i. til venstre af
IndgJ.11r en. Ved ae -crxd.e op paa lste S R.l kom.mGr rrnn til 311 Fors cuc p3.'3.. 3 ·?::=t g med 4 D•Jre paa, 2 Døre mod 0st, 1 mod Syd og 1 mod
V0st. Da n nordligste Dør mod ~st fører ind til Justitsserge antens
VY-relse pa3. 3 F3.g mod 1iford og 1 Fa 5 mod 0sc. den sydli e,ste Dør
fører ind til Underofficiers l'l rre s t en, ot V·=-:>Te lse n.:1-0. 1 F:::i.g· mod
b st. Gj e nnem Dør ,3 n mod Syd komrJ.cr TI'.3.n ind i en lille Fiirkant
hvor der til v e nstre fin.dos 2 1-rrest c r, hvo r pJ.a 1 F :1.e: mod (i.i st,
lif:-/:f or 2 Arre s te r hvor p _:i_a 1 Faf i den lille:. U•l byening ud mod
Kirka go.ardc n, o g t ilhøi.re Gn Corridor hvori L~ Arrester hvc3r paa
1 Fag ud mod Kirke gaarden. Udenfor Vindue rne i ~rre s berne , d e r
vende ud mod Ki~keeaard0n or som ti.dlitere a nført Trækasser.
Gj2nnem Døren mod V0st komr:::.er m.:ic ind i 0t Forværelse til Retssqlen paa 3 Fag ligeover UnJerofficiercns Va g tstue og indenfor
den S·:1.l, hvori Søe t; '.:J..tc:ns combin..: r::d.o Re •:,J holder Møde, h-:;r find .J s
L.J. Vinduer alle mod Ve st.
Ln.nr·s den nordlie,o Siue nf dat ce S ,1.l
e r e t lille Karmn2r, hvori 11;y vakos t erne in . rn. opbe v.:1.res.
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P::1.a Loftet gjemmGs forskjellige l\,b .terialer, tillige findes her
en Justitspæl hvorved Domme exequeres, denne Pæl opreistes her da
det saakaldte 11 Blaae Skuur 11 i 1860 blev nedrevet; thi indtil den
Tid skete det der.
I Kjælderen findes paa den østli~e Side 2 Arrester mod Øst og
en Retirade for Mandskabet hvert paa 1 Fag samt en mørk Arrest
tiL~øire. Alle disse Arrester ere kun mnadelige idet der er
Steengulv og Vandet med Høivande gaaer ind i dem.
I Hovedvagten opbevares Nøglerne til alle Gammelholms Værksteder, naar de udenfor Arbeidstiden ei benytt e s. Fra denne Vagt,
der for Tiden er den enoste p~a Gamme lholm uds ættes 5 Poster
(1 for Gevær, 1 paa Pladsen udenfor Che fen for Orlo gsværftet,
1 paa B3.adeværftet ved Bedding No.l, 1 v ed Sydside n af Indløbe t
til 11 Gammel Dok 11 og 1 vod Frossenborg), som Føl ge h eraf be st3.::te r
Vagtmandskabet af 1 Unde rofficier, 1 Gefreide r og 15 Menige .
( I Oktober 1862 forandres underste Et a ge i Vag tbygning en i He nhold til Ministeriets Resolution Qf 6te Sept emb er s. A. til Bolig
for Just it sserg0anten s:;1.mt en V-:tg t stue for Jus l:; i tsq v.J.rt e erme st eren
i hvilken .l.\..nledning V3.gtmo.ndsk:1bet hor erholdt det f orrtge Hvervningscontoir til Vagtstue . 2lde October s . A. beordres denne Vagt
nedlagt so.asnart Seilmagorværksted og Smodie er overført til
Nyholm. Dette skeer 1 November 1862 . )
I den Huk, som dannes af Indhegningsmuren mod Størrestræde og
Skillemuren mod Søkortarchivct findes op 3.d denne sidste Muur et
~prøitehuus af Grundmuur med Halvtag 15 Fod dybt, 18 Fod bredt
ved Muren, 14 Fod ved Yderenden, 8 Fod høit, opført i 1851, hvori
findes den sa~kaldte enkelte Hovedv~gts Sprøite .
/Gamme lholms Hove dvag,t og det derværende Sprøi tehuus blev af leveret
til Finantsminist e riet 8 Decbr.1864 ifølge Ministeriets Ordre -:tf
l 7de Novbr. s .A. , hvorefter d0t blev solgt til Nedbrydning og blev
n e dbrudt./
Ved ~t p~sserc fra G~mme lholms Hovedv~gt ov~r den derværende
Bro vil man finde paa venstre Hc:1.and et
Betj enthuus_ af Grund:u:uur lo Fod l qngt 8f Fod br.Jdt 7½ Fod
høit til l~get med 1 Fag Vinduer mod Syd, Øst og Vest og en Indgangsdør i den vestre Gqvl opført i 1813. He r opholder den Betjent sig, der controllcrer Udpass '.:q; ,311 af Ma.ndskab og Gods.
/Betjenthuset blev den 12te October 1863 overl e veret til Finantsministeriet ifølge Ministeri e ts Ordre :1.f lodo s . I:i. og tjont c eft er
den ~ id som Opholdsst e d for den pa~ Pl s ds on ~ns~tte N~ttevagt.
Den lsta Novbr. 1862 ophørte Betjentpost 2n h or samtidig mad at
Gamme lholms Hov0 dvagt bL"v nedl·1 .tt./
Ved Betjenthuset findos ~n .LClokkeg o. lpe hvori en Klokke, hvorm2d de r lydes til Arb 2 ide om n:1orge n L: n. OE, rin e es fro. Arbc ido om
Eftermiddo.ge n s :1mtidig mod Klolcke lydningen i Nyboder p::i.a Nyholm
og i Dok.læ n p a n Christi'l.nsha vn. Tilli ge tilk,jende g_ ivu s •: riden
for Frokost og Midd 1.gshvile n mo d dc nrrn Klokke. G1.lgen e r sat fr3.
Ny i 1795, 1816 og 1834. 1357 blev d(~n hov edr epa ror e t og anbragt
paa Steenunderlag. (Denne Klokkegalg2 er v ed Ministcri0ts Resolution af 2lde October 1862 beordret henflyttet til FrossenborB.)
/Klok.kegalg,en de r ble v h e nflytt G- t til B'ross~nborg henstod der
indtil Octbr.1865 d~ den ifølge Ordre Frq Chefen for Orlogsværftet
overflyttede s til Vagthus e t ve d V0rftsbroen og clerfra pa:1be gyndtes
Klokkelyd.nin e:e n til Arbe ide om lv1orgo 11en o g fr a Arbeide om Eftermidda ge n den 1 Novbr.1365. V~j Fross enborg opstilledes dere ft 8 r
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en mindre Klokke med Galge, der atter borttoges i Slutning
af Jun.i 1866 ./
Efter at være passeret over Hovedv~gtsbroen befinder man sig
paa en stor aaben og brolagt Plads omgiven 3.f 3 Bygninger:
Ministeriebygningen paa dan østlige SidG, det resterende Stykke
af det gamle Hovedmagasin pna den nordlige Side og en Bygning der
benyttes til Contoir og Veierbod paa den sydliBe Side.
Minis_teriebyg_ning_2n or en grundmuret Bygning i 2 Et~ger med
Kjælder og Manzard T~g 133 Fod lang 36i Fod brod ved Enderne og
p3.a en Længde i Midten af 37 Fod en Bredd~! -=i.f 53½ Fod. Høiden er
29 Fod til Taget.
Pna den sydlige Side finde s i KjælJe ren 9 Vinduer, i lste Etage 2 Døre og 11 Vinduer, i 2den Etage 13 Vinduer, paa den øst-lige Side i Kjælderen 2 Døre og 6 Vinduer, i de 2de Ebager 13
Vinduer i hver, i nordre Gavl 2 Vinduer i lste og 1 Vindue i 2den
Et:J.ge og i sydlige Gavl 2 Vinduer i Kj;elderen Of 2 Vinduer i hvGr
af de to Etager s~mt en Dør i lste Et:1.fe.
Indgangen til Bygnin§",c n er gjennem de to Døro p:.1.a Vestsiden
og Døren i den sørnlro Gavl, '1.llo med Steentr:1.ppc ud~nf or og den
nordre paa Vestsiden tillige Eed et Bislag udanfor Døren.
Bygningen benyttes for TiJ.en p'.ls. følg,onde M:1.·-1le:
Kjælderen er ulelu.kkende til Brændsel. I Stue Et:J.f:,en findes
sønder fr~ p~a den vestlige Side: Contoir for Inspectionsofficieren ved G~mrr1elholms Eqvipnge, Skriveren for GGmme lholms EqvipageI!lester og Contoir for G:unmelholms Eqvipagemester med Udgmg
til den søndre Tr~ppe pan Vestsiden. Dern~st kommer p:1.a samme
Side en Trappegang, Revisionscontoiret, · Contoir for GGneral Revisor, Trappegang, Forstue og PQrol og Licitqtionsstuc.
I Stue Etagen findes sønder fra pa1 den østre Side:
Contoir for Directeuren for Admiralitets De p'lrtementet,(tidlig0re benyttet til Forelæsningssal for Søofficiererne og til
Mqrinens Bibliothek), Contoir for Chofen for dette, tvende LocnlGr til Admiralitets Contoiret og Contoir for Fyringenieuren.
P~a første S~l findes sønderfra tvers over Bygningens Brede
Commissariats og Bogholder Contoiret, dernæst paa den østre Side
Contoir for Cbefen og Contoir for Directeur,,:n for Co'.n.missiriats
Dep1.rtementet medens der p3.a vostro Side findes: E:t Forværelse
for Ordonnantser og 1rappegang. D~rnæst pqa østre Side Contoir
for Chefen for Secretariabct, Socretqri1ts-Contoirj Contoir for
Ministore ns Adjud,1 .nt, Ventev:,..zre lse til Ministeran og slutte 1 igen
Ministerens Contoir. pqa den vestre Sid~ findes norden for den
tidligere omtalt G Trappe gang Conto ir for Gan2r::1l-Decisor, KassercJr
og Archiv Conto iret, 'I'r'l.ppe [:.ang, Forværelse for lhinisteri0ts S.'.3.3.k:tldte Fyrbødere og slutteligGn et Aftrædels0s Vser.::lse for lVlinisterGn.
/Eqvipagemesterens og Inspectionsofficierens Contoir fraflyttedes 1 Nov . 1862 til Contoirbyfningen pna Baadeværftet./
Bygningen er opført i Henhold til Ordre af 4de Marts 1746
bestemt til Søcadetacademi, men allerede under selve Opførelsen
udvirkedes on Kongelig Ordre af 15de September 1747, hvorefter
den skulde forandres til Bolig for første Eqvipagemester pao.
Gammelholm og tillige indrettes til Contoirbrug. I 1749 benyttedes den nordlige Halvdeel til Bolig for først e Eqvip1geme ster,
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den øvrige Deel benyttedes til Constructions-Commissionens Holdelse, til Skibbygger Academi, til Collegium mathematicum, mechanicuL
og andre Videnskaber, til Forsamlingssal for det combinerede Admiralitets og General-Commissariats Collegium samt til enke lt e for
Holmen vigtige Contoirer. Da Admiralitets-Bygningen ved Indg~ngen
til Gammelholm i 1795 ødelagdes af Luerne, forandredes denne Bygning til Contoirer for Admiralitetet og Commissariats Collegiet i
hvilken Anledning Første Eg_vipagemesteren flyttede ud af Bygningen
og anvistes Bolig i den faa Aar i Forveien til Smedemesteren opførte og af ham beboede Bygning (nuværende Eg_vipagemester-Bolig).
I 18o2 findes her et Munderincska!!l.IDer, men hvor viies ei.
1823 erholdt Bygningen en betydelig Reparation ved hvilken Leilighed blandt andet Taget blev omlægtet og en stor Deel nye Gulve anbragtes i Bygningen.
1833 og 1835 lagdes endvidere flere nye Gulve. 1848 eftersees
og ommures Fundamenterne adski:_:1_.ig;e Steder.
/Den lste Juni 1865 flybte~c s Marineministeriet fra denne Bygning
til den saakaldte Lerckes Gas.rd bag Børs 2n til de Localer, der
tidligere bleve benJrttede af det s l esv i gske os holsteenske ~inisterium, hvorefter Bygningen blev stillet til A.uction og nedbrudt
i August 1865./
Ved nordre Gavl ~f Ministeriebygningen find e s Resten af det
gamle
Hovedmagasin, en grundmuret Bygning i 2 Etager 87i Fod lang,
51 Fod bred, 23 Fod h ø i) tidligere d ~nne de den lste Afdeling ~f
det nu tildeels nedrevne Hovedmagasin. I den s øna.re Gavl findes
forneden en stor Jernport og 2 J0rnluger foroven een Jernluge.
Paa den østlige Side l Jerndør og 5 Jernlure r forne den og 6 Jernluger foroven, paa den vestli ga Side 1 Jerndør, 5 Je r n l uger fcrnedan
og 6 Jernluger foroven og i den nordre Gavl: der er den tilbagestaaende Brandgavl fra den hele Bygning findes 2 J e rndør 3 foroven.
Magasinet henstaaer for •r ide n tomt paa Grund af d3n foresta3.ende Nedbrydelse. Med Hensyn til dets tid:i gere Historie he ~vises
til Pag.98 hvor det he2-e HovGd.n_ai;asin med tilhørende Pavillon vil
blive omtalt./Hovedmagasinet. Resben 8.f Bygnin3en blev nedrevet
i Februar 1863./
Bvi::rning til Conto ir og Vcierccd Gr e.i.1 grundmu.r..: c Bygning i 2
Et a~l~-ocf-"lang~--35·1'oa bi-e-d~- 2o¾ Fod hø i.) b:yGgc. t sammen med
de efterfølgende 3 BygningGr.
Paa Nordsiden findes fornedc~ 1 Porb, 3 Dør0 og 16 Vinduer Of
foroven 19 Vinduer, p2a Sydsiden l Dør og 3 Vinduer for_;_1cden og i
vestre Gnvl 1 Port, 1 Dør og 2 Vinduer forneden, 1 C'r:Blugo til
2den Etage samt 2 -~ il Loftet. , .
.
.
Naar denne Bygning er opføre vides ei, men efter hvad rhurah
anfører i sin 11 !-fafnia hodierna n Pn€. 2o7 slml de:1..13.2 BJTenL1g, sa:1l·2de s
som tidligere Pag.22 er anført, h a ve tjent Bramern-:; til ?o..tJ:,uus,
Kirke og maaskee Kloster.
4de Juni 1750 opprobered.es Tegning til Forar~drin[,_!;en .::i.f en :S;yg_ning til Conto ir, interimis-'.:; isk lvla.g:i.sin for Brandreds~<;:aber O(,
Veierbod.
For 1l'iden benyttes Byg::iin;;cr. pao.. føl[,enda l\1.~·-c1de:
I Underhuset: De 48 v3stli 0~ s-'..: c Fod opt a ges af VeicrbC'dor.. med
Indgangsport fra Gavlen. Heri findes en stor og 2 minjre V~gte;
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i det sydvestlige Hjørne heraf findes Veiermesterens Contoir med
2 Fag i Gavlen. I det sydøstlige Hjørne af Veierboden findes paa
Gulvet henstuvet en stor Masse Ballastjern, der benyttes til dermed at ahme de Pramme og Baade, der benyttes af Opmudringsvæsenet
eller til Handel med Ballast, Sand eller andet deslige da saadanne
efter den nuværende Lovgivning, hvert tredie Aar oller saa ofte de'
hovedrepareres, af Holmens Veiermester skulle omjusteres for at
undersøge deres Dybgaaende ved de forskjellige Antal Læster, de
have inde. Paa nordre Side :1f Porten til Veierboden er en Dør,
der giver Adgang til Etagen ovenover.(Veierboden forlodes i Begyndelsen af November 1862 og Contoiret overflyttes til Nyholm i
Contoirbygningen paa Dokkeøen i Henhold til Ordre af 8 Mai 1862.)
De næste 34 Fod er de S8.akaldte G:1mmelholms Brandhuus" hvor der
findes en dobbelt Sugesprøite, Gn stor MænEde Brandstiger, Spande,
Lygter, Svalekoste og andre Br:_:i,ndredsk3.ber; Indg:1ngen hertil er
gjGnnem Porten paa Nordsiden. /Dette Bra.ndhuus rømmedes October
1863 og d8 forskjellige Gjenstr.u1de overflyttedes til Nyholm./
De næste 3lf Fod opt~ges ~f et Loc~le hvori opbev~res Olie,
falg, Terpentin, Tran, Lys m.m. under Hovedmagasins Forvalterens
Ansvar. (Disse Gjenstandc ere i April Maaned 1862 flyttede over
til Nyholm til det der indrett ede nye Hovedmagasin paa Frederiksholmen.), tidligere fandtes her ogsaa Jern Spiser og Søm, men
disse ere nu overflytt e de til Nyholm.
De næste 3lt Fod e retvende Lokaler, der benyttes til EqvipagGog Commandocontoir tidligere indtil Begyndelsen af dette Aar til
Hovedmagasins Contoir. ~/
De sidste 38½ Fod er Contoir under Hverv:tingen tidligere benyttet til Eqvipage- og Commandocontoir.
0stenfor dette Contoir findes e n Corridor, der gaar tvers gjennem Bygningen med Udgang til Gaarden i Værftchefens Vaaning.
2den Etage er med Undtage lse af et Skillerum, der er opsat tæt
ved den vestlige Gavl, e e t ene ste stort Rum almindelig kaldet
"Seilloftet, her modt ages Se ile ne fra de hjemkomne Skibe til 1i:ftersyn, her modtages, opmaales og b e sigt iges Seilduger og L~rreder
fra Leverandeurerne i Bye n. (Eft e rsom Seilmageriet senere er henflyttet til den hertil indrett ede Bygning p~a Frederiksholmen,
vil endeel af det h e r nævnt e i Fre mtiden forega~e her.)
I dette Loce.le afholde s de Auctione r, de r fioldes paa Gqrnmelholm. Localet benytte s li ge l ede s til store Fors~mlinger, der
ønskes holdte under '.I1qg f .·8;x . v e d --- Udde ling af Holmens Hæderstegn, der foreg~aer hve r t Aar s 29de J a nuar (Christi~n den VII'des
Fødselsdag). Opgange n t i l Se illoftet e r s om tidligere meldt i
den vestre Gavl. Fra 1810-14 f andt e s he r en Brandstue for det
indrullerede Mandskab.
Op ad den søndre S i de fandtGs tidli ge r e ved den vestre Gavl et
Halvtagshuus a f Bindingsværk hvori først Takkelmesteren havde
Contoir saalænge I'akkclloftet f:1.ndtes p a a Gammelholm, senere
Gammelholms Eqvipagemester indtil han erholdt Contoir i Ministeriebygningen omtrent 18 Hundrede og Nogle OB tyve eftersom Huset
11
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+/ /Eqvipage- og Commando Contoiret samt Hvervings Contoiret overflyttedes 26 Septbr. 1863 til den paa Frederiksholm opførte
Conto irbygning./
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blev nedtag0t p~a Grund af den f~ldefærdige Tilstand hvori det
. fandtes. Naar denne Bygning er bleven opført vides ei; men i
1796 findes et Proj0ct om at erstatte denne gamle BindingsværksBygning med en grundmuret 2 Etages Bygning, Noget der imidlertid
ikke kom til Udførelse. /Bygningen Bfleveredes 12te October 1863
til Finantsministeriet i Henhold til Ministeriets Ordre af 8de
s.M. og blev nedrevet i Decbr.1865 og Jan.1866./
Udi Eet med denne Bygning er opført
Kleinsmedien skilt fra den forgaaende ved en Brandmuur. Bygningen der er 2 Etager, er 52 Fod lang 35 Fod bred 2o¾ Fod høi
med 1 Dør og 6 Vinduer forneden og 7 Vinduer foroven paa den nordre
Side.
Smedien er indrettet her i Henhold til allerhøieste Resolution
af 4 Juni 1750.
Indgangen er fra Nordsiden, her findes 4 mindre IldG i underste Etage og i det nordøstlige Hjørne a f Værksted0t, et Contoir
for Kleinsmedmesteren.
Paa Loftet ovenover findes tvende Kamre, i den østlige Ende
til Kobb0r og Metal og i den vestlige Ende til en Dreierbænk.
Vesten for dette Loft findes et andet Loft til Kleinsmedens Brug
med et Kammer til Modeller i den østre Ende. (lste November 1862
forlades denne Smedie for at t a ge Kleinsm0dien paa Frederiksholmen
i Brug.) /Kleinsmedien a fl e ve r edes i September 1863 til Fin.'.llltsministeriet og blev nedrev e t i Efteraaret 1865./
Østenfor denne ligge r
Grovsmedien, 0n gr undmuret Bygning i e en Etag0, 193 Fod lang
35 Fod bred 2o Fod h0i bygget sammen med de foreg~aende 2 Bygninger.
Paa denne Bygning findes tvende Udbygninger paa den nordlige Side,
den vestlige 71¾ Fod lang, 18 Fod bred, 13 Fod høi, opført i 1770,
den østlige 28¾ Fod lang, lof Fod bred og 14¾ Fod høi og den
midterste 23½ Fod lang 18 Fod bred i 2 Etager 32½ Fod høi. Paa
Sydsiden er opført en Bygning, den saakaldte Gernerske Smedie
(almindelig kald8t "Fi:rl<:anten") 56¾ Fod l a nr, 39¾ Fod bred og
2o Fod høi, opført i e et a f AarenG mellem 1784-87.
Paa den nordre Side findes paa selve Smedien 4 Vinduer og paa
den søndre Side 7 Vinduer. pq~ Sydside n ~f den gernerske Smedie
findes 1 Port og 2 Vindue r, i vestre G~vl 3 Vinduer.
Paa Nordsiden af dG n v e stre Udbygning paa Nordsiden 1 Port og
5 Vinduer og 1 Vindue i de n vestre Gavl.
Paa Nordside n af den midterste Udbygning findes i hver ~f de
to Etager 2 Vindu e r og 1 Vindue p~a Loftet, paa den østre Side
1 Vindue i hve r af de 2 Et'lger og 1 Vindue paa Loftet; paa den
vestre Side 1 Vindue i 2de n Etage. Pa:J.. Nordsiden af den østlige
~dbyg~ing finde~ en Port~
IndgQngen til ·Grovsm0di0n or deels gjenn0m tvende Porte paa
Nordsiden de ols fr Q Kle insmedi on gjennom en Dør i den d2rværenQe
Skillemuur. Den h8le Grovsmedie er dcelt i 3 Localer hvoraf det
største er det de:-- or nærmest KleinsmeJ.ien, her findes 3 store
Ilde hver mGd 2 Kraner og 9 mindre Ildo, der :J..lle e rholde de res
Blæst fra Bælge, d e r bevæges v e d Haandkraft med Undb a gelse af
den østlige storD I 1.d.
NorJ.on for dette lange Værkst e d findes
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i de to Udbygninger paa Nordsiden et langt smalt Værksted benyttet
som Fileværk, her findes 1 Dreierbænk, 1 Boremaskine 1 Lokke &
Klippe-Maskine og 1 Skrueskjæremaskine. Fra dette V~rksted findes
tvende Udgange, den ene i den VGstlige Ende, den anden ved den østlige Ende begge til den lange Smedie. Sønden for denne lange Smedie findes den fiirkantede Udbygning hvori 1 stor Ild med 2 Kraner
og 2 mindre Ilde hvoraf den ene nærmest er bestemt for KjettingSmedning .
. Fra denne Smed~e findes en Udga~gsport til Marken syd for Bygning~n, en Port til den lange Smedie nord-for og en Dør til Dampsmedien østenfor. I øverste Etage af den midterste Udbygning paa
Nordsiden findes Modeller til Grovsmedien
Til Sikkerhed mod Ildsvaade findes stedse i GrovsmGdien en
enkelt Sprøite. (I November 1862 forlades denne Smedie for at tage
Grovsmedien paa Frederiksholmon i Brug.) /I December 1862 blev
150 Fod i Længde nærmest den nedenfor omtalte DJ.mpm.1 .skinebygning
nedrevet paa Grund af en Gades Anlæg dersteds (Niels Juuls Gade)
og i Eftera aret 1865 blev Resten af Bygningen nedrevet./
Dampmaskinen, der udgjør den østlige Deel Rf den 5o2f Fod lange
Bygning, hvor Veierboden er i den vestre Ende, er 74 Fod l~ng,
88 1/3 Fod bred og 2o Fod høi, med 1 Dør og 7 Vinduer pa~ Nordsiden, 1 Dør og 9 Vinduer pa~ Sydsiden og 1 Port og lo Vinduer
pa'l Østsiden.
Paa det Sted hvor nu denne Bygning er bGliggende fandtes tidligere indtil 1787 en Bolig for Smedemesteren s~mt et lille Huus
hvori Mønstringen af Mandsk~bet om Morgenen foregik. Det nævnte
Aar flyttede Smedemesteren bort herfra og ind i den for ham opførte Bygning nordenfor Smodien (den nuværende EqvipagemesterBolig).
I 1787-88 synes denne Dampmaskinebygning at være opført med et
Rum ved den ene Side til en saakaldet Ildmaskine. 1795 indrettedes
her et Metalstøberi og Jernstøberi der maa være drevet h e r til Aar
1804, hvilket er det sidste Aar, man i Rapporterne finder anført,
at Arbeide er udført paa Formkasser til Jernstøberiet.
1806 opførtes den nuværende Maskinbygning tillige opstilledes
i et særegent dertil indrettet Maskinhuus, den nuværende DRmpmaskine med Kjedler i Henhold til Kgl.Resolution af 5te Februar 1802,
samt Blæseværket.
Fra 1807-1818 kom Dampmaskinen til at drive en Meelmølle i dette
Værksted som det nævnte Aar borttoges og Værkstedet indrottodes
til en Smedie. 184-o hovedrepareredes Maskinen, hvorved den blandt
andet erholdt en ny Luftpompe og Condensator, sammG Aar indrettedes
en Kule eller Reservoir nordenfor Smedien foret med en Plankeklædning til deri at henlægge Kulgruus fr~ Ildene for senere at benyttes under Kjedlerne.
I dette Værksted findes for Tiden 1 stor Ild me d dertil hørende
3 Kraner, 1 stor Ild med 1 Kran og 3 mindre Ilde, 1 Glødeovn til
v~rmning af Bolt e , der skulle udvalses i den derved værende Vals 2maskine, 1 Dreielad, 1 Boremaskine, 2 Hammere, den ene af Vægt
mellem 6-700 Pund den anden mellem 2-300 Pund. I det sydøstlige
Hjørne af Værkstedet findes et Magasin for Kobber og MetÅl og oven
over Mesterens Contoir. I det nordøstlige Hjørne findes et af 3
cylindriske Jernbælge bestaaende Blæseværk, der leverer Blæst til
alle Ildene i dette Værksted, den store Ild i "Fiirkanten" og den
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nærmeste Ild i den lange Smedie gj0nn0m støbte i Jorden nedlagte
Jernrør. Langs den nordlige Side 3.f dette Værksted findes Ma skin
og Kjedelhuset med Indgang fra den nordlige Side. Fra "Dampmaskinen" findes en Udgangsport i Østre Gavl og en Udgangsdør til .Marken syd for Bygningen foruden de tidligere omt a lte U~gangsdøre
vestefter til "Fiirkanten" og den lange Smedie.
I Kjedelhuset findes tvende indmurede saakaldte Wattske Vognkjedler liggende østen- og vestenfor hin:mden, den østligste af
Kobber og den vestligste som jævnligen bruges af Jernplader.
Indenfor dette Kjedelhuus er Maskinhuset med en Dampmaskine af
Watts Balancemaskiner paa circa 2o Hestes Kraft.
Østenfor Maskinsmediens Gavl findes tvende V3.ndbeholdere af Træ,
den nordlige 23¾ Fod lang 15 Fod bred til FødevRnd til Maskinen,
den sydlige 15½ Fod lang lo¾ Fod bred til Spildevand, deels til
Afkjøling af Jern deels som Reservoir i Tilfælde af mulig indtræffende Ildsvaada. (lste November 1862 overflyttes ende el 3.f Arbeidsstyrken i Smedien til den nye paa Frederiksholmen hertil opførte
Byg~ing.) /Efter ~t den nye Grovsmedie paa Frederiksholm var bleven færdig og Størstedelen ~f Grovsmedien fra G-:1m.melholm den lste
Novbr .1862 var overflytt e t dertil blev Dampmaskinen endnu i nogen
Tid benyttet af M-:1rinen t ildeels p :1a Grund a f V~lscværket indtil
det nye Valseværk i Frederiksholms Smedie blev færdigt. I September 1863 afloveredes denne Bygning til Finantsministeriet hvorefter den solgtes til Nedbrydning og blev nedbrudt i Vinteren
1864-65./
V0d Bolværk0t vesten for Veierboden findes en
Kran af Jern paa Træfundament, 12 Fod i Fiirkant bestemt til
at løfte Vægte indtil 8000 Pund, bevægelig ved Hjul og Drev om en
verticalt staaende Jernstamme. Den er ops~t i 1851 strax efter at
den ældre her staaende Træk.ran nedtoges. Naar en Kran først er
bleven opsat her vides ei, men i 1788 modtog den flere betydelige
Reparationer i 1793 opsattes atter en ny, der erholdt omfattende
Reparationer i 1802, o4, 13, 16 og 17. I 1820 opsattes atter en
ny Kran, der repareredes i 1829 og nedtoges i 1851. (16de October
1862 beordredes denne JernkrQn overflyttet til Frederiksholmen for
at opføres ud for det nye Hovedmagasin i Nærheden af Veierbodcns
Locale.)/Kranen ved Veierboden. I Løbet ~f Vinteren 1862-63 blev
Funda mentet opført af Muurværk paa nedrammede Pæle udfor Veierboden
paa Frederiksholm og Kr~nen opstilledes hcrpan . Kranen prøvedes
første Gang her paa sit nye Sted den 19de Febru~r 1863./
Paa Sydsiden af Kleinsmedien og den vestenfor liggende Contoirbygning findes en af en Hovedbygning og tvende Sidefløie dannet
Bygning benyttet for Tiden til
Bolig for Ch0f en for Orlogsværftet, en m0get gammel B,ygning,
der allerede omtrent · IBo·o 61av casseret til Nedbrydning; men som
dog ved betydeli ge Rep2r~tioner er holdt vedlige indtil D~to.
Bygningen, d e r Graf Muur og Biniingsværk er i 2 Et~g er foruden
Kjælder og paa østre Fløibygning findes en Qvist paa hver Si~e.
Hove dbygninge n, der løber p~r~llel med Smediebygningen i en
Afst'illd af 24 Fod fra denne, er 76¾ Fod lang, 2o¾ Fod bred og
23¾ Fod høi. Paa Nordsiden findes i Kjælderen 3 Vinduer og i hver
'J.f de 2 Etager 1 Vindue, paa Sydsiden i Kjælderen 5 Vinduer, i
lste Etage 2 Døre (med et 13½ Fod langt 18¾ Fod bredt og llf Fod
høit Bislag udenom med 1 Dør paa hver af de tre Sider, Syd, Øst og
Vest) og 7 Vinduer,i 2den EtQge 8 Vinduer, i vestre Gnvl i Kjælde-
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ren 4 Vinduer, i lste Etage 1 Dør og 1 Vindue og i 2den Etage
1 Vindue.
Vestre Fløibygning er 24 Fod lang, 3o Fod bred og 23¾ Fod høi
med 2 Vinduer i hver af de to Etager paa Østsiden, 4 Vinduer i
lsto Etage og 3 Vinduer i 2den Etage paa Vestsiden s a mt 1 Dør og
2 Vinduer i Kjælderen paa Østsiden .
Østre Fløi er 44-t Fod l~ng, 43¾ Fod bred og 23¾ Fod høi med
1 Dør og 2 Vinduer i Kjælderen, 3 Vinduer i hver ~f de to Et~ger
i søndre Gavl, 1 Dør og 2 Vinduer i Kjælderen, 1 Dør og 4 Vinduer
i lste Et4ge, 4 Vinduer i 2den Etage og 4 Vinduer i Qvisten pQa
Vestsiden, 2 Døre og 4 Vinduer i lste Etage, 4 Vinduer i 2den Etage
os Qvisten paa Østsiden. Udenom Døren pa~ Vestsiden i lste Etage
findes et Bislag 5 Fod langt 4i Fod bredt.
Disse 3 Bygninger danne saalcdes de tre Sider ~f en Fiirk~nt
hvori Smediebygningen er den fjerde Side og herved d~nnes en fiirk~ntet indesluttet G~ardsplu ds, 24 Fod bred, 43¾ Fod lang, hvorfra
d er findes Udga ng til den store Plads foran Ministcriebygningen
gjennem den tidli ge re Pag.45 omtalte Corridor i Contoirbygningen.
Omtrent 1735 tjente denne Bygning som Bolig for Eqvipage- og
F qbrikme st e r. 1741 bestemmes at F ~brikmestorens Bolig skulde indr e tt0s til Cont oirer og F3.brikmesteren gives Penge til Huusleie.
1749 beboedes denne Bygning af Holmens Chef.
I Jen vestre Side fløi findes i Stue-Etagen tvende Værelser hvert
p aa 2 Fag til Constructions-Commissionens Forsamlinger og Archiv
for d e nne. (Ifølge Ministeriets Ordre af llte August 1862 skal
Eqvip~gemesterens Contoir-Locale r i Cont o irby gningen paa Nyholm
indre ttes til Brug for Constructions-Commissionen.) Resten af denne
Fl ø i s aavelsom Hove dbygninge n og østre Fløi beboes af Chefen for
Orlo g sværft e t.
•l 'il d e nne Boli g høre r endvide re e t lille Brædehuus 42
Fod
l~ngt, 6i Fod høit med Halvt ag samt 2 Haver ved Stedet, den one
7o2 o Kvadra t Fod stor, omg ivet ~f e t 193 Fod l~ngt Plankeværk og
e n mindr e Ha v e v e d det omt a lt e H::i lvta g sskuur 1190 Kvadrat Fod stor,
omg ive t a f et 98¾ Fod l a n gt Pla nkeværk.
Foru den de n lloo Kva drat Fod s t ore G3.ard mellem Hovedbygnine::en,
Sidefløiene og Smediebygningen find e s ondnu en anden Gaard til
Boligen lo67 Kvadr~t Fod stor, omg ivet 3.f 38 Fod Plqnkeværk.
/Den 26 September 1863 flytt 0d e Che f e n for Orlogsværftet bort fra
denne Bygning til den for h am p ~a Søqvæsthuset paa Christiansh1vn
i Stue Etagen indrett ede Leili ghed. Constructions og Reglering s
Comr~issionen flyttade 3die Octobe r s.A. herfra til Nyholm til
Skolebybningen p~a Dokkeø en. Bygningen overl e veredes dereft e r
d e n 12te næstefter til Fin::1.ntsministeriøt i He nhold til N·inisteriets Ordre af 8de s. M. hvoreft e r den blev nedbrudt i Augusc 1865./
I det sydvestlige Hjørne n f det e g 2ntlig, e G'lmm8 lholm e lle r
ligeover for Holmens Kirkes Ca pel p ~a den mods n tc e Side n f d e n
C~n~l, der løber forbi Ve ierboden og Hov0dvagten li gge r
Va ske rhuset en grundmuret Bygning~ 3 Et a g e r høi, 43i Fod l a ng,
24 Fod bred og 33 Fod høi, opført i lr94 i Henhold til Kgl.Re solution af 25de Juli s.A. I Nordre-Ga vl findes i lste Etage 1 Vindue med Skodder, og i hver af de to Et r1ger samt paa Loftet 1 Par
fræluger.
I søndre Gavl findes i de to øverste Eta 5 er samt p Ra
Loftat 1 Par Træluger. Paa den østre Side i lste Et a g e 1 Dør
2 Vinduer med Træskodder, 2 VinduGr med Jernskodder og 4 smaa Jernluger for a t lede Emmen bort fra Vaskelocalet, i 2den Etage 1 Træluge og i 3die Etage 5 Vinduer. Den vestre Side er g a nske som den
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østre ID3d Undt~gels0 af, at jer i 3Jie Etage findes 1 Træluge
istedetfor det midt e rste ~f de 5 Vinduer. P~~ hver Side a f Bygningen findes oppe ved Ta~et 6 Udlæggere og i nordre G~vl 2 Udlæggere til at hænge Køier op under, for at tørre tlem.
I under s te Etage findes 2 indmurede Vaskerkjedler, 1 Rulle samt
Indre tninger til Tørring af Tøi .
I Canalen vestenfor Vaskerhuset ligger en Sprøitepr~m No.7, der
tidligere h~vde sin Plads i Holmens Cnnal udenfor den nordlige Ende
~f det nu nedrevne Hovedmagasin; men paa Grund af Canalens Fyldning
henflyttedes den hertil. /Sprøiteprqmm0n No 7 blev i SlutninFen ~f
1862 overført til Nyholm d a den fandtes ove rflødig p ,J.a G:1.mmelholm
pa~ Grund af Bygningernes afsta~else til Finqntsministeriet./
0sten for Vaskerhuset findes en fiirk~ntet af Huse og Pla nkeværk
indhegnet Pl~ds, den sÅak~ldte
Gqmmelholms Spaanehave, der første G~n~ indre ttede s p~n G~mmelholm i 1728 af Vice-Admiral J.A . v.Poulsen paa det S ted, der nu for
Tiden optag,es af Kulpladsen ved Grovsmedien, henflyttedes s Gnere
til denne Pl~ds. Naar det skeete vides ei, men i 1766 fandtes den
paa sin nuværende Plads.
Gq~rdspladsen, der ud.maaler 5840 Kvadr:lt Fod, e r be grændset paa
følgende Maade:
Mod Nord et PlAnkeværk 55+ Fod langt, hvori en Indgangsport til
Gaardon ved den vestlige Ende. Opad Pl~nk0værket findes et 43¾ Fod
langt, 9 Fod bredt og 6 Fod høit H~lvtags-Brædeskuur ppført i 1822,
deelt i 4 Kamre hver med en Dør mod Syd; det vestligste Kammer, der
tillige h~r et Vindue ud mod Porten ved Siden af det, benyttes af
Opsynsmqnden som en Art Contoir, de øvrige tr0 KaLITe tjene til Opbev~ringssted for g~mmelt Se ildug, uldne Tæpper og andet, der enten
udlaanes eller udlev eres fr a Sp2anehqven.
Mod Syd, eller pa~ Søsiden, e t Pl~nke værk 79t Fod l~ngt m3d en
Port omtrent p~a Midten.
Mod Øst et Plankoværk 73 Fol l '.ln gt, d er ~dskiller Spaanehaven
fr'.1 Hestestaldens G'.13.rd. P 1.a de nne Side af GD.a rden findes honst illet langs Pl 'J.nkeværket 5 €t a.ml e Skure ol ler Hytc Gr, dor benyttes
eller have værot benyttede til &rbeidssted for Pensionisterne.
/Gammelholms Sp~a nehl v e . I De c.1862 nedrives de herværende Træs.kure og i Marts 1863 det saqk'J.ldte Spildehuus oftorat v~e blevet
ove rleveret til Finantsministeri e t./
Mod Ve st en Bindingsværks Bygnin€ 4o¾ Fod l'lngt, 24 Fod bredt og
lo Fod høit, de t s aD.kaldte Spildehuus. I den nordre Gavl heraf
find e s en IDndgan gsdør og tvende Træ-Lug Jr, hvor::i.f den ene til Loft a t. Paa den østligo Side findes 2 og p'la den vostlige Side 1 'rræluge. I de nne Bygning h enlæ§:,gos sle t Br3.Ildgods, gq:rru:nelt Seildug,
g::.unle Se isinge r m. r.1 . i Bunker i Jn rtil indrettede Baase, for derfra
at fora uctioner e s. P'.la Loft e t er Oplag af Hø.
Sønden for denne Bygning finde s l~ngs det 59+ Fod lange Plankeværk paa Vestsiden et 52¾ Fod langt 12¾ Fod bredt og 7¾ Fod høit
teglhængt Halvtags Brændoskuur opført i 1823, ueelt i 7 Afdelinger,
hver med en Dør og 1 Vindue, p a a Østside n, bestemte til Pensionisterne, der arbeide i Spaqnehaven.
P<1a selve Gaarden findes Opl'.1€:, af Bøgebr:en.de bestemt til Deputater til Ministeriet, Søc~det~cadomiet, Vattorne ved Krudttaarne
og flere Steder samt forskjellige Bunk2r bastemte til at bortsælges.
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I Ga mmelholms Sp~9.nehave forfærdisos Kiler, Klamper Knaa·er
'
0
Kongefl·:1.g og andet deslige; Arbeidet udføres
af'
g amle Mennesker, meest Ha::i.ndværkere, Jer Gre satte paa Pension
og som for det Arbeidc de her yde, erholde foruden Pensionen et
Tillæg af 8 Sk. daglig. Arbeidstiion bo Bynder her 1 Time efter
Arbeidstiden ellers pqa Holmen og ender Kl.12 IV1idd:ig . Spaanehaven forestaaes for Tiden ~fon forhonv~rende BaÅde bygge r der
sta":l.er i Skrivernummer. Der findes for Tiden kun 2 P0nsionister
til Arbeide. (I So!!Lmoren 1862 forl~des de tte Sted ganske som
Arboidsst e d for Pensionist e r li ge som det heller ikke i Fremtiden
vil tjene til Opbev a ringsste d for Tinr, :l er '1.gt r~s bortsolgt ved
Auction, ide t tvend e ~f Dehloh~ve ns Skure paq FreJeriksholmen i
H2nhold til Ordre af 2o Juni 1862 fr a Chefen for Orlogsværft e t er
blevet indrettet hertil. Don sidste Auction a fholdtes i Gammelholms Spasnehave den 12 Aut ust 1862. /I De cbr.1862 nedrives de
her værende TrEeskure og i Tu1art s 1863 det S!'.:1.El.kaldte Spildehuus
efterÅt være blevet ovc rle v a r e t til Fintntsministeriot./
Østen for Spaqnehaven find e s den saa k~ldte
Materialhestestald en grund.muret Bygning 9o¾ FoJ l ang,
32 Fod bred og· 11½ Fod høi opført i 1822. P~a Nordsiden findes
1 Port, 1 Dør og 4 smaa Vinduer, p2a Sydsiden 1 Port, 1 Dør og
5 Vinduer, i øst lige Gqvl 1 ·. rræluge til Loftet og i vestlige Gavl,
1 Dør, 2 Vinduer samt 1 Luge til Loftet.
Bygningen benyttes for fiden paa følgenie Maqdo: I den vestlige Ende er Stald til lo Heste, 1 Karlekammer og Opg,ang til Loftet hvor endeel af Høet onbev~res. Østenfor denne Stald er med
Indg=1.ng fra Staldganrden en Stald til 4 Heste til Brug for Chefen
for Orlogsværftet og nod Ind§.'l.ng fra den nordlige Side et Loc3.le
hvor C3.sserede S3.ger henlægges forinden Resolution er f~lden pQa
3.t det sko.l sælges, tidligGre benyttedes dette Loc'llo som Kost a ld.
I den østlige Ende f ind,1 s et Vognskuur l:lGd Port S'l.:J.Vel mod Nord
som Syd. I Anret 1848 for~ndrodes dette til Oplagssted for Gods
der skulde sælges frq G3.nr:1a lholms Sp:1 =1.neho.vG. 7Tui'ltGridlst.:1ld.en
med tilhørende Vognskuur blev n 3drevet i Dacbr . 1862 e ft er a t være
bl6vet afleveret til Finqntsninisteriat./
Staldg J arden der udm:1aler 5931 Kv~drnt Fo j, b esrændses mod
Nord af St'l.ldbygningen med en Indkjørselsport v o stenfor, mod 0st
af et 652 Fod langt Plankeværk hvori en Port, mod V3st :1f iot
tidligere omt11lte PL'1nkoværk ind mod Sp-:i.aneh 1ven, mod Syd et
25¾ Fod langt Pl~nkcværk og v e sten for dett e et 77+ Fod l2ngt
HtlvtÅgsskuur opført 1822 og forlænge t mou 0st i 1849. DG østligste 32f Fod af dette Skuur er o.abent mod Nord og b e stemt til
VognreL1isse for Arb o idsvo6nGne og K'l.nonvognene, Re sten e r lukket
pa:1 a lle 4 Sider og benytties til Oplag :;:tf S::md og interimistisk
Værksted for Tø.r:1merm'.l nden p1rt G~Illl!lelholB, hvilk0t Værksted indrettedes her i 1860 d n <let midt Grst,~ Loc:1le i Br'ldbænksbygningens
Underrum maatte fraflyttes.
Ved at g:=i a e fra St a ldg'3.1rdon lrtngs Bolværke t ko r.:une r I:J.an til:
.
S p1.gerproppar,
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Bedding No.2i ogsaa kaldet Vrqgbedding, i ældre Tid kaldet
Sl~gterbeddingen eftersom den som oftest benyttedes til Ophugning Åf Skibe og Fartøier. Beddingen der er 120 Fod l~ng 52 Fod
?re~ fandtes hor i 1766, n~aske tidligere, den ombyggedes fra Ny
i Tidsrummet 1784-87 og hovedrepqreredes i 1824 paa Lang og Tverlag samt Klæining. 1823 forlængedes Stagbeddingen, hvortil nedrammedes 21 Pæle klæ:1.te med Fl~ge indvendig. Indenfor Flagene
fyldt-3s med K':lmpesteen og efter3.t hele Overbygningen var bygget
færdig paa Land, nedsænkedes den p~'3. de afskaarne Pæle og blev
de rpqa forbunden til den ældre St~gbodding. For Tiden or Beddingen i en meget maadelig •r ilst:=tnd., for'llllediget ved '3.t man h'.J.r
vill0t spare Vedligeholdelses Omkostningerne ved den p~a Grund af
at den Tid var nær forest:iaende, d'.1 r.nn :-igc;ede at forl ~1de G'3.mmelholm.
Følgende nye Skibe og F~rtøier er0 by5geue p~~ denne Be dding:
FregQtten No 2 Eideren .... 18ol - 26/2 18o2
11
No 3 Gluckstadt
18o2 - 25/8 18o4
Briggen No 2 Delphinen .... 18o4 - 28/7 18o5
11
No 7 Alsen . . . . . . . . 18o7 - 23/lo 1808
Stykprammen Crocodillen •.. 18o9 - 6/3 1813
Ankerkranpram No 2 . . . . . . . . 1806 - 22/6 1814
Cisternen No 1 ............ 1814 - 14/8 1815
Briggen St.ThomRs ......... 1825 - 22/6 1827
"
Allart ............ 1830 - 19/7 1832
/Bedding No 2 blev opbruJt i 1863 p~n Grund af Gadeanlæg dersteds./
Tæt østenfor denne Bedding ligger langs Bolværket ud mod
Strømmen i en kort Afstand derfra den S'3.nk3.ldte
Brqdbænksbygning, en grundmuret Bygning i 2 Et~gor 214¾ Fod
lang, 45 1/3 Fod bred og 25 Fod høi opført i 1740 i Henhold til
nllerhøieste Resolution .:1f 29-ie April s. A. til Blokk:eJreierne,
Billedhuggeren, Snedkerværksted, Stolemo..gorværkst ed, R3.pertm3.gerværksted og Rum for Brundm~teri'3.lior og Sprøite.
Paa den nordlige Side findes tvende Porte, den ene ~f Træ, den
anden "lf Jern, 1 Dør, 5 Vinduer og 5 Jernskodder i lste Et~ge og
13 Jernluger i 2den Et qga , p~a den sydlige Side 1 Jernport, 9 Vinduer og 3 Jernluger i lste Et~e e og 13 J ernlu~er i 2den Et.:1ge.
Over Porten st~:ier indhugget i Steen:
"Holmens Werckstede r 1740 11 , og over e t Vindue tilsvarende
Porten ved den østlige ~nm Ende p~a denne Side st~aer:
"Brabencks Magasin 1740 11 •
Denne Bygning benytt e s for 'I1ide n S7.3.lede s:
Underhuset: I den vestlige End.e findes et Locale hvori enkelte
Gjensto.nde til Fyrvæsenots Brug opbe var.:~ s. (I November 1862 bortflyttedes disse Gj enstanJ.e til d.et nye Hovedm•1gasin p9.a Nyholm.)
Resten nf denne Et'.:l. s e henst:iaer to m pa:.1 Grund ::1.f den n~r forestaaende Nedbrydelse. For et P"lr Ao.r sicJ..Jn benyttedes den paa følgende M:J.o.de idet man begynder østenfra: Et Loc3.le p ·;tc.. et F--:i.g til
Gqillllelholms J\Jlqterialbod med Ud6 ~nbsdør mod Nord, forladt 1 April
1862 tilligemed det ved Siden ~f værende Ba.:1dbænkslocale optagende
4 Fag af Bygningens I.ængde ned en Udg~nesport mod Nord. De næste
4 Fag benyttedes til Tømmorværkst8d siden 1848 ifølge Ordre af
l8d0 October s,A. i 1861 flyttodos Tømmerværkstedet bort herfra
og Loca l ot benyttedes i kort Tid til Henstuvning af forskjellige
Gjenst~nde, der tidligere havde Plads i det nu nedrevne Hovc dm.G.-
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gasin, fra det her nævnte Locale findes en Udgangsport mod Nord.
De sidste 4 Fag benyttedes siden 1816 til Oplag af Staver og andet
Bødkermateriale indtil dette i 1861 henflyttedes til Proviantgaarden. 2den Etage hvortil Opgangen findes i den vestre Gavl, benyttedes siden 1816 udelukkende til Seilmnga sin, før den Tid fandtes
Seilene paa Loftet over det store Chaloupskuur paa Baadeværftet.
Loftet benyttes til Flag.kister og M::igasin for de mindre Seil.
Fra ca 1804-1816 fandtes i Underhuset Rampemagasin.
Paa samme Tid dette Mae:asin indrettedes her, blev Snedkerværkstedet bortflyttet til en Bygning pan Bodenhoffs Plads og
Dreierværkstedet i den søndre Takkeladshuusbye::ning paa Langøen,
deels for at vinde Plads, deels for det farlige Naboskab med
Hampen.
I 1816 flyttedes Rapærtværkstedet herfra til søndre Takkeladshuus paa Langøen. /Bradbænksbygningen blev nedbrudt i Januar
1863 efterat være blevet afleveret til Finantsministeriet./
Østen for den lange Smediebygning findes langs med Indløbet
til den saakaldte "Gamle Dok" en Bygning benyttet til
Seilværksted og Bødkerværksted, opført i 1745 i Henhold til
allerhøieste Resolution af 23 April s.A.
Forneden fandtes Bødkerværksted og Billedhuggerværksted, foroven Seillægger og Compasmagerværksted. Bygningen, der er i 2
Etager er af Grundmuur lo5 1/3 Fod lang 4o 1/3 Fod bred 21-½ Fod
høi, havende i nordre Gavl 3 Vinduer i hver Etage, i søndre Gavl
4 Vinduer i hver Etage, pa~ den østre Side 1 Port og lo Vinduer
forneden og 9 Vinduer foroven og paa vestre Side 2 Porte og 8
Vinduer forneden og 9 Vinduer foroven.
For Tiden benyttes Bygningen pa8. følgende l\faade:
lste Etage henstaaer ganske tom. 2den Et8.pe er 8 eillæggerværksted, OpBangen hertil er fra en Port paa Vestsiden.
Underste Etage h9.r i ridernes Løb været benyttet paa følgende
Maade; Oprindelig fandtes her nødkerv~rksted i den nordre Ende
og Billedhuggerværksted i den søndre Ende. 17 HunQrede OE nofle
og firsindstyve indrømmedes Pælebukkermesteren Contoir i den nordre
Ende hvor han forblev til 1848, da der a nvist e s h2m Contoir i
Gamle Archivbygning. 1808 afstodes endeel af Billedhuggerværkstedet til Inspectionsofficieren og Mesteren ved Reberbanen indtil
disse erholde Contoir i gamle Archivbygning. 1848 forandredes
Bødkerværkstedet til et Seildugsvæveri.
Billedhusgerværkstedet henflyttedes til det saakaldte Gamle
østre l'akkelnctshuus pau Nyholm.
Bødkerværkstedet flyttedes til det saakaldte "blaa Skuur" paa
Grønningen paa Gammelholm, i den seneste Tid benyttet af Pælebukkerne, Alt i Henhold til Ministeriel Ordre af 17 Juni og 18
October 1848. Pæ,l .ebukkercontoiret, der ved samme Leilighed bortflyttedes blev derpaa benyttet til Conto ir for Ing,a nieuren og
Regnskabsføreren ved Væveriet og Billedhuggerværkstedet til Garnmagasin.
Ifølge allerhøieste Resolution nf 16 Juni 1859 ophævedes Seil dugsvæveriet paa Holmen, hvorefter Stue-Et~gen igjen indrettedes
til Bødkerværksted i Henhold til Ministeriets Ordre af 31 October
1860, og benyttedes som s~ad~nt indtil 1 November 1861, da det
flr.tedes til Proviantg~arden ifølee Ordre af 22 Mai og 8 August
1
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/Seilmagerværksted o~ Bødkerværksted blev nedrevet i 1863 i
J~nuar Maaned efter at være blevet afleveret til Finantsministeriet./
FrA. den østlige Sile 3.f Byt:-ningen til Bolværket i "Gamle Dok"
findes tvende Stakitter det ene ved den sydlige Gavl, det andet
i Nærheden af den nordlige Gavl d~n._~ende p~a denne M~ade en indhegn2t Gaardsplads 4840 Kvadr:1t Fod stor.
Norden for dette Værkst ed finde s ligeledes l::mgs "Gamle Dok"
en Bygning, som benævnes:
Gamle Archiv Byg~ing , a f Grundmuur i 2 Etag2r, 4o Fod lang,
27¾ Fod bred 19½ Fod høi med en Udbygning ved den østlige Side
15½ :B'od 13.ng 12½ Fod bred.
P~~ Nordsiden finde s i lste Etafe 1, i 2den Etage 2 Vinduer,
paa Sydsiden i lste Et a ge 1 Dør og 4 Vinduer og i 2den Etage
5 Vinduer; i østre Gavl 1 Dør og 2 Vinduer i lste Et a ge og 2 Vinduer i 2den Et:1.ge og i vestre Ga vl 2 Vinduer og 1 Træluge i lste
Etage og 3 Vinduer i 2den Et'lfe.
For 1r iden benyttes Bygningen paa føl gende iV
18.ade:
lste Etage til høire for Indgangen er Contoir for Underfabrikmesteren siden 1852, til venstre for Ingenieuren der forestaaer
Bebyggelsen af Gammelholm . +/
2den Etage: Opgangen hertil fra Østsiden. Her findes et Værelse til Overmunderingscommissionen og et LocalG til Opbevaring
af FlA.aaens Compasser.(I April 1862 flytted e s Compasser og Nathuse fra denne Bygning til det nyligen indrettede Locale i d e t
gamle Snedkerværksted p.qa Frederiksholm.)
Pa:1 Loftet findes nogle ~.vistværelser til CJpbev '3.rinf af Gods
fra den Kongeli ge Chqlouppe ov for Fyrvæsene t.
1743 opførtes denne Bygnin[ i Henhold til Ordre af 15de 1tT:1.rts
s.A. for at tj ene til Skole for M3ndskabets Børn.
1784- indrett edes 2den Etage i denne Byg,nin[ til Søkortarchiv,
der den 22 October s.A.oprettedes .
1795 indre1,tedes underste E1,q_e;0 til Boli E for Smedemesteren
efter at han tidligere havde boot i den nuværende EqvipagemesterBolig.
1812 indrettedes underste Et a e.e til Eqvip3.f-.8 Ob Invenl:;ariGcontoir.
1827 flyttede Søkort Archivet ud q_f denne Bygning og ind i en
ny opført Bygning ved Holmens Kirke.
1848 erholdt Inspe ctionsofficie r en v ed Rcberbq_nen og Rebslagermesteren Contoir her eft e r tidligere a t havG havt Contoir i
den foran omtalte Bygnin e:_ . Pælehukke rmosteren erholdt Contoir
her indtil 1852, hvor nu Underf~brikmesteren 8r. +/
1861 afstodes det tidli ge r e benytt ode Contoir for Reebslagermesteren og Inspectionsofficie r3n v ed Reb erbanvn, til Ingeni euren
for Ga mmelholms Bebyg;~a l se .

+/ Gamle Søkort a rchivby6ning .

UndGrf::1.brikmest e r on flyttede ud
af denne Bye;ning i Sommeren 1,3 62 og erholdt Contoir i Contoirbygningen nordenfor "G8.Illle østre Tr1.kkeladshuus" ./
/Bygningen afleveredes til Finqntsminist e riet i 1862./
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Nord for Archivbygningen findes den saakaldte
Trunkebygning, en gammel grundmuret hvælvet Bygning 7o 1/3 Fod
lang, 4o¼ Fod bred og lo Fod høi, opført i Christian den IVdes Tid
til Fængsel for de groveste Forbrydere indtil disse efter allerhøieste Resolution af 11 Mai 1741 bortflyttedes til Fæstningsarbeide og 21 Juni næstefter beordredes den nedrevet, men istedetfor at nedrive den forandredes den til Magasin for Tjære og Beg
hvortil den endnu tjener. I det nordvestlige Hjørne findes et
lille Rum til Kalk og Steen m.m. I dette Rum s~avelsom i den øvrige Deel af Bygningen findes Ringebolte i Muren, der efter en gammel Tradition skulde være bleven benyttede til dermed at lænke
Forbryderne. /Beg og Tjærebeholdningen blev overflyttet til Nyholm i December 1862 til den tidligere lille Smedie paa Frederiksholm (omtalt Pag.234) udfor det søndre Takkeladshuus. Bygningen
afleveredes derefter til Finantsministeriet i Januar 1863 ifølge
Ordre fra Marineministeriet af 2ode s.N. Den blev nedrevet i 1865./
1825 ommuredes Hvælvingerne over Bygningen der billige forsynedes med et nyt Tag.
Imellem de to sidstnævnte Bygninger findes en Gaard 816 Kvadret
Fod stor omgiven paa de to Sider af Mure 4 Fod tykke.
Imellem •r runkebygningen og Bolværket ved "Gamle Dok" findes en
Kalke~aard 80 Fod lang 34 Fod bred hvori findes tvende Kalkekuler hver især bestemt til circa lo Læster Kalk anlagte, den ene
i 1817 og den anden i 1826. Ved den søndre Ende af Gaarden findes
en bindingsværks Bygning 28¾ Fod lang, lo¾ Fod bred 7+ Fod høi med
2 Vinduer paa Nordsiden, 2 Døre og 1 Vindue paa Sydsiden og 1 Vindue i den østlige Gavl.
Denne Bygning, der er opført i 1759 benyttes til Kalkslagning
og Opbevaring af tilberedt Kalk om Vinteren mod Frostens Indvirkning, tillige har Sjouerformanden her siden 1849 et Udsalgssted
for Proviant til Arbeidsfolkene paa Holmen.
I 1848 indrettedes i denne Bygnings østre Ende et SkettekoEerie
til Seildugsvævernes Brug, men eftersom Se ildugsvæveriet nu er nedlagt, henstaaer dette ubenyttet.
I vestre G-:1.vl af Bygning,e.n staaer Aars tallet 1759.
(Efterat Kalkkulerne i Sommeren 1862 ere blevne tømte er K3.lkslagning her ophørt og foregaacr i Fremtiden indtil videre paq
Dokkeøen.) /Kalkegaarden sløifes og den bindingsværks Bygning nedrives i 1862 pa'l Grund :1·f Gadeanlæg sammesteds (Tordenskiolds
Gaden)./
Veston for Trunkebygningon og Gamle Archivs Bygning ligger en
i Midten stærkt ophøiet og brolagt Plads 145 Fod lang 53 Fod bred,
hvor Kullene til Smedien henlægges, anlagt her i 1795.
/Efterat Smedien den lste Novbr.1862 blev forladt paa Gammelholm, blev Brolægningen p~~ denne Pl3.ds opbru~t og forsvinder saaledes som Kulplads./
Østenfor den sydlige Ende af Ministeriebygningen ~igger
Eqvipagemesterboligen: en grundmuret 2 Etage By~ning 28 Fod
lang, 34¼ Fod bred, 24 Fod høi.
Paa Østsiden findes i lste Etage 1 Dør med Nedgang til Haven,
paa Vestsiden 2 Vinduer i Kjælderan og i lste Etage, i nordre Gavl
1 Dør og 4 Vinduer i Kjælderen, 5 Vinduer i hver af de 2 Et:1ger og
2 Vindu0r til Loftet, og i søndre Gavl 3 Vinduer i Kjælderen
1 Dør og 3 Vinduer i lste Etage, 4 Vinduer i 2den Etage og 2 Vindue r til Lofts Et~~en.
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~ygni.ngen er opført 17 Hundrede og nogle og firsindstyve til
Bolig for Holmens Grovsmedmester, som bo~dG her indtil den store
Ildebran~ 1?95 da Gammelholms Eqvipagemester, der tidligere havde
havt Bolig i nuværende Ministeri0bygning, anvistes BoliB her hvorefter Smedemesteren anvistes Bolig i den tidligere til Skole'anv~ndte Bygning, den saak;,,ldte "Gamle Archiv Bygning". Siden den
Tid har Eqvipagemesteren beboet den indtil 1861, da den daværende
Eqvipagemester døde, hvorefter den senere har henst a aet lodiB.
Bygningen, der tidligere havde valmede Gavle forandredes i 1835
til at have lodrette Gavle.
Til denne Bolig hører en 16,510 Kvadr~t Fod stor Have der tidligere havde et langt større Areal; men p~a Grund ~f Gadianlæget
paa Gammelholm er nu allerede endeel af Baven sløifet. (Resten af
Haven sløifes i Løbet ~f Sommeren 1862.)
I Haven findes en bindingsværks Bygning 26½ Fod l ang, 2o Fod
bred 7¾ Fod høi, hvoraf den østlige Deel tjener som H~vestue for
Eqvipagemesteren og den vestlige Deel som Brændeskuur. (23de Juni
1862 afstodes Eqvipagemester Boligen med Have og Havehuus til
Finantsministeriet i Henhold til Ministeriets Ordre af 2o Juni 1862
og solgtes til Nedbrydning, hvorefter den nedrives i August s . A. )
Fra Plankeværket, der indhegner H~ven til det sydvestlige Hjørne
af "Gamle Archiv Bygning" findes et 153 Fod langt Stakit, der løber
sønden om den omtalte Kulplads.
Østen for ·rrunkebygningen, G:-3.Ill.le Kortarchiv Byg,ning, SGillæggerværkstedet og Br~dbænksbygningen løber et udgravet Basin omgivet af
Bolværker almindeligen kaldet
Gamle Dok: der har et Vandare~l af 32.928 Kv~drat Fod eller omtrent o,59 danske Tønder Land.
Den Mand hvem der sk:§tldcs de nøiaFtigste o g pa'llideligste Efterretninger om denne g3.mle Doks Bygning og senere SkjP.bn.2, er den afdøde Capitain og •røimester C .Hoyer, der med stor Omhygg,elighed h a r
gjennemgaaet en stor Mangfoldighed af Documenter og Bøger fra den
Tid, saavel i Marinens Archiv som i Landetntens Archiv, og Hovedresultatet heraf er omtrent følgende:
Arbeidet med at anl-:ege=,e en Dok paa detto Sted var først overdr~get General Qvarteermester Oberst LieutenQnt F.Hoffmqnn.
En allerhøieste Ordre af 16dc November 1680 p a abød at Tømmer og
Jern skulde anskaffes til Dokken efter Admiral Spans og Oberst
Lieutenant Hoffmanns Opgave, saavelsom det Eg, der slru.lde benyttes
til Sluseportene, der endnu i Vintersn 1680-81 slru.lde tilhugges og
en Slusebygger skulde forskrives fra Holsteen e ll e r a ndet Sted, s1 ~
fremt ingen fandtes her i Byen.
Begjæringen paa Tømeret indkom ogsaR 3die De c 2mbe r s.A. o~ Admiralitets Medlem GeheimeraRd Henrich von Stocken s kre v strax h e rom til Rendsborg.
19de Januar oefa ledes de fornødne v~ndmøll e r str ~x forfærdi ged e
efter Hoffmanns Anviisning. Under 4 Febru~r 1681 fr emse ndt e Hoffmann et det a illeret Oversl~g p aa Bekostningen o.f Folk o g Ma.t e rio.l e
til Udgravning idet h~n anførte Dokkens Dimensioner at burde være :
længde 300 Fod, Bredde 80 Fod, Dybde 24 Fod under Søens øverste
horizont a le Høide. Den første Tanke vqr a t udg,r:1.vo Dokken indenfor en Jordd::emning, som senere skulde bortt3.e,es, nqa.r Dokken var
færdig. 8de April 1681 approb ar cdes af Kongen den første Tegning
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til Dokkon hvorved Dol<:kGns Dybde b e st emtes til 28 a 3o Fod regnet
fra Jordens Overflqde. Dagen efter beordredes 200 Mand Marinere
og loo ~~nd '1.f Liv Re g i me nte t til Dokkens Udgr~vning under Hoffmanns Ledelse; ~ver Grave r e rholdt forud en den ~lmindelige G~ge
endn"L:- 4 Sk.dagl1.g. Forude n Hoff~qnn h r1vde l\tbjor de Clary end8el
at gJøre med Bætyrelsen 9.f Arbe1.det indtil denne i April 1682 blev
Vice Comm""!.ndant i Frederik:stA.d oe; Ingenieur Ob8rst Fri-sensee kom
i hans Sted. 3ote M9.i 1681 commande redes endnu 5o M~nd, foruden
den tidligere omtalt e Styrke 300 l'.iand, ~ lle for :1t udgro.ve Basinet.
Jorden, der sanledes kom tilst e de bortførtes i Pramme hvilket sees
''lf de forskjellige Rog_visitione r p qa Touge til Pr'lmmes Forhaling
af Jord fra Gr~ven.
Ifølge I-fa.ns 1~1.Kongens Ordre af lste April 1681, skulde en Dæmning slaac s udenom Dokke bas i net og f ørst n a~r denne var færdig
skulde den først best emt e Jorddsanning bortt a ges. Dæmningen sloges ogsa~ og man vare b leve n f ~r d i g i Somme ren 1681; thi efter den
Tid findes intet Materi a le udle ve ret til Dæmningen, men vel en
Deel til andre Arbeide r vedrørende Dokkens Bygning. Med Hensyn
til Fyldningen af Dæmninge n vil man finde en Kongelig Ordre fra
Begyndelsen ;:i_f Juli 1681, hvoref te r hve r Huuscier skulde kjøre
3 Iæs Heste møg til Dokken og bq::ynde hermed den 11 Juli s .A.
De, der ikke selv holdt Heste, kundo afhem:;e Møget i Kongens
Stalde. 8'1.3.snart filøget vo.r leveret skulde Lever9.ncen 'J..f Leer
p~~begynde hvortil levered3s Folk fra Holmen for at udgrave det
og fylde det pna Vogne pna passende Steder.
Dæmningen m.:1.3. være blGven fyldt eller idetmindste nærligen
fyldt i September 1681, thi i October s.Æ. v'l.r man rask i Gang
med ~t opstille den nye Pompemølle p'13 D~mningen ef~er de ClÅrys
Anvisning.
Dokken blev det A~r ud.g-ravet til qn Dybde :1f 2o Fod under
Vandlinien og henstod Vinteren ove r fyldt mod V~nd.
Pa'l s8.mmo rid de ovenfor n':!?vnto Arbe:ider bleve udfør"Ge 3.rbeidedes paa Forfærdigels ~i~ ~;Sluserneunder Ledelse af Sluse Bygmester P:iul Kirchsen og det lyk1:ecl0s dem ogsaa CJ.t f a ae idetmindste det yderste Par Sluser hængte og færdige injen Ud 6 angen af
1681.
Det midterste P~r Sluser va~ ogsaa under Arbeide i det A'.lr,
men bleve ei færdige.
Under hele Arbeidet l~s.vd,3 m-:tn som ved alle lignende Arbeider
at kjæmpe med mGget Vand Cf. d a man p'.l.'.J. den Tid ikke kjendte til
Anvendelse af Dampens Kraft, m8.atte mnn tage sin ;r ilflugt til
Menneske og tlestekrnft . En Konge l i 6 Ordre a f 28de Febru:ir 1682
panbyder at det fornødne tll Dokkens Ud~ ompning skulde ~nska ffes
efter Hoffmanns Anviisning ~ nemlig til 6 Møller hvoraf 2 og 2
tilrnulode hin:inden V2ndet c~ q At Løft ehøide n ikke blev mere end
15 Fod for hver Mølle, ti_lli g.e blev d ot h enstillet til Hoffmanns
Overveielsc om 2 Par Sluser v ~ ~~ tilstrækkeli 6 e eller om et tr8die
P9..r skulde forfærdiges, J:or 'J. "G t:unne fordele V:mdets 1rryk, og
Resultqtet blev ogs::i.q 2.t et trei :_c P3.r Sluser sattes i Arboide;
me n e n Kongel i g Or dre ~f ?1en Mai 1682 beordrer aette Arbeide
stillet i Bero, ondvidcr3 .1.t Dokken skulde gjøros bredere indtil
106 Fod, længden s kulde forb;_j_vo ufor 2ndret eller 220 Fod at regne fr~ Inde rk~nt af Slusepor~ene, Dybden derimod 4 ~ 5 Fod større
end d 3n f orri E,e Ao.r vnr u6.c; r1vot S'l'l. rr t den hele Dybde blev 24
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a 25 Fod under Vandlinie n; Et Fla~d skulde forfærdiges midt i
Dokken efter den berømte Astronom Olo Rømers Anviisning og Jorddæmning.en udenfor Sluse portene skulde borttages. Hv-:1.d dette Flaad
v~r eller hvorledes det var construe ret h"r m~n ikke kunnet skaffe
sig no€en Oplysninger om. Da Vognmændene i Byen næ~tede for Bet~ling at sende deres Heste til Gammelholm til Vandmøllerne udvirkedes en Adruiralttotsordre under 16de Juni 1682 om ~t de skul~e sende saa mange Heste som gjordes nødvendist for at drive de
3 Møller. Dokken blev derpaa pompet li;ffils, hvorefter mqn begyndte
Beklædningen nf Bunden og Siden efterhaanden som Udgravnin~en
fuldførtes, d:J. imidlertid Vandet trængte mere o§: mere ind i det
udgravede R=i.sin, og navnligen und.er den slagne Dæmning efter at
Jorddæmningen var borttagen beordredes 6te December 1682 '.lt en
ny Dæmning skulde sla~es, hvilken Ordre dog senere tilbagekaldtes.
Efter ~n R~pport fra Oberst Lieuten~nt I Hintze d'.lteret 16de
Nove mber 1682 fremg3.aer clet, at Vandmøllerne ei vn.re tilstrækkelige til a t holde Vandet borte, ':l.t Dæmningen v .' lr for svag og kun
fyldt med Sand og Møg samt Jord, og Gi med Bla ale 2r, og endelig
Sluseportene for sva ge. Af ~ndre Be retninger fremgRaer det, at
Dæmningen foruden nt være svagt bygget var opført paa et Stod,
der kun lidet e gne de sig til et S3'ld"nt Arbe ide, at Slusebunden
ei h a r li§iget dybt nok og ei h q_r været forsynet mGd nogen Spundspæle e ller spundsede Planker under sig, det er Jorfor heller ikke
9.t undres over, :i.t V:.-:.ndet trængte inJ under d.en, efterh:1.anden som
V'1.ndet steg mellem Dæmnint:en og SluseportGne, thi det udgr'J.vede
B~sin for Dokken v~r rigelift ligesa~ dybt j~ m~askee endof dyberG end Slusebunden.
I Slutningen 3f A'J.ret 1633 ini['J.V Hoffmann en Beretning om
Dokkens I'ilst:md hvori han omt:.1ler dGnn8 Indstrømning af V:1.nd.et
under Sluserne og fore sla8.er at 8.nlæg~e en ny Slusedrømpel, der
skulde opmures i Cement hvilket foranledigede en Kon~Glig Approbation ~f en ny l ogning til Dokken 3 Febru~r 1683.
Den tidligere 8.f J:foff.l!n1m f oresl 1aede D.:emning blev s a t endnu
sRmme Fora ar men blev ei fyldt og intot ArbcidG er ellers bleven
udført ved Dokken i de næste 4 Aar af M~ngel pa~ Penge, deels p3.a
Grund af Anlæget af ChristiFU1sø, deels p'3..2 Grund af større Krigs Udrustning0r. Efter denne Tid ophører Hoffm'ums Virksomhed ved
Dokken. 1684 blev Hoffm3.nn Chef for Ingenieur Corpset og a flik
ved Døden 15de Februar 1687 som Oberst Genera l 0,v'lrteermester og
Commandant i Castellet.
1687 optages attGr ArbGidet ved Dokken med at fylde den sidst
sl '1.gne Dæmning efter a~ Eqvip·1~emesteren gjent:1.gne G1ngc h nvde
klaget over a t Møget til Fyldningen ~f den udoblev .
Efter o.t Dæmningen var blevon fyldt pa·1b Gf':yndtes atter Udgr1.vningen_ 0G 18de April 1687 v2r det hele Basin att e r udpompet sa~
at Eqvip1.gemesteren kunde indberette at der nu kun behøv edes 400
Mand til '3..t holdo don læns. L~nspompningGn og Lænshol dningen
m~a htve g ~~et for sig veJ ~lmindelige Pompor drevne ved Folk;
thi fr3. 17 Februrir - 13 April orlinereda s ikke mindre Gnd 60
sa'3..dannc Pamper.
19 April 1687 opprobercdGs don 3die TcBning til Dokken tilli gemed Maaden p'1 3. hvilken den s kuldo bygges .fær2ig.
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Dokken holdtes derpaa læns i noten Tid og Fontainemesteren
Otto Groot begyndte med at opmure en Slusedrømpel af hollandske
Klinker i Kalk slagen mej Leer. 3ote September 1687 meldte
Eqvipagemesteren Wibe, a t Dæmningen var veget paa 2 Steder, og
at det var at befrygte, at den vilde vige endnu mere ved indtrædende Høivande, hvorefter Dæmnin~en under l'October beordredes
forstærket .
1688 og 1689 har der næppe været rørt ved Dokken, der imidlertid har henstaaet fyldt med Vand, alt Træarbeidet i Dokken
var ved Udgangen af 1687 heelt lapsalvet og tjæret over Vandet.
Da Admiral Span llte M~rts 1690 udn~vntes til Holmens Chef
og han havde et Project til en flydende Dok interesserede h;m sig
mere for at have denne bygget end for den ~lt paabegyndte Dok at
faae den sat i brugelig Stand, og 24- April 1691 udvirkedes en
Kongelig Ordre for at hans flydende Dok skulde bygges 120 Fod
lang, 36 Fod bred og 12 Fod dyb, hvorefter alt Arbeide med den
gamle Dok ophørte i de paaf ølgende 37 A~r; thi hvad kunde m'3.n
vente sig af en Dok, der udfordrede 4-oo Mand til L-:ensholdning.
1728 den 13 Marts foreslog Søetatens General Commissariat
Kongen at lade slaae en D~mning foran den gamle Dok, for at undersøge om det var umuligt at indrette Dokken her ~il Brug for
middelmaadige Skibe, hvilket ogs~a blev bif'3.ldet af Hans Majestæt den 5 April 1728; men 12'August s . A. forestillede Gene ral
Commissariatet Kongen at Dærnningens Plqcering v~r impr~ctic:1.bel
efterdi Bunden overalt fandtes belagt med Tømmer, saaat der ingen Pæle kunde nedr'.lmmes, at det Hele vilde blive et meget bekosteligt og rimeli~viis et unyttigt Stykke Arbeide.
Under 3ote August resolveredes ogS/3-a af Kongen, at der ikke
skulde fortfares mere med Dæmningen .
8de November 1738 tillades det ved Kongelig Resolution
Kunstneren Newleben at benytte "Grtmla Doks" B.:i.sin til deri nt
vise sine Dykker.kunster.
En Kongelig Resolution '.lf 16 Sep·tember 1739 bestemte som anført Pag.25 at Holmens Canal skulle sættes i Forbindelse med det
udgravede Basin for Dokk3n ved Gr~vning af en Cana l langs Reberbanen; men efterat Arbeidet, der strax paabegyndt e s v~r skredet
noget fremad forandredes denne Resolution derhen at Canalen ifølge Kongelig Resolution :1.f 4 Ivlai 1752 blev s·1t i Forbindelse med
Chaloupskuurgraven ved s n C'.lilal, der kom til at løbetvers under
Reberb'lnen, da man ellers havde berøvet sig selv enhver Udsigt
til ~t kunne komme til a t benytte det med sR~ megen Bekostning
udgrqvede Basin til d et de r v~r de ts oprinde lige Bestemmelse.
(Gamle Dok" der er ble ve t opgivet a t conc e rv e re som B3.sin, er nu
i November 1862 omtrent tre F'jerde deel fyldt. Fyldningen p-1abegyndte s 9da October 1861. )/ 11 Gam.le Dok 11 • I Løbe t nf 1863 blev
denne heelt opfyldt Of' e n GaJ.e 1.rordenskiolds G'1d8n her 3..nlagt. /
Alt hvad som sene r e bl ev g jort ve d 11 Gamle Dok" lie-e indtil
1861 v~r kun forgjæv e s Fors øg p~q a t indre tte den til e n brugelig
Dok og dri. dette stod i mege t nær Forbinde lse med det i m:-i.ng,e A3-r
d.eba tterede Spøre;sm::.i.1.l: nHvor skal m:1n 'lnlæggo en ny Dok pa·3. det
hensig,tsmæssigste Sted og med den ringeste Bekostning?" vil i det
Følgende blive givet en kort historisk Fremstilling af hvad der
i den Henseende er foretaget eftersom hver Gang Spørgsmaqlet paa
Ny er optaget, h ~1r Opmærksomhed i lang .rid været henvendt paa
"Gamle Dok" p oa Grund :tf den betydelig,e Ude,rs.vning, som her aller e de v a r fore~aget.
1
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Capitain Wegerslev foreslo~ den 26 Au~ust 1749 at anlægge en
Dok i I-iukken ved Christiansholm, i hvilken Anl,:=:dninf:, .i:iolmens Chef
Admiral U.F.Su.,_1un den 9de ~ai 1750 beordrede Commandeur- Capitain
Dumreicher og Capitain Wegerslev til at foret~ge Grundboringer og
Opmaqlinger p~a dette Sted .
Dette skeete og,saa men 27de Juli indberettede de nævnte Herrer,
at Grunden var uskikket til Anlæg af en Dok pa:1 dette Sted.
Grundboringer her bleve derfor 29 Juli s . A. beordrede standsede
af Holm.ens Chef, derimod skulde Boringer finde Sted i "Gamle Dok",
n:ivnligen der hvor Dæmningen skulde staae . 17de October 1750 indgav Dumreicher og Wegerslev deres R::ipport om Re sultatet i "Gamle
Dok" hvoraf det fremgik, at der fandtes sa:i mange løse Steen og
haard Kalksteen, at det tvivledes paa 'J.t en Dæmning deri kunde
r.J.mmes, det foresloges at forsøge Ned.ramning af enke lte Pæle til
yderligere ::i.t farvisse sig om det var muligt e lle r Gi. De tte tillode s af Holmens Chef under 24 October s . .A . hvorefter Dumreicher
og Weferslev under 2lde December meldte, at niar de store Steen
borttoges, nærede de det Haab, '.1.t en forsv ~=i.rlig D::emning vilde kunne slc:t'les her .
25 Juni 1764 ønskede qtter Collegiet nt erf~re om en Dæmning
vilde !runne s l.1.1.es ud•~nfor ''G :unle Dok" sa:ilecles at V3.ndet kunde
udpom.pes. Holmens Che f overdrog dette Spørgsma.als Besvarelse
unde r 6 J·uli s. ,L til Construct ions Commiss ione n, der den 25 October sv=i.rede, a t den anto g d e t muli e- t at slo.'.3.e en Dæmning for
"GG.mle Dok" dog ikke p 1.1.. d et Sted, hvor det kunde skee med mindst
BGkostning eft e rsom Bunden der var belact med rræ, men lidet udenfor.
3die Unrts 1780 ønsk0de Holmens Chef af Constructions-Commissionen ~t erfare, hvor den ansane uen beqvemmoste Plads at v:Ere for
AnlægGt af en ny Dok. 18 hpril 1780 ~fgav Commissionen sin Betæn.kning i den Anledning hvori den først frems"1.tt0 hvilke Fordringer den stillede til at Pladsen kunde ansees for beqvem. ·
Der maatte være d en fornødnø v~nddybde eller hvis ikke andre
Fordrins er gjorde Anlæge t umuli gt, d q et St e d, hvor der var størst
mulige Vanddybde for at undgaae den kostbare Opmudring .
Pladsen burde ~være i N~rheden nf Tømmerbeholdningerne og Hol mens Værksteder. Der m~atto være tilstrækkelig Pl2ds ikke alene
til selve Dokken, men ogsa"l til Henstabling 1.f 'I1ømme.r i Nærheden
af Dokken.
Dernæst gjennemgik den lllc Pladser fra Holmensbro til Christiansholm p ~ a begg e Sider af Strømmen og nævnte saaled.es
Compagn iets Grav hvor d9 r v i lde mnnP:,le Plxls uden om selve
Dokken.
Wilders Plads, hvor Vanddybden kun er ringe.
Denisland.ske Handelspla ds, hvor d e r baade V'lr ringe Vanddybde
og Mangel paa PlJ..ds .
Tran B::'.:'ænclerie G-r·1ven, d e r inde slutt e d e s af 2de sme.lle Jordstrimler, der næppe kunne være v ~ndtætt e .
Mastemagergraven, d er mqngle dc sa.::i b e tydeli gt i Vanddybde .
Baadebyggerpladsen, der Vlnskaligt vilde kunne undværes.
Den !:om t ils i dst t il det Resultat at "Gamle Dok" i enhver Henseend.e boclst e gnede sig fo::: A11lægot af en Dok, og foreslog at en
Dæmning s 3.tt e s uden om den for Rt faae den pom-pet læns, da man
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s':l.a vilde kunne erfire om dot er Grundens Usikkerhed eller den
tidligere A.nvendte Arbeidsnn.ade, d.er havde for-1nledifet at Anlæget tidligere mislykkedes .
Dersom m'Ul vilde giv::: slip paa een eller fl r: re 'lf de stillede
Fordringer, kunde Jer være r~lo om Wilders Pl'lds, der VLr n~rmest
FRrvande t og havde meest Dybde.
Steenhuggerpladsen, der var nærmest F3.rvandet, men h'lvde mindre
Dybde.
Agent Bodenhoffs Fl~ds, der V'l.r fjernest fra F~rvandet of paa
Grund af sin Beliggenhed vilde fordre en betyd0lig Uddybnine.
Dersom fil'l.n ikke vilde tage Hensyn til den store Opmudring og
Opfyldning, vilde dor findes ·:rcrrain r:.ok b3.g Christi:insholm, hvor
Pramlaugets 0 fandtes.
5te Janu·1.r 1781 ,arholdt Inp;Gnieur Mayor v . Peym'l.nn, C'.lpit'lin
Wleugel og CRpitqin og F':l.bri.kmester H.Gerner Or~re o~ at indkomme
med Forslag om Stedet for en ny Dok til Skibe paa llo K~noncr til ligemed omtrentlig Overslag over Belrnstnin 6 en ved. Anlægot .
12te Marts s. ci. '1ff,3..Ve de nævnte :E-forrer do res Bct-:Pnkning, Jer
@:ik ud paa 9.t "Gamle Dok" v1r det beqvemmeste Sted og de foresloge
derfor A.t sla':l.e en Dæmning uden om DoKken, for 0.t komme til 'J.t
undersøge bundens n'3slnff1:.~nhr-d, at sl'11.0 en Dæmning for EnJ.en a f
Ch,1loupskuur Graven og l:enspompe dern1G., ~t eftcrse:e Bolværkvt udenfor Reberbanen fra Dæmnine, en til K:..c.'llen og om dor mlnglcde noget,
da at slaae et nyt 'lf Spundspæle til 23 ~ 24 Fods DybJe uni~r Jaglig Vande.
Det fraraqdedes a~ indrette Dokken til llo Kanon Skibe, uer
fordrede 19 Fods Vanddybde p8.a Blokkene, mGn l:.de sig nøie mad o.t
indrette den til 60 K~non Skibe der ku~ fordredJ 15 Fod 6 tm.
Bunden burde gjøres :1.f Trc:e dersom m'l.n ikko foret rak en q_ f 1\luur i
Form r3.f en omvendt Hvælvine;, Siderne og, Slusehovederne <10ri.c10<1 ·1f
Broksteen beklædte med Kampt:steon. Dokken burdG lægf:,Gs s J.3. l '1n§.t
fra RebGrbanen som muligt og n 'i~.rmcre mod Bødk~rv::erkstcdet d '1 det
vilde være forbundet med :rr.indro Bekostning at flyt1,e dGt sic1.sto
enl den første.
Det foreslores endeli[t, at ~nlæggo en Fr~ f ~t Dok
i Enden af den ydre Dok med 13 Fod VnnJ p·:1.'i St-:i..b2lblokk0n(;!.
8J.e Jul i 1732 .f orl3.ngte Holmens Chøf Commandeur P. C. E.::v:1s Const ruc tions Commissionans Formening om Anlæg af en Dok veJ. Tømm,Jrgraven No . l (norden for L~ngøen) eller syd for Christiansholm ved
Bodenhoffs Plads Gftorsom han f-in.dt ·:i.I, Jer V'.l r uovorstif~e lige
Hindringer ved Anl<=eg3t :tf en Dok p'1'1 11 G::tmle Dok" s Pl 1.ds i ,l et Bod
karværkstodet, Se ilnngerv:Brkstedet, IL' j::eremr:1.g'lsinet og Dehleh3.ven
m~atte flyttes.
Hertil sv~rede Commissionen 4de Marts s.A . at
Grunden først m::i.atte undersøges ved Boring er forinden den kunde
yttre sig . Holmens Chef sendte i den Anledninf, den 6te November
de af Comm'.3..ndeur- C'lpit'?.in Wleue:el .::oretagne Bore r bile; mt=-n Ccwmissionen svarede den llte Novemb3r herpa~, at de gjor~e Borestiks
Antal langt fra var tilstrækkelig,~ og skulde den dørr@e efcer de,
der vare gjorte, fandtes der Lcun lidet H::iab om 3.t en Dok der vilde
kunne anlægges.
lste December 1785 udbad at~er Holmens Chef sig ConstT-uctionsCommissionens Formening om Vanskeligaeå.en ved Anlæget af en Dok
paa "Gamle Dok"s Pl:=i.ds, hvortil Commissionen den 9de Februa r 1786
svarede at den ansaae Flytningen af de tidligere omtalte Væ:...~1rnteder og Oplag for at v:ere s::i.a væsentlig<.:: Forhindringer at den foret rak Pladsen bag Christiansholm; hvT:l Pl'3..dsen v e d TømmergrR.ven Ho. :i.
ane,ik kunde der ikke være Tnle om den p.:ta Grund 'lf den store Uddybning.

79 . fortsat.

80 .

81 .

3ote Marts 1787 tilskrev Holm.ens Chef atter Constructions
Commissionen at Collegiet nu ønskede en endelig Afgjørelse paa
SpørBsmaalet om hvor den beqvemmeste Plads var for Anlæget af en
Dok og at Commandeur - C~pitain wleugel i den AnledninB havde erholdt Ordre til uden Ophold a t foretRge de fornødne Borestik i
Grunden . Tillige ønskede han at erf~re den omtrentlige Tid og
Bekostning, som vilde medgaae hertil.
lste Mai 1787 svarer Commissionen herpa~ at dersom Boringerne
skulle tilendebringes i Sommeren, maatte der bores 3 Steder paa
eeng~ng . Med Hensyn til Bekostningerne og Tiden afhandledes dette
bedst af en enkelt MÅnd end af en Commission.
14 Mai 1788 tilstilledes Commissionen Kort og Beretning over
Boringerne fra Holmens Chef med Forespørgsel om der burde foretnges videre eller om det v,r tilstr~kkeligt til deraf at slutte
sig til den nye Doks Belige;enhed, hvortil Commissionen sv3.re de,
at mqn gjorde rettest i at afsætte p~a Grundene Planen for den
nye Doks Udstrækning or derpaa bore pÅa de St e der, hvor man hidtil ikke h~vde boret.
3die December 1794 findes Capitain Høyers Formening om at
"Gamle Dok" er det bedste Sted man k--1.n vælge efter de Oplysninger, han har kunnet tilveiebrinBe.
21 Januar 1795 tilskrev Comm~ndeur I.B . Winterfeldt Dokke - Commissionen at han ansaae Pladsen bag Christiansholm for den mest
passende Plads for Anlæg af en ny Dok .
9de Ivl3.rts 1795 til skrev Admir:J..li tet s og Commissariats Colleg iet Co:mmissionen at en svensk Oberst Ankersværd, der opholdt sig i
Kjøbonh~vn var villig til at meddele Commissionen sine Kundskaber om en ny Doks Anlæg og det paa lagdes Commissionen at conferere
med ham desangauende 8g meddele Colle[ie t dens Bet~nkning herover.
Commissionen 1ll.dbn.d si e; unde r 11 Marts 1795 'l 'illadelse til at
l~de gr:J..ve en Brønd paa Pra mlqu ge ts FlÅds, hvortil Collegiet
Dagen efter svarede a t forinden Brønde n gravedes, ønskedes først
besvaret om "Gamle Dok" ikke kund3 opfylde de Betingelser, der
stilledes til en ny Dok.
17de Marts 1795 inds endt e Oberst Ankersværd sit Project til
"Gamle Dok"s Rep a ration, hvil.Ket .Dokke-Commissionen fremsendte
25de s .l\l . ledsae:et med dens Be m:erkninger.
3die April 1795 indg·1v Premier-Lieutenctnt Høyer en Forestilling
til Collegiet Rnga ~e nde en Dokkebygning, hvori hin bl'.3.ndt ~ndet
dolerede over, at en fremmed fuqnd hqvde inagivet et Forsl~g forinden L'.3.ndets e gne Sønne r kunde gj øre det. Hnn udb.3.d sig fri1,age t for 3. l anden Tj e n e s t e for 'lt kunne me d al Kr-3.ft k.J.ste sig
over dette vig ti ge Arbe ide .
13d.e April s.A. ophæv edes Dokke- Commissionen OB det overdrogas
Pre mie r-Li eut en ant Høye r at for etage de fornødne Boringsforsøg
i "Gamle Dok". RJ su l t :=1.t e t h erp '3.a indsendtes lste August s. A.
6t e April 1800 fr e mkom C~p i t3. in-Lieutenant tløyer med et fuldst ændi gt Forslag til e n ny Doks Anlæg p aa "G::urrle Dok" s Plads.
I Anlednin g Rf ovennævnte Forslag neds a ttes en Commission for
at bedømme det og 12te J u li 1800 findes Betænkningen desangRaende,
der blandt andet gik ud p~a at man burde sl~~e en Dæmning for
11
G3.mle Dok 11 , udpompe Basinet og undersøge Grund.ens Beskaffenhed..
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8de December beordredes atter en Commission nedsRt for at tage
under Overveielse hvor en passende Plads fandtes for Anlæg af en
Dok af Steen og den omtrentlige Bekostning ved en saadan, samt den
omtrentlige Bekostning ved en grundig Ist3.ndsættelse af Dokken paa
Christiansh~vn omsat med Steen samt Bekostningen ved en Doks Anlæg
paa "Gamle Dok"s Plads.
5te M~rts 1827 afgaves en foreløbig Betænkning, der gik ud pna
at dersom en Dok anlagdes p11.a "Gamle Doks II Pl3.ds maatte Bødkerværkstedat, Gamle Kort Archiv og Trunkebygningen nedrives, dernæst
vilde de stærke Strømninger paa dette Sted vanskeliggøre Brugen af
denne Dok og endelig vilde i ethvert 'I'ilfælde Dokken komme til at
ligge meget langt fra Flaadens Opl3.gssted. Commissionen kunde ikke
tilraG.de at ombygge Dokken pao. Christianshavn d a det vilde være
meget bekosteligt og tillige berøve Marinen i lang Tid Brugen af
d e n eneste Dok der havdes for Tiden, den foretr~k derfor hellere
at ~nlægge en Dok p an Nyholm, men den fandt Pladsen bag Christiansholm uhensigtsmæssig og foretrak derfor Terrainet tæt nordenfor
Anke r øen til dett e Bru g .
~de Mai 1829 indkom Commissionen med de t detaillerede Forslag.
Dokkens Dimensioner foresloges: Længde fra Inderkant af Slusef~lsen til Underkant ~f Trappen 2o4 Fod, Dybden paa 8.gterste Blok
18 a 18f Fod, Bredden ved Midde ls ectionens øverste Rand 68 Fod 4 tm.
i Va ndlinien 65 Fod 6 tm., i Bunden 38 Fod 3 tm med 2 Sætsluser.
Dokkens Sider foresloges at gjøres af ~uurværk og Bunden enten af
lutter Steen eller af 'rømmer ud.muret med Klinke;r. Overslr-3.get bel øb i lste Tilfælde 1,188,415 Rdl. i sidste 906,136 Rdl 64 Sk.
Anlæget '3.f en Dok pa'l "Gamle Do1rn" Pl a ds ansloges til l,051,278 Rdl .
1usten for "Ga mle Dok 11 findes en Bygning eller rettere en S'.3.mling
a f Bygninger strækkende sig fra Strømmentvers gjennem Gammelholm
til Kongens Nytorv, en Str~kning af 1150 Fod, benytt8t i tidligere
Tid til
Rebe rbane. Den mn ~ være opført efter 1660 at dømme e fter et
Kort fr a denne Tid og ma :1ske e ndog efter 1670, d:1 d e r omtrent p.:1.8.
den ·I 'id f 3.ndt e s en 'lnden Røberb:llle som tidligere :1nført P:i.g . 23
omtrent pa·1 det Sted, hvor senere Dampskibsbro e n i Qvæsthuusgaden
3.nl:.-=i.gdes. 1680 v a r den anl 9.gt pa'1. nærværende St e d p ·J.o. d e n 'I 'id
Arbeidet med "Gamle Dok" paabegyndtes.
Reberb':1.ncn, der nærligen gaaer i nordlig og syd li g Retning besc ~aer af følgende Bygninger: Nordligst eller nærme st Konge ns Nytorv, on gr~ndmuret Bygning, 69 Fod lang, 34f Fod bre d og 17 Fod
h ø i med H~lvt ug med 1 Port og 5 Vinduer i lste Of, 8 Vinduer i 2den
Et:1gG, med en lille grundmuret Udbygning paa Ve stsiden 7¾ Fod l~ng,
5 Fod bred, 7¾ Fod høi med 1 Dør paa Vestsiden o g 1 Vindue paa
Sydsiden, dernæst en grundmuret Bygning loo4 Fod lang , 34 Fod bred,
9 Fod høi i 1 Eta ge med en R~dG Fabrikvinduer p a a hve r Sid e d annende ligesom en Etage og Loft ovenover.
Pen Bygningen findes pa ". Vestsiden: 1 Port, 2 Døre og 66 Vinduer forneden og i F9.briketagen 111 Vinduer, paa Østsiden: 1 Dør og
)~Vinduerforneden og i F~briketagen 111 Vinduer. Længst mod Syd
findes en grundmuret Bygning i 2 Etager, 77 Fod l~ng, 34 Fod bred,
17¾ Fod høi med 1 Port og 1 Dør forneden i søndre G~vl, 3 Vinduer
i 2den Etage og p a q Loftet 1 Vindue, pÅ~ Ve stsiden 5 Vinduer forneden og 9 Vinduer forov en.
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L~ngs Østside n a f denne Bygning findes en andan grundmuret
Bygning lo2 Fod lang, 36 Fod bred, 19 Fod høi med 1 Port i søndre
G~vl forneden, 2 Vinduer i 2den Etage og 1 Vindue til Lofte t , paa
0stsiden 8 Vinduer i 2den Etage og i nordre Gavl 2 J ernlugor forn oden 3 Vinduer i 2den EtaE~e og 2 Vinduer til Loftet.
Eftersom Fabrikationen af Tougværk p~a Holmen er ophørt lste
April 1861 i Henhold til o.llerhøieste Resolutioner af lo November
1860 og 13de Februar 1861 henstaaer den h o le Samling af Bygninger
tom med Undtqgelse af at der i 2den Etag0 af det s::i..~k<1ldte Ho.mpemqg~sin opbevares endeel nye Seilduger af Hovedmagasinets Beholdning pao. Grund ~f det ga mle Hovedmagisins Nedbrydelse.(Disse ~eilduge ere nu i Novembe r 1862 ogso.3. overflyttede til det hertil indrottede Loco.le i det nye Hov2dmagasin p'la Frederiksholmen.)
I den seneste Tid før Rebslageriets Nedlæggelse benyttedes
Reberbanen saaledes:
I underhuset fandtes i den nordre Ende e n Rest~g~ng, der gik
gjeruiem begge Etager i den derværende Bygning, i den søndre Ende
e n stor Mængde Stativer hvori Garnrullerne fyldte med de spundne
og tj ærede Gnrn vare ophængte. Her bleve Cordelerno udho.lte og
se nere Cordelerne slac-i. ede sammen til 1I1ouge eller 'I 'rosser, Gndvidore
bleve de spundne og tjærede Kabbel garn ved en lille Maskine vundn e
op d::i. -i G'"lrnrullorn,::;.
I .:?'1.brik-Etqgen bleve G:1rn cne spundne, og prJ.'1 Loft e t blev Se ilg"t rnot spundet samt Rat 1 inerne sl:-i~ode.
Bygning,3rn3 ved d en søndre Ende, hvor.'..lf den vestlige benævntes
Heglelofts-bygningen~ don østli gs Rampemagasinet, benytted,3 s saalecl_<: s :

Hegleloftsbygningens underste Et-1.F,e .3.fg av Rum for ende o l ·1 f de
0E1t 8. lt .:: G'l.rnruller. 2den Et2ge var Værksted for d e ,der. h er; lede
H::ur,_pcn, tillige var her Re bsl 1.gorme sterens o E, Skrivor ens Conto ir .
.t-I:=i.mpcrr,gasinet benyttedes udelukkende til Opl9.g ::1.f Ha mp, i unde rste
Et ~§e len uhoglede, i 2uon Et'l.g8 den heglede. 1749 og m'l~ske e tidli g cr.:; f 'lndtes T,1.kko lloft e t s .A.rbe iderloc3.lo p a 'l. Loft Gt over Reborb c1.n e n. indtil det overflyttedes til T.'..lkkell::tdshusene p'J.a L3.ngø e n
l.cle l\'10.i 1804.
Indtil 1843 .f ,1 .ndtes G::.1rnrulle rne i d.en nordre Ende
og G2..ngspil i den sønd re Ende; men i det nævnt o Ar-1.r. fl;ytt e de s
G:-1ri1.ru:.llGrn0 hen i den søndrs Ende oE, Gn Hes tegan g indrettedes i
d2n nnrd.re Ende, lige som ogsq·.1 s tavel H·:3.mpsmagasinet som Hegleloftet tidligere f::mdtes i don nordre Ende.
Omtrent 1810 indrettedes den nærværende Fabrik Et::1.ge. +/
Nord.e n for Reb 2rbanen findes en Bygning '1. lminJ.eli g en kaldet:
Ga rnrn.c1.gasinet, der er a f Grundmuur med H-1lvto.g og IVIo.nzn.rdtag
128f Hocl-iangt 34¾ Fod bredt 36 Fod høit i 3 Et:1gor. Paa søndre
Side findGs: 1 Port, 1 Dør og 4 Vinduer i lste Et a ge, 5 Vird.uer
og 1 Træluge i 2den Et:=i.ge og 7 Vinduer i 3die Et ·-1.e,e, i vestre G~tvl
l J e r_:J_ luge i lste og 2den Eti::1.ge og 2 Jerr~luge r i 3die Et:ige.
D,mne Bygntng henstaaer tom for Tiden; tidligere tjGnte den
til 0-_pb -sv o.::ci.ng ::i.f de spundr1.e G·. 1rn og i Und0rhuset L 1n:lt8s en.
'I' ougpr0 vomsskinc der nu c r flyt tot ud pa'.l Nyholm i T~kke l:1.dSJ?-=tf3.s inot :::i 1 ,' l FredGriksholm, et Sprøitehuus for Re1x:,rb'1n~ms Sprøiter
-= ~ ~t Værkste d for den ved fo3berb:1.ne:m ans;~ttG 'rørr,mermnnC:..
0

+/ /R.::; b c i·b rme:i 'J.floveredes til Fin'lnt sminist er iet 1862 ifølge Ivl2rinemln i_sce:.:iet s Ordre -1f 21 Octbr. s .,.'\ . og H--impemn.g1.sinet og Hoglolof ~ :s B7gningen blev nedrevet i Juli 1863 . /
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Imellem Reberbanens søndre Ende og "G:i.mlG Dok 11 f inies en Brønd
hvori Nedgruigen er til Tunnelen u_~der Strømmen for at lede G~s og
V:,.ndrøre110 over til Dokken p".l."l Christ iqnsh'lvn og en lille permanent Pompe ma s~ine med tilhørenJe Dqmpm'lskine og Kjcdel til Udpompning af V'lndet i Tunnelan i l'ilfælde 3.f Rl? par"ttion p'l.3. Rørene,
Alt; indesluti::;et i ot Br::ed.c skuur. /den omt:1lte f-=i.stst·::iaende DampID'lskine over BrønJ.en til ·l 'unnelon er senere bortt-iget ds. HJ.vnegn.den
blev :1nl~gt og Brønden dækket med et Dækse l . / /G3.rnm2g1.sinot
afstodes til Finantsminist e ri e t i 1862 ifølge l\Llrinoministeriets
Ordre og i Forq:1r 1865 blev den ene H2lvdeel ~f Bygningen den
fjernest frn Reberb'1n en nedrevet./
Vej Reberb-:m.0ns søni rc Ende findes e n Tr'lppe i Bolværka t , hvorfr :1. er Færgefart til Dokken paa Christianslrivn, samt inJ8nfor d en
Bro, der fører over til BQqi e værftet ove r den herværenJe Chaloupskuur Grav, f inJ.es et Vandfyldning s sted til 1\ii:1rinens Brug.
/Vand.fyldningsstedet her blev nedl~ gt lsto Decbr . 1862 . /
Lmgs 0stsiden af Re b,J rbanen løber en circ 'l 900 Fod l::1ng C'1n3.l,
dan saakaldte Chnloupskuur Grnv, 1er tidligere indtil 1860 stod i
Forbindelse med Canale n, de r l øb forbi den milii::;aire Høiskolc til
Holmens Co.n:il. 2lde I\h i 1860 bgrgxnd-:: s Fyliningon n.f denne C'J.n'1 1
p'l'l. den vestre Side 'lf RebGrb"l.nen .
Ch 1loupskuur Grqven adskiller det egentlige G'l.mmelholm fra
den øst e n og norden for liggende
Ba~debygge rplads, dor indr0ttedes her i Tidsrummet 1735- 46.
Af Bygninger paq denne Pl'3..ds findes l'lngs Ch~luupslruur GrJ.ven
_Det store Ch~~~~~§~U~r . 'lf Muu~ og Bin~ingsværk i 1 Etato 9 Fod
høir,-dannende en r otvin~el, hvis ene Side 2 r 442¾ Fod lang og
lnden Side 99 Fod l an 6 , begge 5o¾ Foj brode . Langs Ca n~le n er
Bygningen omtrent p 3.'-l hele IængJen ·.11ben, p9.3. Gt lille Stykke 3.f
Længden er Byf ninge n lukket og· forsyne t rne:l 12 Vinduer , i sydlige
G'lvl find e s 1 Port 1 Dør og 4 Vinduor .
Bygninge n e r mef:o t g'-lmmel, formodentlig opført s .J.:otidig me d
Anlæge t nf Bn:1.de værfte,:; . 1749 find as her forn0den Opl J.g q f fær d i ge Cha loupe r og p~ 'l Loft e t ovenovar, Seilm'l.5'lsin indtil 1816,
d'J. SG ilm::ig'ls ine t henf lytt eJ.e s til øverst 3 Et '3..ge i B3.3.dbænksbygningen . I 1794 m1.3. he r p·13.. Loftet h qvo været Opl 1. 6 af Bødkerg,ods,
thi man finder i Tømme rværft e ts Rapport for det nævnte AJ.r, A.t en
Tr'lppe er opsat i Cha loupskur0t til Bødkarloftet .
For 1.I:iden benyttes de nne Bygnin g p -io. f ølgende 1'v1::. '1de: den sydlige Ende forneden be nyt t Gs til Opbevn.rinc ·1f Fartøis-Rundholter,
Rogafler, :Oske ner m. m. dvrnæst findes et mod Gr.'J.ven lukket Rum,
dGr benyttes som Arbe idsst8,l for B:t'l.debyggarne og norden herfor
findes Oplag qf Flao..de ns F 1rtøi e r, de større st::1.a-:; nd.e p:J..a Gulvet,
de mindre hængenje und0 r Loft 2t. Loftet hvortil Op gqnten er frn
søndre Ga vl hensta~e r t ilaoe ls tomt, enkelte Fqrtøicr henst~ae r
her pa::i Gulvet. /Fartø i e rne bor t flyttes tilli 6e ~od Invent 'lri et
til disse i Juni 1866 og By~ninge n a fl ev er e s til Finantsminist e riet 7 Juli 1866 . /
Ved Chaloupskuur Gr'J.ven lig~er sønden for de t s t ore Ch'l.loupskuur et
Pl3.nke_QJ2la~s-Skuur tidligere k·1.ldet "det ~øde Skuur" ::i.f Bindingsværk og rædebeklædt, 46 1/3 Fod lln~t, J2¾ Fod bredt 9 Fod
høit mGd 2 'l 'ræluger p::i.. 'J. d,2n nord.lige S'l.'l.velsom p'l.1. den sydlige
Side. 2 Porte Of 1 1.rræluge i hver 'lf G1.vlene.

88 . fort s:1

89 .

90 .

t:

Dette Skuur, der for riden benyttes til Opl a g af Pl11.nker og
de mindre Fartøier sbod tidligere i den saak~ldte Seilhave , den
Deel ~f den nuværende botaniske. der sidst nfstodes fr~ Holmen.
1843 nedbrydes det dar og A:::iret efter opf ørt es det pa :i.. den
nærværende Pl '3.ds p8 -=:t. muret :B'unda.ment. Bygningen benytt es til 0-p bevaring 'lf Planker og det mindre •rølillD.er til B.:i.1.deby§ f ernes Brur;.
/Plqnkeoplags Skuret der de sidste Aqr benyttedes til Opbev~ringssted for Fartøier afleveredes til Finantsministeriet 7 Juli 1866./
Længere mod Syd findes langs Chaloupskuur Gr'lven et Par sm~a
Beddinger til Prrunmes Eftersyn (Prambeddinger) tilsammen 6li Fod
brede og 55½ Fod l a nge. /Prambeddingen afleveret til Finrlltsministeriet den 7 Juli 1866./
Inde paa M'lrken fiLdes i Nærheden 2f Cha loupskuret en
Contoh~b~inp;, en grundmuret Bygning i 1 Et a ge, 4o Fod lang,
24 Fod bred, 9 Fod høi med 2 Vinduer paa Nordsiden 2 Vinduer og
1 Dør paa Sydside n saavelsom i vestre Gavl og 3 Vinduer i østre
Gavl .
Heri findes Gammelholms Medicinalstue siden 1798, før den 'l'id
benyttedes dette Vær e ls e a f Ma l eren v e d Holmen, Contoir for Baadebyggermesteren og et lille K'lmme r f or Underofficieren og til Skriveren, forhen Con~oir for Skipperen, der h'lvde Chaloupperne og Jollerne i Regnska b. Tidligere indtil 1852 havde Underfabrikmesteren
Contoir h8r, indtil han flyGtede ind i G'lmle Kort - Archivbygning .
(Posten som vagthavende Læge nedla gdes ifølge ministeriel Resolu tion af 2lde October 1862. Efter lste November s . A. erholdt Inspectionsofficieren contoir i de nne Bygning . )/Contoirbygningen
rømmes i Juni 1866 og a flev eres 7 Juli 1866 . /
L·1ngs m-3 0. det :i3olværk, d Gr vende r ud mod r.~F.1.stegr:J.ven findes
Det lille Cha loupskuur eller B'.J.rk'lsskuuret 1.f Muur og Bindings værk, 184¾ Fod l a ngt 45-f }!'od bredt, 9 Fod hø it, mod Søen 1 ukket
ved 8 Porte og t ilde e ls ·1.:-, bent mod L:1nd. I søndre G-1.vl findes
1 Dør og 4 Vinduer ps..1 østre S ide foruden de omtalte 8 Porte 2 Træluger, p~~ vestre Side 2 ?ort e og 4 VinJuor .
Bygningen benyttes for 1iJ.er: paa følgende lVl"l..::.1.cle
I nordre Ende er .Sygni~gen l u kket p:.:1.a en St rc.ekning a f 2:5 Fod
og indenfor findes de h.ongr::l i t:e Cna J.oupper, i den søndre Ende er
By~ingen lukket p:ia en Strækning ,-lf 4o Fod, h er finde s Ma lerværkst e d med Indgang fra Gav len og at Local e , der be nytt e s, naar der
find3s Skibe p3.9. Beddinge n s :1mt 0 lbod, indrettet h er i 1816; den
øvrige Deel af Bygningen e r q_~bon p ~a Landside n o g h e ri opbev a res
2 Stk. 34 Fods Ba rka sse r, 1 Stk .28 Fods Bark~s, 3 Tr av~iller,
1 Krag jolle og enkelte mi ndre F'l.r tø i e r . Paa Loftet hvortil Opg angen
er fr ,1 Gc.vlen findes S k"lb1=- l one::::- til Baadebyg, nin§'en. Lan gs nordre
Gavl findes ophængt Br'llld. .1·1ge r og S t i gø r.
29 Juli 1739 beordredes denne By gning opført, hvilket skeebe
A:tret efter. Det nuvær ende Mal e rværkst ed be nytt e de s indtil 1798
af Eegsyderne, men indrettedes d et nævnte A?.r til de t nuværende
Brug efter at Male rne tidli ge r e 11avde h a vt V:Brkst ed i Contoirbygningen. Loftet, d er b en æv nes Spqnce loft e t indr e ttedes i 18ol
til T'3.kkelloft i hvilken Anledning der blev opsqt 140 Alen Bænke
og 4 Samsonsstøtter, rEGn bo:r., t. ;f lyt ':;ede s at ter fr'l. Bygningen samt idig med at T~kkelloftet i R0berb~nen flyttedes over til Nyholm,
i 18o9 indrettede s p ~ 1 Sp~nte~oltet v~rkstcd for Stolem~f,erne.
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Tidligere fandtes ved søndre G.:wl -=tf Bye_.ningen en Contoirbygning,
der blev nedreven 1822 hvorefter den søndre Ende indrettedes til
91. Contoir og Materiqlhuus; n~a r denne Contoirbygning er bleven opført vides ei, men i 1766 fandt e s d en h e r. 1823 ~flukkedes den
nordre Ende mod Landside n for bedr e qt cons ervere de derværende
Kongelige Chaloupper . /B~rka sskure ts Fartøier overflytt e s til Nyholm i Juni 1866. Kongens F·1rtøi er til Skuret No 5 i Kanonbqads skure Afdelinge n No.l paa Frederiksholm og Bygningen ::i.fleveres til
]'inantsministeriet 7 Juli 1866./
Ved Bolværket l "tng s Strømm.en fin.des
Beddingen No.l.
fbar denne første G3.ng a bla gdes her vides ikke ; men i 1730
findes den nyligen nt h2ve været rep a reret og benyttedes til
Bygning af et Linie skib.
1787 blev de n hele Bedding opbrudt og en ny nedrammedes p~a
lo69 nye Pæle med 19 R~der Lmgstrøer af Eg 152 Fod lange og 111
Rade r Tverstrøer 56 Fod l a n ge . S"l:igbeddingen ombyggedes ligeledes
samme Aar. 1795 forlængedes Beddingen 14 Fod op i La nd i en Brede
af 7 Fod. 18ol blev sl a 'let D:emning for B•addin~en pa.q Grund R.f
Slagb e ddingens Forlængelse .
1823 hovedrepareredes Beddingen idet Hi1lvdelen af L'lngstrøerne
omskiftedes samt alle T,nJrstrøerne og end,sel q_f Pælene efterrammedes, tillige bleve alle K.sllemrum.mene mellem Tørnrene udfyldte med
Muurværk. Efter den Tid er lidet eller intet ~rbeide af Betydenhed foret:1.get her saa at den henstaaer i en temm.Glig m-:tadelig Forfatning idetmindste hvad Klædningen anE,J.aer.
Af nye Skibe ere følgende byggede her i de sidste 7o A:ir:
Fre gatt e n Iris ...... 1794 - 14/lo 95
11
Najaden
1795
11/8 96
11
92 .
No .2 Fyll'..l
18ol
18/7 18o2
11
Pe rlen
18o2 - 14/7 18o4
11
Venus ..... 18o4
5/lo 1So5
11
:t-J ymphen
1806
6/6 18o7
11
No 9 3 ( + )
180 7 l 80 7
11
F::i.lster
1808
14/4 1810
11
Fylla . . . . 1812
17 /7 1816
Briggen St.Croix ... 1818 - 28/7 1819
11
St. Jqen . . . . 1819
6/6 1821
Corvetten Flora .... 1823 - 15/7 1826
11
Gal 'lthea
1828 - 6/lo 1831
Bnrkskibet Gammelholm 1838. 31/3 1840
foruden at den gjentagne G·1.nge h ·:i.r v-=eret benyttet til derp.:.:i.a
at hR.le Dampskibet Ægir og mindre F'1.rtøier pan Land.
/Beddingen No.l afleverede s 7 Juli 1866./
Kulplads. Mellem BeddinfGn Uo.l og Ch::i loupskuur Grqven findes
for Tiden et betydelig t Opla g af Kul omtrent 145 Fod lanrt, 53 Fod
bredt tilhørende en Gross erer i Bye n til hvem Pl~dsen er udleiet.
I det sydøst lige Hj ørne 1.f Pl 1.d.s cn findes et ved en Muur paa
de tre Sider ind...~egnet
Brandsted omtrent 1730 Kv2dr~t Fod stor, ier benyttes til
Bøining 'lf smækkre BT1det ømmer over en antændt Ild. Indtil 1824
fandtes BrGndstedet kun om~ivet af en Vold med et Bolværk udenfor,
men det nævnte A:-1.r opførtes Iviuren. /Br"lndsted :1flGveredes 7 Juli

1866./

(+) ødelagt p qa Stablen qf Engelskma nden i 1807.
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Ved vestre Side af dette Brandsted findes et
Begko~huu.§_ af Grund.muur med H1lvta.e,, 13¾ Fod langt, 9¾ Fod
93. bredt, 9½ Fod høit, med tvende ind.murede Kjedler til Begkogning
og en Dampkasse til Dampning af Baadetømmer for desto lettere at
bøie disse, dette Dampapparat indrettedes her i 1841. /Begkogehuuset afleveredes 7 Juli 1866./
Østen for Brandstedet findes en Flagstang opreist her i 1836,
hvorfra der ved enkelte høitidelige Leiligheder vaier Flag .
Fra Baadebyggerpladsen kommer man over en fast Bro, tæt sønden
for Barkasskuret, over til en l~ng smal Ø kaldet
Smaløen, der indhegner den indre Mastegr.':l.v paa den sydlige Side.
Paa denne Ø holder Garnisonen i Kjøbenhavn og de forskjellige Skoler fra 1 Mai til 1 September deres Svømmeøvelser siden 1819 fra
Flaader anbra gte i den saakaldte ydre Mastegrqv, her findes adskillige lræhuse eller Hytter til Af og P~~kl:edning for de Svømmende, men da de ikke tilhøre Marinen forbig~aes de her.
Den ydreM:1ste gr·:i.v er med Bomme og Duc d 'Albr. adskildt fra
Strømmen udenfor; i Ar-i.ret 1828 rammedes nye Duc d'Albr. her, hvorved Vandarealet blev noget formindsket, men erholdt derved en regelmæssigere Form.
Ved den østlige Ende tæt ved Mas1:, e v-:erftets Plads findes et
Terpentinkogehuys et lille grundmuret 15¾ Fod langt, lo-½ Fod
bredt 9 Fod høit Huus, med JerntGg, heelt aabent pqa den Side der
vender mod indre Mastegrav opført 1843. Tidligere fandtes her
paa samme Grund et andet Huus til samme Erug opført i Henhold til
94. Kongelig Resolution af 2ode September 1781. /Terpentinkogehuus afleveredes 7 Juli 1866./
Fra Sm:1løen kommer m~1 n over en lille fast l'ræbro over til
Masteværftet, der ved den tidligere Pag.31 omtalte Muur adskilles fra Nyhavn, ved det nordøstli ge Hjørne af Bolv~rket langs
Strømmen findes en 'l 'r~ppe hvorfra findes Færg,eL1rt til Christiansholm, Masteværftet her ben~vnes almindeligen Frossenborg, tæt ved
denne Trappe findes det Pag .34 omtalte Vandfyldningssted. Masteværft e t er anlagt her i Tidsrummet 1735 til 1746. /Færgef~rten
herfra tiili Christiansholm ophørte lste Octbr.1863 efter hvilken
·l'id den skeete til Værftsbroen indtil Foraaret 1864 d8. den atter
etableredes til Christi ansholm./ /V~ndfyldningsstedet her blev
nedlagt lste December 1862./
Paa denne Pl 1.d.s findes følgende Bygninger:
V2d Muren l~ngs Nyhavn finde s i N~rhede n af Strømmen
Betienthuus og Sme d i e , .u Grundmuur, 32f Fod langt 19 Fod bredt
9½ ~liøff--meC:-T Dør og 3 Vindue r paa Sydsiden 1 Jernluge i østre
og 3 Vinduer i v e stre G.:=i.vl. Bygningen er opført i Henhold til
Kone,elig Resolution ·1f 22 karts 173 '7 til V.1.g t, hvortil den tjente
i nogle Aa r indtil de t for :1ndrede s til Bøssemagerværksted, na~r
dette skeete vide s ikke r:ie n i 1766 fnndtes det S3.aledes benyttet
og benyttedes hertil indtil Bøssemage rværkstedet ophævedes i 1811.
D~ Betjentposten blev opre tt e t i 1812, indrettedes et Contoir for
h2m her.
For Tiden findes i den nordre Ende en Smedie med 1 Ild til Brug
for
Grovsmeden, der beslaae M'1.sterne og Rundholterne, og i den
95.
søndre Ende, Contoir for Betjenten ved Frossenborg. Paa Loftet
findes de App3.r-iter, som benyttes ved Svømmeøvelserne for Søetatens
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Drengeskole . ( I October 1862 f'or:mdredes Smedien til Vagtstue
for Vagtcommandeuren for den V"'l.e;t, som 9..gtes oprettet her istedetfor Gammelholms Hovedvqgt, der er beordret nedlagt, ligeledes vil
Opsynsbetjenten blive anviist Loc~le i dette Værelse. Den øvrige
Deel af Bygningen indrettes til Vagtstue for Ma ndskabet Alt i
Henhold t i l Ministeriets Ordre af 15 Septbr.s.A. - 21 O~tbr.s.A.
beordrer Ministeriet en V~gt atableret her bestaaende af: 1 Underofficier, 1 Gefreider og 6 Menige. '.I1illige ska l Morgenmynstringen
foregaae her.) /Vagtbygning ved Frossenborg rømmed e s og ,:tf leveredes
7 Juli 1866 til Finantsministeriet./
Endvidere findes her
·
De t<2_ .M.astearbe ~_9-se-use, tvende sammenbygge d e , binding sværks,
bræde b e klædt e Hus e pa3. murr-t Fundament 120+ Fod 1'3.nge af en s.'.lIIllet
Breddo 74 Fod o g 15 Fod høie med 14 Vinduer p·:19. hv e r af Siderne,
2 Porte, 1 Dør o g 12 Vinduer p a·-i G1.vlen mod Søen o g 2 Port e og
14 Vindue r p a.'.l Gavle n mod L·.1nd.
Bygningerne ere opførte ifølge Kone- elig Resolution ·1.f 3ltc M3.i
1753 . I'idl igere for'1rbe idades ll,i•1st o r og Rundholter under 'l-=tben
Himmel . 1782 opførtes mure t Fundament paa nedr ~mm~de Pæle under
Bygningerne, der tillige hovedrepareredes . Alt i Henhold til
Kongelig Resolution af 3 December 1781 . Her forf::erdiges alle Master, Rundholter og Mers til Fl~1.den, p-=i.~ Loftet findes forskjellige 'I'ræm::i.terialier og t et dertil i 1819 indrettet Aflukke med
Opgang fra Gavlen ved Søon enkelte App-9.ra-cer, der benyttes ved
Svømmeøvelserne for Garnisonen" L:.:mg s den Side, der vender mod
Nyha vn er ophængt Br::i.ndlla~er og Stiger.
Langs begge Siderns f a ndt e s tidli gere siden 1792 tvende Hqlvt :igsskure til d eri 'lt henl~fa:;fte i.lJ::q_st 2 træe r for '3.t tørres, omtrent
1810 borttages disse ~ttor .
1808 benytt e d e s i\rhstehuset r..ærmest Hyh"l.vn til Hestest-.:ild for
Artilleriet o g d u 1814 er d et sid st e A:1.r, de r findes udi'ørt A.rb e ide v e d jenne St :i ld, mn.a Bygninp_e ns 'I' j e n 2 stG som sa'ld~n rimeligviis kort efter være ophørt . (1 November 1862 indrettes i dette
.1\1. ste'lrbeidshuus et Aflukke til Sprøiten p ::i.a iVl'lsteværftet.)
/M::i.sto :1rbe idshusene r orrJ1nGs i J·uni 1866 og ";.f leveredes 7 Jul i 1866. /
No 6 et norden for di.sse Hus e r· 1.n,_te s _·
Det lille Mastehuus ., ogs r:i.1. k-:i.ldo t Fr,vde ndJ.hl, et bindingsværks,
bræd.e'6eltlædt Irui:1s p 9. 3. mu r -: t ? u nd.<:.1:1:: n t; lo ,3 Fod l 1.nct, 28¾- Fod bredt~
lo Fod høit, me d 11 Vindu e r p q 1 Si:le n moj Nyhavn , 1 Port, 1 Dør og
9 Vinduer p a ::t den ·1nde n Side , 1 Port o g 1 Vindue i G3.vlen mod Søen
og 2 Vinduer i de n ·:i.ride n G·1vl.
Dette benyttes til Op b .::v,u,inp, 1:1. .f W.;. stctræer for 1t tørres efterat være trukken op a f l\l:.'J.steg,r avon 1 forinden de t J..ges i Arbeide.
/Lille Mastehuus røwJD.e s i 0u ni 18c6 o g 3.fle v e redc s 7 Juli 1866 . /
Endelig findes ved Gr ænds e n a f Myr.et e n e n
_
Conto irb:y_gping ~ nf Muur o g Bindinf svær k , 45-3- Fod Lmg, 23f Fod
bred, lo Fod høi med 1 Dør og 3 Vindue r mod Syd, 2 Døre og 5 Vinduer mod Øst.
Her findes l\'Iaste.rnagGrens Contoir. e"G lille .Arbeidslocale til
AfslCJ.gning og Forf~rdiga lse q_f Modeller. I det sidste Locale
tillige Plads for en enkelt 06 en dobbelt Sprøitc. /Co~toirbygning

rømmes i Juni 1866 og ~flevG~edes

7 Juli 1866./
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Af Bygninger m.m. der tidligere ha.ve st::l.8..et paa Gammelholm
nævnes her, for saavidt de ikke tidligere have været nævnte:
Husarstalden, der v~r en bindingsværks bræd.eklædt Bygning, der
l aa langs Indhegningsmuren ved Størrestræde, circa 140 Fod lang,
15 Fod bre d, opført i 1819 til Stald for Husarernes Heste, senere
benyttet til Opbe v a ringssted for en Redningsmaskine for Kjøbenh2vns
Brandvæsen og Oplag for Br-:ende m.m.
I Octobe r 1861 nedrives den nordlige 3 Fjerdedeel af denne og
i J qnuGr 1862 n edrives Re sten p a ~ Grund af det p~atænkte Gadeanlæg
p a :t. G-:lilllilelholm.
Adm irq litets- og Gener 1l Co~miss'lri~tshuset opførtes i 17o4
til La ndet :1.t e n s Gen e r ':1.l Gommiss '1ri 'J.t. Lri.ndetr:1.t c n beholdt Conto ir e r h e ri indtil de t ve d Konge lif Resolution qf 24 Aufust 1741
b e s te mt e s at d e t skulde ovorl'..1de s Søe t:1tcns Gener'.:1.1 Commissa.ri'1.t
til Contoirer. De ts Be li tSG nhe d V'1.r p~ ~ de t Sted, hvor senere
Muren ve d Størrestræde opført e s, Indg/tn gen til Holmen skeete
g j ennam en Port p na Midt e n 3.f Bygninben.
D~ d enne Bygning ~f b r ændt e 5te Juni 17~5, flyttedes Admiralitet
med tilhørende Contoirer til den tidligere Pag .4o omtalte Bygning,
der V3r opført til Søc~detacademie, men senere benyttet til Bolig
for Egvipagemesteren.
Bygningen henstod nu i læntere Tid som en Ruin omgivet af et
Plankeværk, indtil denne i 18o2 blev ganske nedreven. Sidefløien,
der forblev staaende 13 A::J.r lænf'.,ere, indrettedes i 18o2 til Bolig
for Justitssergeanten.
Over Secret~i~~ns G~'lrd opførtes i 1732 i Henhold til Kongelig
Resolution af 5 Decembe r 1731 p'lr.i. nordre Side af den foranfor
nævnt e Bygning , b e stemt til Bolig for Holmens Chef; men da Bygninge n blev færdi g e rholdt Over Secret'1.iren den til Bolig og Holmens
Ch ef forbl e v boende hvor h'1.n tidligere h'1vde boet. 14de April
1763 beordredes e n Tilbygning til denne opført i de n østre ~nde
for at· gjøre d e n e ga l me d d en øvri ge Bygning.
Da den afbrændte 5te Juni 1795, indrettedes Staldbygning8D og
Vognremissen til Bolig for Unde rgr~veren vod Holmens Kirke og
begge Budene ved Admir~litete t.
1815 blev saavel Levninge rne ~f Hovedbygningen som St~ldbygningen nedreven •.
L.J.ngs den nu opfyldte Holmens Ka n::i l l:1a forhe n et
Hovedmagasin med Pavillon, hvoraf nu kun henst~qer begge Endep~rtierne, Resten er enten n e dreve t e ll er solgt og s a :1ledes ombygget, at det er 3.t be tragt e som nye Bygninger. Hovedmagasinets
Bygning opførtes i Henhold t il Kongens Re solution af 28 August
1737 og 16 Mai 1738 npprobe r e des Tegninge n til Bygningen, der kom
til at bestaae af tve nde Fl ø i e da nnende en stump Vinkel med hinnnden, hver Fløi 359 Fod lang og 51 Fmd bred, 18i Fod høi i een
Etage. Der hvor Fløieno stødt e s qmmen fandtes en fiirkantet
Bygning 46 Fod lang, 7o Fod bre d, 49 Fod høi i 3 Etager prydet
med et T:J.arn hvori f::i.ndte s en Klokke med hvilken de:i;- riLigedes
til Arbeide om 1'11orgenen og frR Arbeide om Eftermiddagen.
Den nordre Fløi eller d.cn nærmest det KongeliE;e Theater opførtes strax tilligemed P~villonen O[ findes at være opført inden
1746, hvorimod den søndre Fløi opfort a s efter FreJerik V'tes Ord/

/_
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af 21 September 1752. Før den Tid fandt3s her en g:1mmel Bygning, der benyttede s til Contoirer for Sø-Commiss~ri~tet, indtil
det ved Kong e lig Resolution ~f 24 August 1741 beordredes flyttet
h en i den tidligere ~f L1.ndet~tens Gener~l-Cor.unissRri~t benyttede
Bygning ved Indg ~n gen til Holmen, hvorefter denne gqmle Bygning i
Henhold til den samme Resolution blev nedrevet for Åt give Plads
for den anden Fløi qf Hovedmn.gasinet. Dette skeete imidlertid
først nogle Aar senare; thi først 7 April 1757 bestemtes ved
Kongelig Resolution 1.t denne g·:i. mle Bygning skulde sælges ved Auktion . Som Følge her::if m:ia '1lts::i.a den nye Bygning, v:ere bleven opført efter de n Tid . 1765 orden opført.
Kort -3fter at Hovedm'lga sinet v·1r blevet opført, benytte dos
dette til Henstuvning :.1f 'llle Slae:;s Touge, Blokke og forskjellig t Jernværk bestemt til Skibene s Udrustning. Pnvillon0n, hvis
unde rste Etage var hvælvet, be nyttedes til Archiv for M~rinen,
2den Et:1ge beordredes 8 Mai 1739 indr ettet til Forelæsningsso.l
for Commandeur Wegorslev og til Opbev a ringsst e d for mA.them _Ltiske
og mech~iske Instrumenter og Maskiner, 3die Et'lge v:lr lVIodelsamling, hvilket ~et forblev Åt v:ere indtil 1861 da Modellerne honflyttedas til Nyholm til det nyo Seilm~g1.sin paa Frederiksholm.
Archivet, der senere ogs~,'l. erholdt den 2don Etage, henflyttedes
samme Aar til det nye Archi v-Loc3.le i den store ll/iag1.sinbygnings
Stue Etage paa ProviRnt~aqrden.
Efter et gamruelt s ~gn sk~l ondeol af Hovodm~g~sinet have været
benyttet i 1760 til Arrester for Tugthuusfanger, d a endeel af
·rugthuset den 15de April det nævnte A=1.r q_fbrænJ.te.
Ved den storo Ilde br-,_nd 5te Juni 1795 afbrændte Størsted · lGn
af Hovedmagasinsbygningen tillige mod P~villonen, ikkun cire~
188 Fod af Mag.3.sinets nordre Fløi n:ermest Comocdiehuset reJ..dedes
og henstaaer endnu i s'3.mme Form, som de n hvori det oprindelig var
opført, medens alt c.ot øvrige blev tot8.lt øde lagt af Ilden og
senere opførtes til sa:c:ime Høide som tidligere men i 2 Etq~cr .
1796 og 1797 ist ·1ncisa ttes 1.tter P'J.villonen 2fter Ildebr:mdon
idet det forrige Ta:1rn ikke 1.tter opførtes. Fr·1 1\t'l.rts 1799 M:1rts 1800 opførtes de 1.fbrænd.te 171 Fod af den nordre Fløi adskildt ved en Brandmuur fr i d on :eldrc Tho s l og deelt ved en anden
BrnncL~uur i to D2le.
13ol opførtes den nordre H~lvdeel a f sønJre Fløi og i 1806 opførtes Rest0n :1f denne ?løi, der i Fromtiden ved 4 Br'.:l.ndmure blev
d0elt i 5 Afdelinger.
1813 og 1819 findes her Arbeide udført veu Stolemi ~erværkstedet
hvil.irnt jo tyder hen til o.t her har ma3.ttet v:ere et S'l.3.J.ant Værksted i denne Bygning,, forr;iodentlig alt sna flyttet her hen efter
at være rykket ud af Brqdbænksbygningen. 1839 opførtes en Brandmuur loo Fod fra den nordre Ende af den nordre Fløi og den derved
d~nnede Afdeling af denne Fløi 2fstodes til det Konb0lige Theaters
Brug, samtidig hGrmed byggedes en Com.munic~tionsbro over Holmens
Canal til Theatret, Alt i Henhold til ·:i.llerhøiste Resolution '3.f
11 F,Jbruar 1839.
1860 rømmedes Hovedmagasinet og, Beholdningerne overflyttedes
til dot nye Hovedmagasin paa Freleriksholm og 29de October s . A.
p.:1 :1.bee-,yndtes N.3drivningen c1.f de første 112 Fod nf Bygningens
søndre Fløi, nærmest P::ivillonen, p'1.8.. Grun::-1 af Anlæget '.:lf G'J.de ,
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der efter dot nye Project kom til ~t løbe igjennem den .
1861 rømmedes aldeles P'..1villonen og denne solgtes til Studenterforeningen for 7500 Rdl. ~er dorp~~ lod den forandre til en Foroningsbygning.
S~mme Aar blev e ndvidere bedrevet 159f Fod af søndre Fløi og
de to nærmeste Afdelinger '1f den nordre Fløi bortsol~tes til priv::rte Liebhavere fra Byen , der deels lode dam nedrive, deels ombybse s ;nledes at de nu fremtræde i en -i.lJ.eles for3.ndrot Form.
Af den helo Bygning med sine to Fløie og P9.villon0n i ~idten
stqaer end.nu kun tilb~ge i uforqndret Skikkelse de P~g.43 omtalte
87f Fod af søndre Fløi tilhørende r::'lrinen og circ:1 188 FoJ. af
nord.re Fløi hvor~f loo Fod er '1.fstn'let til dot Kongelige Theater
og Resten n.fstanet til Fin,:mtsministeriet ventende pn.a. Jen Skjæbne,
der vil blive den tilieel .
Jernhaven vq_r en ved i\.'Luur ind.11.egnet Pl !-!.ds ved den nordre Ende
~f Hovedmagasinets søndre Fløi, qnlagt i et qf A!rene fr:1 1787-92,
oprindelig bestemt til Opl 'le:, rrf St0enkul . 1826 findes den b e nytt e t
som Jernhr:cve, hvor .:J.lt det gamle Jern opbevar0de s, som ikke kunde
benyttes paa Holmen og h anlaae her for at sælges ved Auct ion.
1839 blev i Anledning af Afst~aelsen af de loo Fod af Hovedmagasinet til det Kongelige Theater, opført et Halvtags Brædeskuur for
deri at opbevare nyt Jern, som der fandtes.
1860 tømtes Jornhaven og Indhegningsmuren tilligemed H'1.lvt ~1.gsskuret borttages.
SkuuJ:l. til Jernmagasin, Pælebukkerværksted og Bødkerværksted,
l'.J.n østenfor--Pavillon2n -·ved Hovodnv:1gåsTnet·-opr.:.ørt omtrent 1 ?7o til
ot Reservemagasin for Jern og benævntes i den Tid 9.lmindeligen
11
det bla!J.G Skuur 11 • 1795 opførtes et nyt Skuur loo li'od. l'l.ngt,
2LJ- Fod bredt paa samme Sted hvor dette Skuur, der blev nedrevot,
stod, ligeledes til Jernm~gasin med et lille Aflukke heri 14 Fod
ltngt, lo Fod bredt med en Justitspæl i, til dervod qt exeqvGre
Domme.
18o2 forandredes dGtte Jernm~gasin til Pælebukkerværksted, hvortil det tjente indtil 1848 dr:i. '.iet forandredes til Bødkerværksted
eftersom det tidligere Værksted for Bødkerne i HeILhold til Ministoriets Ordre af 18 October skulde foranJ.res til Seildugsvæveri
(jfr.P:J.g . 61), i den Anledning opførtes paa Nordsidan :tf Skuret en
bindingsværks Tilbygning med et grundmuret Ildsted.
1849 forsynedes Værkstedet mod 14 nye Vinduer med Karme, og et
nyt brædebeklærlt Tuhteri-1lskuur opførtes sydøst for Bø<lkerværkstedet
til OpbevÅring af Bedkernes tomme Fustager.
1860 i November rw1qnecl flyttedes Bødkerværkstedet bort fra
Skuret og ind i det forrige Bødkerværksted, der imidlertid ved
Seildugsværkstedets NedlægLelse var blevet ledigt. Skuret blev
strax efter nedrevet og i 1861 borttoges M~teriQlskuret, endeel
af dette henflyttedes til Pladsen mellem den i 1839 qf Hovedmagnsinet til det Kongelige Theater ~fst~aede Deel og den opfyldte
Holmons Can'1.l.
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Dehlehaven laa tidligere siden omtrent 1740 p'1.~ den Plads, der
senere er optaget af Kulpladsen ved Smediebygningen, men strækkende sig heelt hen til P'3.villonen hvor der ved denne Ende laa et
Skuur til tomme Foustager.
1746 opførtes langs Østsiden af Dehlehaven Brædeskure til Oplag
af Pl3.nker. Efterat 220 Fod i længde ~f disse Plankeskure v~re
blevne reparerede med nyt 1r:=>.g i 1795 !lfbrændte disse tilligemed
den hele Dehleh~ve 5te Juni s.A., hvorefter der ikke mere anl2gdes
Dehlehave her.
Forinden Dehleh3.ven indrettedes her, laa Gnmmelholms Spaanehave
p 3.a endeel af Terrainet efterat den i 1728 var oprettet af Vice .Admiral I,Avv,P~ulsen.
Kulpl~ds. Imellem Dehlehaven og den nuværende Ministeriebygning,
pa nden Grund, som senere blev opta get af Eqvipagemesterboligen
med tilhørende Have f'1.ndtes i 1740 en Kulplads indtil 1786 d3. der
her opførtes en Bygning til Smedemesteren.
I en Linie fra Pavillonen lodret p~a Reberb~nens Retning og i
Nærheden ·1f denne fnndtes 1766 tvende Materia lskure, som efter
hvad det h J.r værGt muligt at f ::1.ae oplyst, kun har st aaet her i
kort 'I 'id.
Bedding No.3, laae tæt østenfor den nuværende Hestestnlds Plads,
den existerede her i 1766 maaskee tidligere og repareredes i 18ol
med 126 ny nedrammede Pæle og bortt~ges iBjen omtrent 1820.
Beddingen benyttedes kun til Bycning af Pramme og Smaafartøier.
Herpaa er bygget:
Ankerkranpram No.l.
/12
o4.
Vandcisterne :No 2.
1814- - 17/7 1816.
0st8nfor denne Bedding mellem No . 2 og No.3 laae et
Arbeidshuus med Bohlendech opført i Henhold til Kgl.Resolution
af 25de September 18ol og nedtRget 1816 hvorefter det opførtes i
Nyboder til Voltigeerhuus i Søeto.tens Drengeskole, hvor det endnu
findes.
Hjulmo.ndsboden v.J.r et Brædeskuur belif_',gende nordfor Gavlen af
Seill~gger og Bødkerværkstedet, hvori P~lebukkerne havde Værksted .
Detbe Skuur fandtes der 1766, m1nskee tidligere, og nedtoges i
1795.
Chtlouuskuur for de Kongeli~e ChRlou~per, v11.r et Brædeskuur
nordenfor det foreg;iacnde, uclfor det enaiiu her værende Slæbested
i "Gamle Dok", det fn.ndtes her i 1766 og nedtoges i 1795.
Drøyen or en grundmuret Bygning, 1er existerer endnu, men som
i April 1861 afstodes til Finantsministeriet efter ~t Rebslageriet
1 April s.A. var ophørt og henhører saaledes ikke mere til M2ri nens Bye,ninger.
Bygningen er opført i Henhold til Kongelig Resolution af 19
October 1753. Her br-;1.gtes de spundne Ga rn.: _'over fra Reberbanen og
bleve trukne gj 0nnem en indmuret Kobberkjede 1 med kogende 1r jære og
derfra over i G~rnmagasinet for der ut opbevares . 1792 opstille des her en ny Drøyrn~skine, dette skeete ~tter i 1817 og 1833.
§p_røi~~uus -~~_q__GjethUU§E.?rten laa tæt øste~or denne ~ort.
Tidligere oeii'yetedes O:efte tfl-rre'berbanens Sprøiter, men i 1806
flyttedes disse hen i det Siruur der fandtes paa Sydsiden af Gnrnhuset og Huset ove rlades Byen til samme Brug, som det tidligere
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havde tjent til.
Sprøitehuset nedtoges i 1862 samtidig med Muren, det stod op
ad. Skuret, der fandtes op ad Sydsiden 3.f Garnhuset, der benyttedes siden 1806 til Sprøiterne, tjente tidligere til v~rksted
for Tømmermanden ve~ Reberb~nen, men da det i 1819 fandtes at være
i en meget daarlig Tilstqnd , b orttoges det og der indrettedes i
Garnmagasinet en Afde ling til sc.UillJJ.e Erug.
Ølbod fandtes tidligere i en lille Bygning bag Contoirbygningen
pa3. Bnadebyggerplads en ve d Side n qf "det røde Skuur", hvor det
tidli gere stod. VGd Enden her~f fandtes et langt smalt Halvtagsskuur opf ørt 18ol ov er no g l e B~nke hvor Arbeidsfolkene sad og drak
de res Øl, hvore ft e r Øl b od indrettes i det lille Chaloupskuur.
S nugskjære rklemmen stod veu nordre Ende ~f det lille Chaloups kuur pa:.1 Ba ade bygge r pladsen. 1790 omskiftes den med en ny og
1819 opf ørt e s e t nyt Skuur ove r den.
Se ilhav en va r den De el af bot~nisk Have, der forhen tilhørte
M~ rin en, he r fandt e s 8n Seiltørringsmaskine, hvor Seilene fra de
hjem.komne Skibe ophængtes til TørrinE forinden de bragtes op i
Magts inet, de r d engang fandtes over det store Chaloupskuur.
Endvide re f·=mdtes hor Skure til Egetømmer og Strøer til Ivlastetr~c r for h e r at henligge for at tørres, forinden de anvendtes.
I 1843 afstodes Seilhnven til botanisk Have i hvilken Anledning der opførtes et Plankeværk fra Hukken ved Mastegraven til
det nærmeste Hjørne ved den syalige Gavl af det store Chaloupskuur.
Ma stekr?-n paa B"adebyg_g_erpladsen blev opført her i 1736 tæt
søndenfor Broen der fører over til Smaløen, 1749 rep-:trerodes den,
1787 omskiftedes den med en ny, bestemt til Masters Udt.:1Belse af
Kongeb aadane, tillige benyttedes den ved Kjølhalinger, og i 1836
b orttoges den og en Flagstang opreistes i Nærheden ,'1.f det Sted
pa a hvilken den h avde staaet; den benyttedes til Indsætning og
Udt agelse af l'Jh ster fra de mindre F:3.rtøier.
Paa Smaløen f a ndtes fr a 18ol til 1819 endeel Sm~askjærme over
de t her beroende Baadetømm~r.
L'J.ng s Bolværke rne f r-mdtes en stor I\i.I?.;I1gde Bradbænke hvorved
Skib0ne blev kjølhale de pqa f øl ge nde St e de r:
ved Bradbænk No.l, circ'J. 60 Fod l~ng er 2nl ~~ t eftGr 1766 og
opbrydes:r-1793, Br~dbænk No.2 og 3
vecl Bradbænksbygninse n7:ro2 og 3 f .:1.ndtes tve nde, den østligste
150 Fodlai1i·denve·stil gs·Fcl60Fod· l1ng. De finde s anl3.gte i
1766. 1788 blev den v ~stlige opbrudt o~ den østlige repRreret.
1814 og 1815 hovedrepqreredes de nne tilligemed de derværende
Spilkister og i 1835 blev d0n opbrudt,
Bradbænk No.4 ved Br~db'Elk No.4 cire~ 140 Fod l a ng, anlagdes
fra ny·r-1681,her fandtes i den østlige Ende en Kran til Indsætnin5 qf Master, denne nedtoges i Henhold til Konge lig Resolution
af 19 September 1759. 1815 hovedrepareredes den og i 1842 opbryde s den,
~rnqbæn~ lfo.5 og 6. p ,qa Br"ldbænk No.5-6-2 f a ndb e s to, den
vestsnfor Bedding No.l, circa I5o Fod IanB ~nl~gdes fra Ny 1681
og opbrydes 1818, den østenfor BeddinBen No.l circ'J. llo Fod lang
blev opbrudt i 1823.
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Historisk Beskrivelse
over
Dokken pa q Christianshavn
med tilhørende Bygninger.

llo & 111.
Den Kongelige Dok paa Christiansha vn er beliggende mellem
Strandgaden paa Christianshavn og Strømmen udenfor, paa Østsiden
begrændses den af et Plankeværk , der er opført udenom det forrige
saakaldte 11 Manufacturhande lens Oakhuus 11 , paa Vests i den er denne
Plads ved et Plankeværk adskildt fra det forrige saakaldte
11 asiatiske
Comp'l. gnies Pla d s 11 • Langs Sydsiden af Pladsen findes
en Staldbygning 36 Fod lang og en 282¾ Fod lang Indhegningsmuur
9 Fod høi, der adskiller den fra Strand[aden.
I denne Mur, der op~ørtes i Henhold til Kongelig Resolution
af 23de April 1745 findes en Indkjørselsport , der i Reglen holdes
lukket idet al Pass~ge for Ga~ende for nærværende Tid skeer i gjenne~ en Laage i en indenfor Muren østenfor Porten opført lille
Bygning controlleret af cen herved ans~tte Portner, der her udfører d;n samme Tjeneste, som Opsigtsbetjenten p~ ~ den øvrige Deel
af Orlogsværftet .
Are'll. Denne Eiendom hvis nf.qtricul Nummer i Christi·:tnshavns
Qvarteer er No.3o, uyt G2denummer 27 5 hQr for riden et Grundareal
af 99,346 Kvadrat Fod, d er b~nyttes saa ledes:
Selve Dokkebasi~et . . .. . . . . . . .... . 27.300 Kvadr~t Fod
11
11
Grundmured e Bygninger ... . ., . ........ 4 .483
11
li
Bygninger af Muur og BindinE,sværk . . 2 . 210
11
11
Træhuse eller Skure . . . . . . . . . . ...... 3 . 634
11
11
ubebygge t Grund .... . .. . . .. , .. . .. , . . 61. 719
Sum:
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99.346 Kv adrat Fod.

I Str~ndgaden findes i omtrent 14 Fods Afst ~nd fra Muren her.
steds en Række Pæle nedsat i Jorden i en Længde af 295 Fod for at
be grændse den Deel nf Ga den i hvilken Afløbsrenden fra Dokkens
Pompemaskiner er nedlagt for at føre Vandet ud i Cnnalen østenom
den Plads p aa hvilken Dokken er anla gt.
Foruden Bolværke rne ud in.od Strømmen, eies endvidere 55 Fod Bolværk i Cana l e n me llem Dokke ns Grund og Wilders Pl · ds fra Broen
over til Pl ads en og Nord efter.
Dokkens Grund, der oprindeligcn i østlig Retning gik lige ud
til Bol værket ved C·:i.na len østenom Pladsen (her stod den gr:l.Illle
Marinen tilhørende Grynmølle, der afbrænQte Nntten mellem 12-13
April 1779), h ar til forsk:j0liige Tider lidt en Indskrænkning

112 . forts':lt .

paa denne Kant først til Opførelse af det Staten tidligere tilhørende saakaldte "Manufacturn•:mdelens P:1khuus" og senere i 1852
endnu et Stykke paa 16 Fod vestenfor dette Pakhuus da dette blev
~fhændet og overgik til at blive priv~t Eiendom.
Dokkebasinet er qnlqgt hvor tidligere f~ndtes en fra Søen indg:1aende Grav med lo a 12 Fod Va nd benyttet til Kjølhalingsplads
for mindre Skibe.
En !Conge lig Resolution af 5te Marts 1735 beordrede Greve Fre derik Danneskjold Samsø nt l~de undersøge Grunden her for en
Doks Anlæg og fremkomme med Forsl~g til en Saad~n og 3o? Marts
Lnvistes Greven looo Rdl. til dette Brur. En D'.xilliling blev slaaet
for Gr'3..ven og denne undersøgt, og d t den f7.ndtes J.nvendelig til
det tilsigtede 0 iemed, blev Pl '3.dsen kj øbt af Jv1-:1.rinen og Anlæget
a f Dokken paabegyndt, drevet me d stor Kraft , ledet 3.f den dygtige
Vandbygmester Dumreicher fra Holland, der senere erholdt Charac teer af Commandeur C~pitain. Allerede 5die Januar 1739 var Dokken
s~2 vidt færdig at en Kongelig Resolution af den nævnte Dato be ordrede Admiralitetet og Fabrikcommissionen (den senere kaldte
Constructions - Commission) at besigtige den og den 29de Mai samme
Aar indviedes Dokken idet Brigantinen "Færø", der var bygget i
Dokken gik ud og Orlogsskibet Christianus Sextus haltes ind .
I Anledning af Dokkens Indvielse bleve endeel Fanger p~a Gammelholm ifølge Kongelig Resolution ~f 3die Juni 1739 løsladte .
29de Juli s.A. approberede Kong Christian den 6te den indsendte Besigtelsesforretning hvorefter det blandt andet fremgik at
Dokken havde kostet 229.193 Rdl 47+ Sk.
Dokken, som efter de Result a ter de r vqre opnqqede p::i.a G3.mmelholm ved den saakRldte "Gamle Dok" eller "Christian den 5tes Dok"
maatte ansees som et overordentlig vellykket Arbeide, viste sig
imidlertid snqrt at være for svlg i Bunden, idet denne ved Vandets
rryk nedenfra hævede sig n·1 .1.r et Skib af ringe V:egt stod i den,
og m.:m saae sig nøds~get til i 1745 ut slaae DEililing for den og
overskjære Bunden tæt udenfor Sluserne og en t:et tuget Forsætning
nedrammedes tvers over Dokken ind i Jorden p'3..~ Siderne nf den.
Endvidere bGtyngedes Bu(1den med en stor M·1sse Jern, der e ndnu
findes her. Disse For,1nst 1ltninger havde <len forønskede Virkning
og Dokken viste sig da ·,:c;t e r god og int e t Arbe ide o.f Betydenhed
anvendtes pan Dokken før dens Hovedre~'1.rabion fr~ 1786- 89.
(6te November 1782 udvirkedGs en allerhøieste Approb~tion p~~
Tegningen til 4 Stk. 8 tom.Kjædepomper og 2 Stk.Huus Pomper med
Metalstøvler til Dokke ns lille Reservoir efter Fabrikmesteren
H.Gerners regning.)
Da ·rømmeret i 1786 for endeel frmdtes raadcn og i slet Tilst ~nd og Vandet havde d::1nnet sÅn store C~nqler under Dokken og
paa Siderne nf denne, at m n v'1.nske lig kunde holde den læns, slo ges en Dæmning for Dokken det n·EVn-te Åar og Jorden gravedes bort
fra Siderne. Alt det forr~~dnedG Tømmer omskiftedes med Nyt.
Hele Bunden og 8 o. 9 Fod op 8.d Sid.orne f ::111.dtes at være i en ret
god Tilstand og modtog saaledes ikkun en ringe Rep~ration hvorimod hele Resten ~f Siderne sa'1. Rt sige omskiftedes med Nyt.
1789 var tlovedreparationen tilendebragt og Dæmningen borttoges. Ved samme Leilighed forsynedes det store Reservoir med
11 Bentiske Pomper, construerede af M:1.rincns F-ibrikmester den
udødelige Comm:mdeur C~pit~in Henrik GernGr.
0

113.

1

114.

114 . forts ,'l.t .

115 .

116 .

Pomporne bleve drevnG ved Heste , 8 o.d G'lngen, der gik i Vindebomme der satte Gt vertic~l StRmme i en omdreiende Bevægelse og
ved Hjul og Drev sattes derveJ ~tter Pamperne i Bevægelse. Denne
Pompem:1skine er senere i s 1a godt som uf or'3.ndret Form bleven -invendt til Iænspompning indtil m'ln for faa A~r siden afsk:iffede
Hestene og ;,nve n:lte DA.mpkr2ft (hvorom mere senere hen; .
1795 blev den gamle V'lndmøllc ved Dokkens Q,vel forsynet med
nye Kokke og Kmnhjul, Værket blev løftet og Jernt '.J.pper og Met "l.1 pander eftersete.
1797 blev nedsRt Kongepomper i det lille Reservoir istedetfor
de derværende Kjædepomper .
Faa Aar efter Hovedrep1.r1.tionen i 1789 bGgyndte V'1ndtr::ekket
igjen Rt tiltage og efter 'TG m3.n forgjæves lnvde forsøgt p.'J..J. for skjellige M'l'l.der o.t st·1ndse dette, besluttede m:l.n sig i 1798 til
-1.tter at slaae Dænning, for Dokken og ·1.nbr 1gte en Overskjæring af
tæt Fuget 'rømmer tæt udenfor den i 1745 ::1.nbr'lgtc . Arbeidet, der
lededes af den duelige og sagkyndige C 1pit'lin Høyer, blev fuldført i 1800, hvorefter Dæmningen ~tter borttoges, og Dokken kunde
nu i længere Tid betr·:igtes som fuldkommen tilfredsstillende.
18o2 blev det store Reservoire 05 Pompem,-::i.skinen hovedrep9.reret
tilligemed den hele Rende, der bringer V'Uldet herfr~ ud i C:malen
ved Wilders Pl'lds. Ligeledes hovGdrep'l.reredes Udløbsrenden fra
lille Rese:.:voir.
1813 omskiftedes det meste af Tømmeret over V:=t.ndet i Dokken,
tillige f'orf:Brdigedes en ny In.:l.crsluse.
1829-30 blev Jorden op f r'l.vct pqa Styrbords Side eller Vestsiden fra det g :unle V·1ndrnøllev<=erk og ud til Hov0det og paa Bagbord
Side; fr'.:l Inderslusen hen til lille Reservoir, hvorefter Klædningen
p'l.~ Indt0mr2ne. Stræ~tllolter med mere dGels omskiftedes med Nyt,
de els lA.dskGde s, t illig13 rep 1.rercdes de s '1'3...k 1ldte 11 Overskjæringer11 og nye H'l.mre 'lnbr 'l.gtes po.·.1 Dokkens Sidetømmer p-1.1 de omt:-ilte
St r':Bkn. inge r.
1831 blev Pompeværkct til det store Reservoir s:1.'l. godt som 'J.ldeles ombyg~et og erst'l.ttet med Nyt efter s'l.mme Princip som tidligere.
1835 borttnges det g ~mle Skuur cver det lille Reservoir og et
;Jyt 6k'l.l1tet Skuur opførtes, ind:::-ettet til en Hestee::1.ng til '1.t drive de An.ret efter her neds·1tto j KongepompGr for ·1t besørge den
d.1eilige Iænspompning, hvorefter den g7Jllle V'l.ndmølle med PompeindretninB p'lo. Styrbords Side ,,_f Doklrnn borttoges.
1840 hovedrenarereues Skarnslusen.
Vandtrækket l Dokken tiltoe: nu "J.tter mere og mera, indtil man
i 1846 maatte b9slutte sig til Flt s1'1.as en Dæmning for Dokken,
hvilket A:;::-beide paabegyndtes 8 Juni 1846. Dokkens Sidor og Bund
fra Yderende r.. til lidet inden for Sluserne grlves Gn megot omfG.tbende Repar a tion, Slusef'llsene i Bunden bleve rep"J.rerede og forsynede med nye Bolte, nye Slusef .-1 .lse bleve d:-tn.nede p-::i.a Siderne,
en ny Indersluse forfæ:::-digedes, Dokkens Bund c;alfqcteredes p'1.:l. den
nævn~c Strækning. Pamperne i det lille Reservoir forsynedes med
ny,3 Me c '3.lstøvlor.
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Det hele Arbeide hvis Udgift beløb sig til 106 . 000 Rdl . fuld førtes i 1848 ledet af Søet~tens V:mdbygmester, Capitain Lieute n'.lnt N.E. Tuxen og det synes som om Dokken ingensinde har været
tættere end efter denne Hovedrep·1.r:;1.tion a f Yderp:l.rt iet.
1851-52 repareredes alle Kjædepomperne til det store Reservoir .
21 November 1854 bifa ldt Ministeriet ~t Anvendelsen af Skarnslusenudenfor de andre tætte Sluser bortfa lder, hvorefter den
ophug5edes.
18~9-6o forandredes Pompeværket ved det store Reservoir fra
som tidligere, ~tvære drevet ved 8 Heste, til ~t drives ved e~
Dampmaskine, der prøvedes første Gqng 2den Juli 1860.
Dokkens Dimensioner ere:
Længde i V~ndlinien fra Ind ersiden nf den inderste Sluse til
Trappen er 220 Fod og pa~ Overk~nten ~f St~belblokken, der er
15 Fod 6 tm under daglig V~nde, fr ~ Inderkanten af inderste Sluse
til Tra ppen er 196 Fod.
Dybden i Slusen er 18 Fod 6 tm under daglig Vande .
Bredden er i Slusen i V'lndlinien 51 Fod 6 tm ved Jordens Overflade 56 Fod . Volumenet under d2glig Vande er 233,516 cub.Fod.
Dokkens Bredde er størst pqq Midten og spidser lidt til ved
hver Ende, ved Inderenden findes en Nedgangstr'lppe i eet Løb fra
Jordens Overflade til Dokkens Bund tilligemed tvende Skraaplan
eller Sledsker til Nedfiring af Tømmer til Brug i Dokken.
118.
Den er heelt bygget af Tr:E, dannet af tvende Rader Bolværker
hvori Pælene staae i en t æt Afst :l.nd fra hin'.:lnden beklædte med
Planker paa Jordsiden og me d svære Ankere, der gqae langt ind i
Jorden. Mellem disse Bolværke r er Bunden nedlqgt paa den udgravede Bund uden Pælefund.:i.ment, d'lnnet a f svære Tverstrøer hvorpaa
er lagt 3 Lag Tømmer tæt s ammenfuget boltede til hinanden og calf·1cterede . Udenfor de tidligere omt 1.l t e Bolværker er derpaa
ovenpaa Bunden anbragt de Si~e vægge som e r e synlige stærk forbundne til Bolværkerne b~g ve d og d~nned0 ~f Egetømmer forsynede
med Klædning. Langs hve r S i de finde s 5 Rmger sm:io. 'I1rin eller
B'lnqvetter ikke bestemt e til o. t g:l.ae p a a, men tjenende til at
holde de Skr~astøtte r, de r sættes fr2 Skibet i Dokken ned mod
dennes Sider. Sluserne, hvor'lf Jer find e s to, cre tæt sRmmenbyggede Sætporte bugede ud efter anbr~gt e i dertil inlrettede
False i Siderne i en lidet skr~a Stilling, hæljende med Overend.en ind ad Dokken til. For o.t bortt ·1ge diss e anvendes en dertil
construeret flydende Dunkr a ft hvorve d de l øftes lidet opad og da
de ere smallere forneden enl foroven, k a n Dunkraften tilligemed
SluseportGn hales bort, s aasna rt d enne er løftet ud af Falsen.
Denne Maade at borttage Sluserne p o.a, fordrer en stor Mængde Folk,
og er en af de Anker, der h aves mod Anvendelse n af d enne Dok.
For at lade Dokken løbe fuld a f V·l.nd, n9.a r Port en e e r e for,
119. h ~ves i disse to smaa fiirk ant ede Lemme lide t un de r Va ndets Overflade, der ved at aabnes tillad e Vqndet at styrte ind i Dokken.
Udenfor disse Sluseporte fnndtes indtil 1854 endnu e n tredie
Sluseport: den s ~ukaldte Ska rnslus e , d e r v ar by~get tæt og sene re
gjennemboret af en stor M~ngde Huller, der vel skulde tilllde
Vandet at løbe igjennem, men forhindre Mudder, T~ng og 9.ndet deslige i at komme ind i Dokken, men d ~ de nne fqndtes unødvendig
eller ei sva rende til Hensigten 1fsk~ffedes den det nævnte Aa r.
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Pa:i. hver Side :1f Jokl-:e!l find Gs h e n aJ. Inderenden til et saalc1ldet "Reservoir" p:i.:1 Styrbords-Side det store og paa B,qgbordsSide det lille. :Uet store Reservoire med tilhørende 11 Stk 8 tom
Kjædepomper benyttes 9.lone til aen store Lænspompning nRnr Skibet
første Gang komrno:: in:'.., :nede ns det lille Reservoir med sine 3 Kongepomper benyti~es tiJ.l igo til :.:i.t udpompe det v~nd , som Dokken dag lig trækker medens Skibet st~~er i dGn.
Det store Reservoirs ~jædepomper drives siJen 1860 ve1 en høi tryks Dampmaskine p-'.:l.'.l circ::i. 3o Hestes Kr3.ft, forhen benyttet til
at holde den nye Dok l::.:;ns p.J.::i. lTyholm under dens Bygning , oprinde lig en Skibsdampmaskine benyttet i Krigans Tid (fr~ 1848- 50) i en,
de holsteenske Insurs enter tilhorende D'l.mpk'..1.nonbaad , van der T:i.nn,
senere efterat den vnr udleveret til os k~ldet Støren.
Iænspompningen skeer r.i.u i 8 :i lo Timer efter Skibet·s Størrelse
der staaer i Dokken.
Indtil 1860 bev~ge ic~ Kj~depomparne ved en Hestega nB hvor 8
Heste anvendtes ad Gangen og der maatte være tilstede 4 a 5 Skif ter ved hver Lænspom::_:mir1g,
Hver Skifte gjoide i Begyndelsen 150 Omgange senere kun loo Omgange inden de afløstes. Fra daglig V3....'1de til Bf Fod under dette
arbeidedes med aJ_le c;_,J 11 Kjædepornper, men efterh:1anden som Løftehøiden derpaa ti.ltog, formindskedes Antallet af de arbeidende
Kjædepompei. . 1 a:::..n:i.,;,_ndelige1.1 Sciale,les:
fra 8-} J?od til lo Fod . , . . . lo Pomper
lo :i
li
11~- "
9
li
i1 ~- "
ti
13-l :r
s "
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En saadan. I-ænspomp::iinc; Y'."'..rc-,de almindeligen 42 'l. 44 Timer og
der brugtes 32-40 Ifoste ciert il.
Alle Kjædepomper:nc ~"\.~' ,.:: i12d i en Brønd, der rumner 7o4 cub.
Fod Vand.
Vandet, der oppc;mp ...,.:.:;, s . .1J lcs i en Ren:le, der føres unde r
Jorden ud tLl Str::tncls -idE.n h-r or de n dreicr om i nærligen en ret
VinkGl og løber l '1nr:;s !tu::\J n ud t i l C:1.no.len ved Wilders Pl·.1.ds,
p::::i.a Yders.'...J.GI.1 af ~ei•1.t0 Rc::,1J.o f inJ.cs paa G=tden neds:i.t en Rade Pæle
for at betegna lons ?l~ d s.
Det L.113 Rof3ervC'ir o:r forsynet m3d 3 Stk 8 tom Stagpomper,
der drives ved en Hestego.nr, i et dertil opført 6kantet Huus opført og indJ:ettet he:,, i 1835-36 af afdøJe Comrnandeur C'lpit3.in
P . M.Tuxen, B:-:-(,J.::.1'--l0n l1nc.!.,) r 1:;'_ ;tte Pompeværk rummer 86ofcub . Fod
V::1.nd.
.
Vandec f:ra disse Po_i1p er leuc: s i en Rende under Jorden ind i
den t idligare oHtalte ~{e_1c.e.
Forud.e:.1 (Lisse to J?.Jmpe vær~0r fandtes indtil 1836 den saaka.ldte
r:g."J.mlo :J:lnc"_:"'zlJ.0 1' p2,L' E:ty::bc,rds Si,le a f Dokken henimod Yderenden,
opført samt :;..dig r.:ed Bygn inge n 3..f Dokken for at oppompe V3.ndet fr::i
det saaka:dtc 11 Qv~1: 1 l'"jr._ :;:lJ:'ønd n-vortil de V3.nd::i.aror, som ved Anlæget lf Dokl- ,n : ,leve' o7E:. l'SJ~'l. 'l.rne , bleve s1.ml.::de for sen e re FJ..t
bortskaffa3.
Da ~an vct Foraadiin~~~ ~r d0t lille Reservoir kom i Besiddelse af' kraft iE:"8:.'•J I ::r.1nsre-'.~.;"i2..er en,1 t icll igere, borttoge s denne
Vo.ndmølle.
Po.2. hver Sid.t; q:.':' Do k'::e L i'L1c1c: s et støbt Jernspil med en fo.st
1
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Jernstamme i muret Fundqment, opstillet her i 1853. Disse Spil
benyttes til Indhivning af Skibet i Dokken .
. Pa~ B~gbords Side ~f Dokken findes en ~rønd hvor Nedgmgen er
til den Iunnel, der fører V~nJ og G~s - Rørene frq G~mmelholm til
Christianshavn jfr.Pag . 86.
I Bolv:erket pa'l Ba gbords Side qf Dokkens ll'unding findes en
FærgetrRppe hvor Overf3.rten skeer til Gammelholm ud for Sydenden
2f Reberbanen ved Udløbet til Cha loupskuur Gr~ven. /Færgefa rten
mellem Dokken og G~mme lholm ophørte i 1864./
Lidt længere moJ 0 st i NærhGd on 3.f P J.villonon findes et Sl:ebested for qt h ~1 le 'l'ømmer og ,J.ndre sv:ere Gj e nst a nJ.o p a 3. L'1nj, og
endnu længere mod Øst fin l e s en s a ak'3. ljet Slusekran, hvorunJer
tilligere Skarnslusen ellor den ene ~f Sluseportene til Dokken
bleve hængte n a ar de ei benyttedes.
Af Bygninger findes p 9.a Dokken:
V3.aningshuset en grundmuret Bygning st a aende med sin Sydside
op lÅngs Indhegningsmuren ud til Strandg~den. Midten af Bygningen en længde af 9o¾ Fod er i 2 Et 2ger 2o Fod høi med en Qvist
paa Midten dannende ligesom en trelie Et ~ge pÅq Bygnin~en. Ved
hver Ende af Bygningen findes en lo Fo j høi aen et~ge Bygning
s~aledes at den hele længde ~f Bygningen er 148¾ Fod , 16 Fod bred.
Hovedfac 2den er mod Nord, her findes i hv er tf Enlerne p aa
lste Etage, 2 Vinduer og 0n Dør , pa "J. Midten findes 9 Vinduer og
2 Døre, hver især med Bislage over, det østli g ste opført 1812
det vestligste i 1816. I qnden Et3.ge fin1 e s 11 Vinduer og i 3die
Et2ge 4 Vinduer hvoraf de 2 er blinde. P~a Vestsiden findes i
lstc Et~ge 1 Dør, i 2de n Et ase 5 Vinduer og i 3di e Et'.3.ge 3 Vinduer og de vestlige G~vle 1 Dør og 4 Vinduer.
Naa r Bygningen er opf ørt vi le s e i, men de t h qr sikke rt været
kort efter at Comm~nde ur C~pit~in Dumre iche rs g~ml e V3.aning shuus
blev nedbrudt; 9 April 176 7 b e ordr eJe s Je t solgt til Nedbrydning
og 6te Juni 110ste ft e r a pprob or ode s S.J. l ge t 1.f J.c nne Bygning for
755 Rdl. o.t være nedbruJ.t inden Udg.1.n g 3n ""lf Se pt Gmb e r s • .11. .
Den Bygning der her blev opført, hnvde skr~ae Vql me , der i
1827 borttoges og lolrette G3vle opførte, i 1834 opf ørt Gs h e r p ~a
en Qvist eller 3die EtÅge i en Længde af 33 Fod.
1852, 3ote Januar beordredes an Forlængelse af den herværende
V'.J.E,tbye:,ning, for at tjene til Bolig for en Portner.
For 1.l'iden benyttes Bygningen p'l3. f ølgenle Ma~Je:
Underste Etage: Det østligste Fqg er Vadskerhuus med Indg~ng
fra Døren vestenfor, de næste to Fie:, Vinduer, 1 Dør mea Bislag
over og dernæst 2 Fag Vinduar tjener til Bolig for den ved Reparationsarbeiderne i Dokken ansatte Skibbyggermestersvend, der tillige har de to østligste F ~g i 2den Et o.ge.
I underste Etage fini&s dsrn~st 3 F:1g, 1 Dør med Bisl~g over
og de derpaa følgenle 3 F ~g til Bolig for Inspectionsofficieren
tilligemed Resten 9.f 2den Et:1g:e og h Gle 3die Etage. I underste
Et a ge findes dernæst 1 Fag Vindue 1 Dør og 1 Vindue, tjenende til
Locale for Morgenmynstringen og Bolig for Portneren, der ansattes
her siden 1 April 1852 istedetfor ien tidligere Vægtervo.gt, der
3.fsk:J.ffedes samtidig hermed. Før ::len TiJ fe.ndtes her Matrosv'lgt
og i 1744 commanderedes denne V~gt qf en K~noneer, der V'lr under
Comm~nio o.f Gammelholms v~Et.
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I d.en~1.e lille Bygning fin1es tillige en Forstue med Udg mg i
G'.:1.vlen til Pladsen og UJg~ng til Str~ndg~de, hvilken sidste stedse holdes lukket og kun 2abnes under behørig Control af Portneren.
Langs den øst lige Grændse 'lf Dokken lig~er i en 1 i ,len Afstand
fra V~aningshuset den sq'lk2 ldte
124.
Oeconomibygnigg,en br.33debeklædt, teglhængt Bygning 4o~ Fod l~ng
18f Fod bred, 9 Fod høi, benyttet til Retirade, Brændeskuur og
'
Havostue for Inspectionsofficieren ler her h~r 0n lille H~ve.
Den opførtes hor i 1852 efterqt den forega2ende v~r bleven nedrevet pan Grund af Afst~aelsen 2f et Stykke Jord langs det herværende Pakhuus.
Vestenfor Inugangsporten ud til Str::mdg:i.den ligger:
Begkogehuset en grundmuret H2lvtÅssby~ning 12¾ Fod l~ng, 6f Fod
breJ, 6¾ Fod høi, hvorved er indmuret tvende Begkjedler. AllereJe
3 Juni 1747 bestemte en Kongelig Resolution at tvende Begkjedler
skul,l e indmures her. Vesten for dette Huus findes langs Muren
den saakaldte
·. rrunkebyp;ning af Grundmuur med Hvælvinger 12f Fod L:mg 3o Fod
bred, 4¾ Fod høi, opført til Opl2sssted for Beg og Tjære, med for
Tiden benyttet som Gjemmested for gr-i.mmelt Kobber og Metal.
Det sydøstlige Hjørne af Pl~dsen optqges af:
St~ldbygningen, en grundmuret Bygning, 36 Fod lang, 26 Fo1 bred,
9¾ Fod høi i 1 Etage, opført her i 1823 efterut den forrige Staldbygning, der laae i Retning perpendiculair panden nærværende langs
med Plmkeværket ud mod asiatisk Compagnies Pl9.d.s med et lille
Sprøitehuus norden for. Begge disse to By~inger nedtoges 1823 .
Bygningen benyttes for Tiden saale1es:
125;
Vod den øst lige Gavl fin-::1es et Voi;nskuur IT.ed Port i Gavlen,
der benyttes til Gjemmested for gammelt og nyt Kobber og Met2l.
Ved s2Jnme Gavl findes et Rum hvor en dobbelt OE en enkelt Sprøite
opbevares saavel som de øvrige Brqndred.skaber. Indgangen hertil
er fra ien nordli5e SiJe. Den øvrige Deel nf Bygningen er Hostestald med Plads for 6 Hest e .
LanGs Plnnkeværket ud mod asiatisk Compqgnies Plqds findes et
Staldskuur med Halvtag ~abent ud mod Dokken, 48 FoJ langt,
14 Fod bredt, 7f Fod høit, opsat her i 1336 til Læ for de m~nge
Heste, som ved Iænspompningerne ma~ møle pan Dokken. Anret efter
stilles Krybber op i dette Skuur . EftGrsom nu L:enspompning, ved
Heste er afskaffet, benyttes Skuret som et Arbeidssted for Folkene
i dao.rligt Veir.
Ud mod Søen paa Nordsiden 2f Pl~dson findes tvende Bygninger,
vestli~st:
.
PÅvillonGn af Grundmuur og Bindin~sv~rk 24f Fod lang, 26 Fod
bred~o Fodhøi i 2 Et~gor med 3 Vinduer i 2don Etage pna Nordsiden, 3 Døre i lste Etage og 2 Vinduer i 2de n Et ~ce pqq Sydsiaen
og 3 Vinduer i hver af EtagGrne paq Vestsiden eller ud mod Dokkeb ~sinet. Tidligere vqr Bygninge n forsynet med en Alt~n p~~ Taget,
men denne bl ev nedt-:i.got i 1828 s'1Ill.t idi f' med 'l.t 'iet forr'1'l.dnede
Spærværk omskiftedes med Nyt. 1847 hove·ireparerede s Binjings126. værket i Bygningen, der for Tiien benyttes pq:1. f ølgenie Ma3.de:
I underste Et,'lge findes vos-,erfrn L:unpeluk'.l.f, M2.teriB.lbod og
Opgang til 2den Etage der er ee~ stor Sql hvori opbev a res Tegningerne til Dokken og Archivet, t~lliga h~r ~e stersvenden ved Skibenes Repar,'..'.\.t ion og Skriveren Cont'.)ir her.
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~stanfor Pavillonen og bygget op hertf findes et
Arbeidshuus af Muur og Bindingsværk, 85 Fol l~ngt , 26 Fod
brejt, lo¾ Fod høit, med en 4 F1.g bred Q,vist p3.1. Nordsiden, der
vender ud mod Søen. Tidligere v qr denne Bygning loo Fod l:J.ng,
nen ved Afsta'.J.elsen ~f det tidligere omtqlte Stykke Grund til
P~khuset horved, forkortedes Bygningen i 1852 .
I ien v e stre Ende findes en St ~ld til to Heste injrettet i
1859 eftersom den egentlige St"lldbygning V'J.r mistænkt for '.3.t v:ere infic e r et a f Snive , for Øieblikket banyttes St1lden til Opl aB ssted for Gj enstande V8drørende den i Dokken stnaende Seilfr egat Tordenskjold, dar forandres til Skrueskib. (Eftersom
Skruefregatten Tordenskjolds Fortndring er fuldendt og Skibet
ud g~aet af Dokken, benyttes St~lden nu ei længere til dette
Brug. For Tiden st a aer i Dokken Da mpskibet Holger Dqnske for
at blive hovedreparere t. )
Den øvrige De el af Un de rrummet er Arbeidslocqle for Skibbygge rne tilligeme d Loft et m,ad Undt RE,else a f den tidligere omtalte
Qvist, hvor ien Tø!Ilffierm9..nd , so:r1 er a ns '.lt ved. Dokkens Pomper, har
sit V-=erksted.
Paa Dokken observeres hver 3die Time i hele Døgnet Vandst~nden i Søen.

127 .

Historisk Beskrivelse
over
Nyholm
med tilhørende Bygninger .

128 & 129.
~yholm er beliggende østenfor den nordlige Deel ~f Kjøbenhavn og danner saaledes den østre Begrændsning ~f Indløbet til
Kjøbenhavn. Den er anl~gt pqa 5 større og mindre Øer eller Hol me forenede med hin'J.nden med Broer.
Disse 0er ere:
Nyholm, Frederiksholm Dokkeøen, Christiansholm og Arsenaløen .
Til Nyholm hører endvidere et endnu uopfyldt Terrain øst for
forrige Bodenhoffs Plads .
A~eal .. Størrelsen 'J.f Orlogsværftet her ved Nyholm er:
bebygget
Grund~
Fod c'.

ubebygget
Grund
Fod 2

Land Areal
18 . 669
Elephanten ...... .
334 . 442
745 . 886
Nyholm ........... .
Frederiksholm ... .
399 . 845
1 . 383 . 929
Dokkeøen ........ .
52 . 107
235 . 686
Christiansholm ... .
49 . o57
146 . 847
Arsen~løen .. . .... . _1~8_ . 9_2_4_ _1_. 124 . 892 ___
3 . 655 - 909
Sum : l . 004 . 375
L,'J.nd Are al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vand Areal under Opfyldning
ved Bodenhoffs Pl~ds .. . . ... . ..
Ve i o n b ag om Bodenhoffs Plads
cver Borgernes Exerceerpl~ds
til Baadsm'J.ndstræde ...........
V'J.nd Are~l .................. . ....

Sum :
eller c irca 155 'I1ønder L'J.nd.

.

bebyg . ubebyg .
Grund Grund
. % ·~ %

Sum
Fod 2
18 . 669
1 . 080 . 328
1 . 783 . 774
287 , 793
195 - 904
1. 293 . 816
4 . 660 . 284

loo
69
78
82
75
87
78f

31
22
18
25

_1:2___
21+

4 . 660.284 Kvadrat Fod

.

271. 674

.
.

75 . 000
3 . 67o ~673 __

---

li

li

11

li

11

li

8 . 677 , 631 Kvadrat Fod

De a nførte l.004 . 375 Kv'J.drat Fod bebyggede Grund benyttes p'3.a
følgende Ma a de :

130.
' 2
2
Fod2
Fod 2
Fod
Fod 2
Fod~
Fod
Fred . holm Dokkeø
Nyholm
Arsen~le Chr.holm_Slll°:_:___ _
Grundmuur
25.613
5.694
170.645•
13 . 824
91 . 548
..53.966
IVIuur o. Bindv.
53. 033
22 . 608
86. 552
167 lo. 7L~4
Træs.kure o.Husel6o.993
98
440.629
212 . 701
66.837
BeddinBer
61.oll
67.37~
6 . 363
Dokken
35.608
35 . 608
Rullekraner
11.544
17.686
6 . 142
Svingkraner
161
161
Kanonlad .. .. .
19.465
19.465
Pl . om Entremast
l.800
l.800
Indh.Gaardspladsll.353
2o . 836
67 . 954 11.256
111.399
Kulplads ......
2.795
9 , 570
425
12,790
Jernhave .. .. ..
13 . 353
13.353
Brandsteder
3 . o63
3.o63
Sporve ie . . . . . . . 8. lo_q___ 13. 500 ________ 2. 250__ ______ --··- ______ - -·· .. -·-----~2. ?.5o
Sum: 334,442
399.845
52.lo7
168,924 49.o57 l.004.375

131.

Bolv:erker. Enhver a f de anførte Øer er begr:endset qf Bolvæ:r-ker, deels a f Træ eller Steen sn~rt af 7 Fod over d Qgli~ v~nde
(omkring Dokkeøen) snart i en noget mindre Høide almindelig 5
Fods Høide, men ogs a ofte i en meget ring e Høide af 1 Fod for
at lette Lodsningen af Pr~mme eller andre Fartøier. At Værftet
saaledes er anlagt pan fl e re mindre 0 er h~r ganske vist den Fordeel, at man med stor Le the d k~n tra nspor te re Gods fra den ene
Ende af Værftet til den o.nden, S!:l.a.me get mere som de fleste Byg-ninger idetmindste Maga siner ere beligfende umiddelbart i Bolværkets Nærhed. At det e ndvidere tilsteder Plads for Skur,::: tj_l
den store Mængde af Ka nonf~rtøier hvoraf den danske Fla~~e ~ Gn
Række af A~r har været i Besiddelse og giver for endeel Plads
for de under Eqvipering værende Skibe saaledes at m~n paa SQI!.lI'.ie
Tid er i Stand til, søværts fr a ,9..t bring,e de mere vægtiGG Gjenstande ombord, og dog med stor Lethed kan gaae til eller fr~
Skibet til Beqvemhed for den store Mængde Folk, som have Forretninger der ombord, hvilke i modsat Fa ld maatte færges ombord,
noget der vild8 medtage lnng rid. At de~ imidlertid maa koste
Marinen eller Staten en betydelig Sum Penge at sætte og senero
at vedligeholde den betydelige Strækning af Bolværk behøver vistnok næppe at bevises, n a ar ma n hører at Længderne af de 11~r~nen
tilhørende Bolværker høie og 13.ve af Steen og Træ for Tiden beløbe::
Nyholm ........ . . 57o3 Fod
Frederiksholm ..... 5752 11
Dokkeøen . . . . . . . . . . 1577 11
Arsen3.løen . . . . . . . . 4886 "
Christiansholm .... 1875 11
Sum: 19793 Fod
elle r circa 3 1/3 d a nske Fjerdingvei.
Est ~5.ade,
La ngs den nordøstli ge og nordlige Side er Nyhol lli c m-·
f atteTaf en Række Est .'.3..<;,'lde tjenende S3.3.vel til Beskyttelse so::,
for at danne en Art Hs.vn for Rokanonbaade forinden de f nrlad.•3
Værftet . Indenfor denne Est'.'lc:tde og l a ngs den vest lige Side u .l
mod Strømmen strækker sig en Række Broer deels faste dee~.s fly-dende og Pæle med Bom~fspærring derimellem, hvorom mere ser"e::!.."hen.
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P::i.a den sydlige Side findes en Afspærring ved søndre Ende af
Christiansholm og Arsenaløen og fra denne sidste i no en Afstand
132. fr3. den en Afspærring af Bomme til nedrammede Pæle over til den
nordøstlige Ende af forrige Bodenhoffs Pl nds hvilken ligeledes
vil blive nærmere omtalt senere hen.
'
•
'. 1 :. • ~.
Langs den øst lige Side findes ingen anden Afspærring end Vandet der slynger sig heromkring indenfor den saakaldte Qvintus Vei ogsaa kaldet Ertekjedelveien.
Første Anlæg. Anlæget af et Værft her paa Nyholm begyndte under
Kong Christian d.V. samtidig med Anlæget af Volden om Christianshavn, der paabegyndtes 9de Mai 1685 og fuldførtes i 1692 .
Nyholm benævntes den Gang "Ny Værk" og bestod kun af en ved Bomme
og Pæle indhegnet fiirkantet Pl a ds ka ldet "Rocken" hvor Skibe bleve pla , erede fortøiede for og 2gt e r v ed Hjælp ~f Ankere. For at
beskytte Skibene anlagdes 3 Batterie r og 1 VÅgt, nemlig: Hovedb3.tteriet, som laae i det nordøstlige Hjørne og førte N2vnet
Neptunus blev commande ret af en Capitain. I det nordvestlige
Hjørne Bommens Batteri comm~nderet af en C~pitain Lieutenant eller
Lieutenant, i det sydøstlige Hjørne et B11tteri com.mG.nderet 3.f en
O3.pitain, i det sydvestlige Hjørne en Va gt (Corps de G::i.rde) commgnJeret ~f en Lieutenant , Desforuden 2 flydende Batterier, eet
paa Prammen Noa og et pa a Fregatten Sværmeren, begge comm2nderede
af Lieutenanter. I August 1685 flyttedes V:"lgterne fra Skibene i
Land.
Nyholms Opfyldning. Østenfor denne Indhegning n e dsænkades
133. Kjølhalingsprammen Sorte Rytter og Skibet Svenske Diderich for at
beskytte Skibene mod Iisgang og bleve saaledas Grundvolden til den
senere med Bolværker indhegnede og opfyldte Nyholm. Denne Opfyldning gik paa Sydsiden til en Linie tæt sønden for det nuværende
"gamle søndre Takkeladshuus" eller p:1.a det Sted hvor det t idlig.ere
omtalte Ba tteri i det sydøstlige Hjørne l2a. I nordlige Retning
gik den fra en ret Linie dr~gen omtrent ved den nuværende Hovedv~gtsbro til et Punkt t~t nordenfor Spanteloftsbygningen. Opfyldning m:1.a være foregaaet i en forholdsviis meget kort Tid, idetmindste langs den vestlige Side; thi efterRt denne var skeet eller
imedens den skeete, ere begge Beddingerne No.log No.2 blevne opførte og det første her byggede Skib, Linieskibet Dannebrog paa
Bedding No.l, løb af Stqblen 6te October 1692 og de t første paa
No .2 byggede Skib Fregatten Maagen, løb 3.f Stable n 28 Juni 1694.
En Plan for Pl2cering af Fl~~dens Skibe me ll em nedrammede
Duc d'Alber approberedes af Kong Christiqn d.V . 19 Februar 1698
og senere under 4 Mai 1700 ~f Kong Frederik d.IV . confirme r e t.
Efterh~~nden som Arbeidernes Ant~l tiltog paa Nyholm, blev
B~tt oriet Neptunus betragtet som h~vende større og større Be tydning p~:1. samme Tid som B~tteriet ved 0ens sydv e stli ge Hjørne
mistede i Betydning p :1.a Grund Åf Volde ne uden om Værft e t.
Va gten i det sydvestlige Hjørne :1.f "Hochen" bibeholdtes indtil
den
2fter Kongelig Ordre ~f 11 S3pt omber 1743 beordrede s n e dl:1.gt
134.
v ed Forøgelse af Fl a~deleie ts Størrelse paq Grund a f e n forandret
Plan for Pla ceringe n af Skibene efter 2t ivmrinen VJ.r kommen i Bes idd0lse 3.f Mat zma nns Pl :1.ds ved Christ i·3.nsholm. DIS t comm3.ndere s
stedse af en Li eutenant.
1699, 24 J anuar bestemtes at Bommens Vagt i Fremtiden skulde
com.m9Ilde res af en Qqpit9.in, Gamle BÅtteri af en Capitain Lieute-
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nant. 1716, 14 og 23de J'l.nuar, at Neptunus skulde comrnanderes
af en Comm~ndeur eller Comrnandeur Capit~in og med 1 Lieutenant .
1770, 1 Juni Bommens Vagt af en Capitain Lieutenant og Gamle
Batteri af en Premier LieutenRnt.
Nyholms senere Udvidels e . Eft er denne Tid inds·J.ae m'ln meget
snart at det pa:1 Nyholm indvundne ·r e rr 3. in l:1ngt fra svo.rede til
hvad der behøvedes til at holde on saa stor Fla3.de vedlige som
den Danmark p"la den 'rid e iede og V:Brftet blev ogsaa stadigt forøget, deels ved Anlæg ~f nye 0er , deels ved Udvide ls e a f e xisterende Øer.
1723 kjøbtes Motzmannsplads , nu kaldet Christi ansholm.
1728 nedsænkedes Orlogsskibet Eleph3.nten vest e nfor B~tteriet
Neptunus og kom snaledes til ~t danne Grundvolden til den senere
siden den Tid som Kjølhalingspl'1ds benyttede Pl'1ds :1f s~mrne N'1vn.
1739 , 9de September beordredes en Ø d 3.nnet ba g lv10tzm9.nns Pl3.ds
(nuv:Brende Arsen.<J.løen) ~ · ,· efter Art illerie-Commissione ns Forslag .
1740, 6 Mai beordredes det gamle B'lttcri opfyldt til de r p na
at henlægge den paa den Tid ombord i Skibene a nve ndte St een Ballast.
1741, 17de Fe brua r beordredes en 0 opfyldt i Fl~ad e ns Lei e p'.la
Nyholm for dcrpaa at bygge et Huus til Provianten fr a Skibene under Desarmeringen for herfra senere at føres til Proviantga~rden,
samt et Huus til Fadeværk, der tidligere forblev ombord i Skibene
medens de v~re oplagte. Denne Ø blev senere ka ldet Arkerøen og
lna tæt søndenfor den gamle Steenkiste i en Linie ove r mod det
nuværende Nordvesthjørne '1f Fr~doriksholm.
Omtrent paa denne •r id erholdt Batteriet Neptunus en betydelig
Udvidelse i nordlig og østlig Retning og 6te M~i 1740 beordredes
Brystværnet om Batteriet indrettet som Siden nf e t Skib hvor
Kanonarne stode i deres R~perter med Broge og Ta llier e ftersom
Mandskabet v:1r flere vandt med Exercitie af Skibsr:1p erten.
1744, 2o November be ordre des N'1vnet Neptunus omskift e t til
Christ ianus Sextus .
I Tidsrummet mellem 1746- 51 anl'1gdes en Ø l2ng s Flaadeleiet
til henirnod Chi,ist iansholm. De nne Ø erholdt p1.a Grund af sin
Form N~vn af Langeøen .
1751, 6te Mai approberedes Admira l Suhms og Commandeur Olfert
Fisehers Project til Opfyldning ~f B~tteriet Christi~nus Sextus
i Østlig Retning.
1751, lode Juni approb e r e de s de tt e s Armering . Opfyldningerne
udførtes, men d~ det for~odentlig ikke gik r~sk nok fra Haanden
udvirkGdes en KongeliE Re solution ~f 1768, 2ode AuBust for, Åt
det optagne Mudder skulde henlægges her og ei som tidligere ved
Lynetten.
Herved modtog Nyholm en Udvidelse hvorved den erholdt her den
s~mme Størrelse som den for nærværende Tid h~r.
1776, 28de October, skjænkedes en Plqds til Pramlau5et til
Oplag af Mudder bag om Christi ansholmene ( on deel ~f den nuværende
Arsen'1lø).
1781, 3lte Mai beordredes Langeøen udvidet og opfyldt.
Ramningen af Bolværket skeete fra ' 1786-1791 og Opfyldningen paq-

begyndtes, men paa Grund ~f det meget store Areal, der derved er
taget fra Søen, har Opfyldningen optaget lqnB Tid og skjøndt der
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i længere Tid hTI været Land over hele 0en, kqn man gjerne betragte Opfyldningen endnu som ufuldendt (flere Steder findes kun
12 Tom. over daglig v ~nde).
I den nærmeste Fremtid vil endnu flere Tusinde af Rigsdalere
være nødvendige for at danne den passende Høide som eftertragtes
circa 7 Fod over d~glig v ~nde.
I~edens OpfyldninBen stod p~a, kaldes 0en i Almindelighed Opmudr1.ngsøen, senere lnr den erholdt Navn af Frederiksholm.
1781, 31 August approberedes Forslaget til Udvidelse af Nyholm
i sydlig Retning, saaledes at der sloges Bolværker langs 0ens østlige Side langs den sydlige Side af Tømmergraven No.l udenom den
gamle Steenkiste og gamle Ankerø, saaledes at disse forsvandt
eller rettere kom til at udgjøre en Deel af Øen Nyholm.
Bolværkerne rammedes f~a 1784 til 1787 og blev nesten opfyldt
i samme Tidsrum.
1781, 26de November approberedes Tegningen·til Anlæget af en
ny Ankerø udfor nordre Takkel~gehuus og en ny Steenkiste norden
for denne i en liden Afstand derfra. Denne Indhegning skeete
Aaret efter og Opfyldningen i Løbet af nogle Aar derefter.
1824, 24de Juni beordredes Bolværker slqgne i Fortsættelse af
de tidligere om Arsenal øe n ~ saaledes at den saakaldte Praml~ugets
Plads forsvandt og kom til at udgjøre endeel af den nye Arsenaløen. Ramningen af Bolværkerne skeete fra 1826-1845 ved afvexlende
at slaae Bolværker ol11 Sydsiden og Nordsiden, circa 400 Fod aarlig.
Opfyldningen skeete samtidig he rmed og k~n ved Udgangen af 1861
betr::i.gtes som fuldført. Medens Øen var under Opfyldning benævntes
den som oftes nye Opmudringsø.
18oo,19de OctobGr kjøbtes den Grosse rer Bodenhoff tilhørende
Plads sønden for Arsen'.l løen og benyttedes '1.f 11/brinen som Skibsværft indtil 1815 d~ d e n udle iedes til Grosserer J.Holm.
1832, 2den April solgtes denne Pl a ds til Hande lshusot H'.lmbro
& Søn.
1854-1861 sloges Bo1værk i Forlængelse a f Ankerøens og Ballastøens Østside samt udenom dem, saaledes at disse Øer forsvandt og
kom til at danne en Deel af den større ø, Dokkeøen, saaledes kaldet, fordi den nye Dok 3r bygget ind i 0en. Fylden til denne 0es
Opfyldning er for Størstedeelen kommen tilstede ved Udgravning af
Dokkebassinet og de Bygninger, der samtidig hermed bleve opførte
p3.s. Øen.
1860 træffer Marinen en Overeenskomst med Eieren af forrige
Bodenhoffs Plads, Etatsr~a d Hansen, om at erholde til Eiendom for
Marinen et trek~ntet v ~ndareal østenfor Bodenhoffs Plads, mod at
Marinen afstod fra sin Ret til ~t lade lægge en Vei over Pladsen,
s~mt andre Indrømmelser s ~qsom ~fstaaelse nf e ndeel af Can~len syd
for Ars Analøen og Till ~d else til Benyttelse a f den Vei M~rinen
agter ~t lægge fra Holm0n ud til Christianshavn. Dette s a ~kaldte
Fladv3.nd er undor Opfyldning siden Efteraar 1861. (Maalebreve paa
de ved denne Leilighed erhvervede Grunde ere udstedte af Stadsconducteuren i Kjøbenhavn under 5te Februar og lste October 1862.)
Commu~icationen mellem Holmen og Byen eller mellem Øerne indbyrdes skeer ved Hjelp af Broer sa3.ledes:
'roldboclbro. Fr:i.. Byen kommen m:::in over den lange Toldbodbro til
Bomløbet hvori ligger en Flydebro paa 4 Jernpontonner med Træ
Overbygning over til et lille Brohoved udenfor Indgqngen til
Holmen ved Bommens Vag,t.

139 .

140.

Toldbodbroen der opførtes i 1788, i Henhold til Kgl.Resolution 3.f 12te Januar 18.31, blev ombyg[ et i 1832 tilligemed Skuret
paa den østlige Ende til B~a dsm2 nde n, Toldoffici~nten og Mandsko.bet til Aabning og Lukning a f F lyde bro e n i Bomløbet.
/'roldbodbroen og Toldbodbomløbe ts Flyde bro overgik lste December
1866 til Havnevæsenet efte r a t d e t.he rværende Bomløb var bleven
udvidet./
Flydebroen i Bomløbet. Bomløbet, der indtil 1853 kun havde
en Bredde af 63 Fod, blev i dette Aar i Henhold til Ministeriets
Ordre 3.f 7 Mai s .A. udvidet ved at afskjære 27 Fod af det fra Holmens Side udgaaede Brohoved. Til P~ss~ge over Bomløbet laa tidligere en Flydebro, men denne blev samtidig hermed casseret og
erstattet af en paa 4 Jernpontonner bygget Træbro, der i Reglen
staaer aaben om Dagen, hvorfor Passagen over Løbet skeer ved en
Færge fra en i Toldbodbroens sydøstlige Hjørne værende Trappe
tvers over Løbet. Før 1853 skeete Overfarten ved tvende Baade
fra Trappen pan Toldboden . /Flydebroen i Bomløbet. Aabningen her,
der var 9o Fod blev i 1866 forøget til 130 Fod og en ny Pontonbro paa 6 Pontonner indrettedes her, Alt af H~vnevæsenet for at
afhjælpe et længe følt Savn til en større Bredde. Udvidelse skeet e ved at bortskjære paa Holmens Side Alt hvad der fandtes vestenfor d e n rette Linie, som Hønsebrolinien danner. Derved bortfaldt
altsaa den tidligere Indg3.ngsport til Holme n med tilhørende Klap./
/Den 2lde November 1866 henl~gde s h e r den nye Pontonbro, der i
Fremtiden bliver at v e dli geholde p an H~vno væsenets Regning./
In~g ':lngen til Holmen skee ~ her gj e n~em tv? nde Jerngitterporte over
hvilke Staaer Kong Frederik d e n VI Na vne ciffer. Udenfor Porten
findes en Kla p, d e r ~~bne s hv e r Aft e n for yderme r e at forhindre
Tilg ~ngen til Holmon. All o rede i 1747 d e n 4 Æ~rts b e f ~ l e d e s
denne Klap ophalet om Nat ten.
Bomme~g!_. Strax indenfor Porten ligger p '.la d e n sydli Be
Side Bomm~gt, en Bygning af Muur o g Bindingsværk, udv clndig
klædt med Bræder, 37 Fod l a n g , 21 Fod bred og 12 Fod høi til Taget,
dækket med Blik.
Indgange ~ er fr a den nordlige Side ligefor til et lille Kjøkken,
tilhøire til tvende Værelser for den vagth~vende Overkanoneer og
til venstre til Mandskabets og Underofficierernes Va gtstue.
Fr'.1 den østre Gavl finde s tvende Indg ange, den sydlige til Cont oir for Skipperen i Fl a ~de n, den nordlige til Contoir for Opsigtsbetjenten, der controllerer ~l Passage ud af Holmen, deels for at
paasee at intet Gods føres ulovligt ud af Holmen, deels for at paasee at ingen Ma nd gan er ud ~f Holmen i Arbeidstiden uden ved at
forevise en ham meddeelt Passeerseddel for at godtgjøre sin Ret
dertil.
Po.a Loftet findes endeel MA.tcrialier, der sorterer under Skipperen i Flaa den, saasom Iisbrækkerc , H2ger, Øxer m. m.
/Bommens Vagt blev pn~ Grund ~f Bomløbets Udvidelse nedrevet i
April 1866 efterRt en ny V~ftbygning af H~vnev~senet var bleven opført paa nedramme de Pæle i Fl~adeleiet tæt indenfor Broen paa dette
Sted. Vagtbygningen der p~~begyndtes den 6tG Novbr.1865 og toges
i Brug den 3die April 1866 er 29'6" l a ng 15'6" bred og 12'6" høi
til T~get dækket med Zink. Mod 0st findes 3 Vindue r mod Ve st 4
Vinduer og 1 Dør og mod Norl OB Syd 1 Vindue i hve r G~vl. Byg -
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ningen har to Værelser, det nordlige til V2gtstue til M~ndsk~bet,
det sydlige til Vagtstue for Betjenten og V'lgtcommandeuren. Mellem begge Værelser findes en Forstue et lille Kjøkken og bag ved
en Retirade. I November 1866 opførtes en Træbygning udenfor den
vestlige F9.cade af den nye Bommens V:1gt til Mynstring af lV~J.ndskabet, hvilken Mynstring paabegyndtes her den
. ~ynstrehuset er
lang
bred og 12"6" høit til Tage~ der er dækket med Zink . Igjennem denne Bygning er en
Fof bred Passage,
der altid holdes aaben samt endnu een 3 Fod bred, der kun benyttes
ved Ind- og Udpass9.gen af Mandsk:1bet./
8'1aledes som Mynstringen for Tiden endnu foregaaer meddeles en
Erikke eller et Bliktegn til enhver Mq_nd, der møder i rette •rid,
inden Klokken, der lyder i -t Time ,er-.'holdt op at lyde. Dette skeer
i denne Bygning ved saakaldte Mynsterskrivere gjennem smaa Huller
i Betjentens Contoir.
Eftersom der fr:1 denne V\gt udstilles tvende Poster (en for Gevær og to paa Hønsebro Flydebroen), bestaaer Besætningen af Sol141. d::i.ter her af: 1 Sold3.ter Underofficier og 9 Menige. Af disse 9
sondes de 4 og til Hovedv:1gten hver Dag Kl 4 og pan alle Frid:1gene
for 3.t transportere Sprøiten om paa Værftet udenfor Arbeidstiden '
i Tilfælde af Ild skulde udbryde.
Tæt ved Vagten har Skipperen i Fl'laden et Kammor mellem Pælene
i Broen til M'lterialier, men kun til liden Nytte eftersom Vandet
ved Høivande ga:1er op i det.
+/
Norden for Vagten findes en lille B'l'.ldehJvn indesluttet paa de
tre Sider af Broer og pa'.:l. den fjerde af Est '.lc ::tder og en Bom mellem
tvende Pæle.+/
. Bommens V\gtpro, der er circ'l 7o Fod l::i.ng og 45 Fod brad, er
sidst omsat fra Ny i 1823 og 24 tilligemed V3.gtsbygningen.
Ved Bommens Vagt ligger i Almindelighed V'.lndcisternen Re gnbuen
inde i Flaadens Leie, naar denne ei bruges, en Sprøitepr~m No.4
hvortil Nøglen er beroende i V9.gten, samt alle Holmens Arbeidsfart ø ie r ordne de i Linie langs "Broens Linie" .
/Bommens Vagtbro er optrukket i 1866./
Bommens Ba tteri. Norden for Baa dehJ.vnen findes det saak~ldte
Bommens Batteri, 5o Fod lqng, 13¾ Fod bred; det bærer vel ikke
noget synderligt Spor 'lf Rt skulle armeres, men er dog bestemt
til 4 Stk. 36 Pund Caron'lder.
Tidligere fandtes her indtil 18o4 et 80 Fod langt Brystværn med
142. Porte til 6 KanonGr. Batteribroen blev omsat i 1824 tilligemed
den 52 Fod l::mge og 13-½ Fod brede Passagebro, der forener denne med
Bommens Vagtsbro. /Bommens V'.lgtbro er optrukket i 1866./
Naar man gaaer fra Bommens Vqgt sønder efter langs Fla:1deleiets
vGstre Begrændsning kommer man først til en 7o Fod l~ng 5 ¾ Fod
br~d Flydebro (Flydebro mellem __Bommens V':lgtbro og Hønsebroen)
hvilende paa 3 Jernpontonner forfærdigede og henl~gt her p~~ sit
Sted i 1857, tidligere fandtGs her en Træ Flydebro. Alle -mindre
Fartøier, der h~le ud af Fl~adens Leie gaqer igjennem her pa2
Grund ~f den større Lethed hvormed Pass'lgen ~~bnes hGr, fremfor
ved Nytløb. Tidligere v~r dette det eneste Løb ud ~f Fl~'.ldens
Loie for Linieskibe indtil der blev tilbørligt opmudret i Nytløb.
+/

/B2~dehavnen er som Følge ~f de i 1865-1866 stedfundne Forandringer forsvunden og Fartøierne ere i Fremtiden henviste til at fortøies mellem Broen Linien og Estr-tc·1derne udenfor . /
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Hønsebroen. Sønden for Flydebro e n e r de n saakaldte Hønsebro, en
f~st Pælebro 237 Fod lang 11 Fod bred, sidst omsat i 1834 paa Fod
paa de :7ed V'l..ndet n.fskaarne Pæle og hovedrepareret i 1854 og 1856.
I 1855 indrettedes her paa Ydersiden en Færgetr~ppe, bygget ind i
Broen, hvor Færgen fra Toldbodbroens østlige Ende lægger til,
nanr Søen forhindrer den i at læBBG til udenfor Brohovedet ved
Bommens Vagt.
Fra denne Bro til hen ved Christiansholm, en længde nf omtrent
2770 Fod er Flaadelei"et indesluttet af, først en Række Tr:e Flydebroer (Hønsebroliniens ~lyd~broer) 5 Fod brede og senere af Bomme
mellem nedrammede Duc d Alber.
6 Mai 1740 beordredes Flaaden ordnet i en Linie fra Bommens
Vagt til Christiansholm og 17 Juni 1744 beordredes Flaadeleiet indhegnet af Flydebroer fra Bommens V3.gt til Christiansholm, sRaledes
at man kunde gaae her den hele Vei. Paa Midten omtrent v a r den
saak~ldte Flydevagt, men da man fandt Pqssqgen ad denne Vei unødvendig og endog skadelig 1 da den let kunde befordre Tyverie, borttoges nogle af disse Flydebroer i 1815 og erstattedes med Bomme,
tidligere benyttede som Entrebomme ved TrGkroner, i 1817 borttoges
Flydevagten og efter den Tid er stadigen flere Flydebroer blevne
borttagne efterhaanden som de forfaldt og erstattede ved Bomme.
Flydebroerne ere nu alle samlede i den nordlige Ende af denne Indhegning. Ved Christiansholm er et Udløb for mindre Skibe fra Flaadens Lei, vestenfor dette var tidligere en f .q st Bro, de r blev optrukken i 1833 og omd~nnet til en Estacade ved at l~de den yderste Række Pæle staae af Broen.
9de Februar 1747 approborGJe Frederik d.V.Planen til at uddybe
Fl2adeleiet langs Hønsebrolinien, Broen Linien og Eleph~nten til
24 Fods Dybde, endvidere Placeringen Rf Skibene ordnede i en Linie
langs Hønsebroen saaledes at de, det ene/ 18.ae med Forstavnen mod
øst, det andet Aar mod Vest; men da man f~ndt at denne Maade at
placere Skibene paa, standsede Mudderets frie Løb, beordredes
Flaaden i 1818 den 16de Juni svaiet om~ saa at den kom til at ligge saaledes at Forskibet vendte Nord erter.
16de October 1858 tillod Marineministeriet et privat Selskab ~t
anlægge en Badeanstalt i Fl::ndens Leie, i hvilken Anledning en
Strækning langs Hønsebrolinien fra Christiansholm og Nord efter
indrømmedes til dette Brug.
Fra Bommens Batteri Bro og øster efter strækker sig den 485 Fod
l~nge 14¾ Fod brede
,
Broen Linien, en fast Pælebro, ~nlagt kort efter au den opfyldte Plads, Bradbænken og Elephanten var bleven færdig, men da
man trængte til en bredere og solidere Bro, blev denne omsat fra
Ny i 1735 og de derpaa følgende A2r, tillige blev ifølge Kongelig
Resolution af 23de Juni 1734 et Løb, det nyværende N~løb eller
Fregatløb, indrettet i Broen for at ~regatter og mi~~e S~ibe kunde hale ud denne Voi; i den senare Tid h~le ogs~a Linieskibene ud
denne Vei. Senere er Broen Linien oms~t fra Ny i 1784-87.
1823-24 og i 1852 24 Fod af den østligste Ende af Broen, der er
meget dao.rlig forestanr en Hovedrep'1ration sn.asnnrt Holmens Kræfter tillade dette Arbeide.
Flydebroen der ligger i Nytløb er 69 Fod lang 8 Fod bred~ den
hovedrep~reredes i 1786 og e n Ny forfærdi~edes i 18ol og 18?1;
men da denne i 1852 fandtes ubrugelig og ei længere tjenlig til
Reparation, byggedes en ny Bro over tvende cnsserede K~nonchaloupper, der saaledes kom til ~t gjøre Tjeneste her indtil Sde October
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1860, da de oms4iftedes med en ny Flydebro, hvilende paa 4 Jernpøntonner.
Elephanten, Den vestlige Halvdeel 9.f den nuværende Bradbænk
Eleph:?P,ten der h3.r et Fl~deindhold af 18.669 Kv~drat Fod var tidligere indtil 1821 ligesom en fqst Pælebro med 4 G~ngspil til at
fire Skibene over med, men i 1821 og 1822 blev denne saakaldte
:tabne Bradbænk opbrudt og Bolværk sqttes om dens tre Sider, hvorefter den blev opfyldt og brolagt. For Tiden er kun det ene det
SY,dligste Gangspil bebeholdt, for at assistere ved Udvqrpning
gjennem Nytløb. Den øvrige Deel af Elephanten har stedse været opfyldt fra den Tid Arbeidet hermed i 1728 p~'lbe gyndtes.
Paa Sydsiden findes i 4 Fods Afstn.nd fr a Bolværket 3 saakaldte
Slingre Værker til Befæstigelse af den underste Gieblok ved Kjølhaling af Skibe. Der f andt0s tidlige re 5 faste Gangspil, som nu
da Kjølhnlinberne sjeldent gqae for sigere bortt 1gne. I tvende
af Spilkisterne ere forrige Aar neds:1.tte solide Fortøiningspæle
tilligemed en tredie Fortøiningspæl, aer er gr~vet ned i Jorden .
146.
Tidligere var Eleph<=mten !"l.rmGret ifølge Kongelig Re solution 3.f
3lte October 1748 med lo Stk. 18pundige Kmoner .
Kj ølhalingsskuur . P-1.9. den nordlige Ende 'lf El0 ,)h,. . nten f8.ndt es
fra 1782 til 1818 et Mnterialskuur, hvor nlle Kjølh'1lings3.ppQraterne opbevarodes, det ne dtoges det omt 1 lte A~r og et Skuur opførtes
mellem Hovedv·1gten og Smedie n hvortil Appar a terne henflyttedes.
Hovedvagt~broen forener Nyholm mo d Elephanten, det er en f~st
PæJ.ebro sidst hovedrep~reret i 1828 a f 66f Fods længde og lof Fods
Bredde. Løbet under Broen lukkes ved en Bom.
Estacader. Norden for disse Broer, Broen Linien med Nytløb, Elephanten, Hovedva gtsbroen og rundt om Nord o g Østsiden af Sextus,
gaaer en Række Estacader, som tidligere meldt, dannendG et 1 mgt
indesluttet Rum for Kanonflotillen med Indløb ved den vestre Ende
Gf Løbet langs Østsiden af Sextus, '1lle spærrede med Bomme.
Igjennem det sidst omt a lte Indløb forh9.ler Krudtbaaden til og
fr~ Skibene med Krudtetfr9. Krudtm'lg~siner, hvorfor det ogsaa benævnes Krudtløbet, som indrettedes i Henhold til Kongelig Resolution qf 24 November 1777 om at indrette Can3.len østcnon Christin.nus
Sextus til Transport af Krudt til og fra Rheden .
Estracaden norden for Sextus har til forskjclligc 'l'ider 1 idt
147.
betydeligt ~f Storme, f.Exp. 18 og 19 Februl r 18o9~ 3o December
1812, lode og llte Nov 3mber 1820, hvoraf den d . 3o December 1812
knækkede en stor Strækning 'lf Esna clde rne og disse erst1.ttedes dn
i længere Tid indtil 1815 ved Bomme.
Estacaden østcnfor Ba tteriet Sextus , der v~r st~rkt besk~diget
~f Isen blev optnget i 1845 og en ny rammet i en 2o Fod større
Afstand fr~ Batteriet end tidligere, ve d hvilken Leilighed tillige
Krudtløbets Brede forøge des til 26 Fod .
I 1858 blev den gamle Est l cqdo fr'l Nordve sthjørnet ~f Sextus
til ud for Midt en af Elephant e n optrukken og omsattes i en ret
Linie istedetfor som tidli ge re i en næsten ret Vinkel hvorved ~t
Løbet mellem Est a caden og Ele phnnten betydeligt forøg e s, Llt i
Henhold til Ministeriets Ordre af 21 Sept ember 1857.
I 1859 udvidedes Krudtløb ets Bredde til 4o Fod ved Ingenieurcorpsets Foranst a ltning ifølge Ministeriets Till~delse af 5 April
s. \. pla Grund a f at Ingenieurcorps at hnvde erholdt Bastionen
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nærmest Nyholm til Materialga ard i Anledning nf Anlæget nf de
nye Søforter. /Paa Grund af Bomløbets Udvidelse i 1866 bleve de
Estac~der, der lukkede for den vestlige Enle ~f den Cm~l, der
g~aer langs Nordsiden af Broen Linien, bortt a gne og i deres Sted
anbragtes her tvende Bomme mellem 3 nedrGmmede Duc J'AlbGr./
Br~dbænk~. Saavel norde nfor som sønden Mlstekranen pLR Nyholm
f'lndtes tidligere aabne Bradbænke, dannet som en fast Pælebro med
et Trædække, men disse blevG p~l Nordsiden i 1791 og paa Sydsiden
148. i 1795 opfyldte, idet mo.n r9.mmede rG spe et ive 96 Alen og 83 Alen
Bolværk og fyldte Jord ind bagved, pa ·1 den søndre Side blev ved
samme Leilighed anbragt 3 Slingre Værker til Gieblokkenes Befæstigelse i 4 Fods Afst~nd fra Bolværket. Det sydligste ombyfgedes
i 1854 og de Åndre to hovedrepÅrere des.
Norden for Kr'lnen findes for Øieblikket 2 f'lste G'lngspil, tidligere 4, udelukkeni~ til Benyttelse ved Kranen og sønden for,
4_f~ste Gangspil, tidligere 5, deels til Brug ved Kjølh~ling, deels
til Kranens Brug; men som tidlige re 'lnført finder Kjølh"lling for
Tiden meget sjeldent Sted og a lene for de mindre Skibe, og dette
ga'ler for sig i Kanalen nord for Frederiksholm, hvorom mere senere
hen. Af de omtalte 6 Spil er det nærmeste Spil norden for og det
nærmeste Spil søndenfor Kr~nen Jernspil mGd en f9.st Jernstamme i
muret Fund~ment, opstillede i 1854 i Henhold til Ministeriets
Ordre af 5 September 185?.
Kongebroen. Den enest e Bro ove r hvilken Kjørsel fra Holmen
til Byen og omvendt kan finde St eJ. Den l~ae indtil 1858 nordenfor gamle østre Takke lagehuus og va r forsynet med tvende Gitterporte for at spærre P'lssngen for Uvedkommende. Under Broen f'lndtes en Bom for ~t spærre Løbet.
149.
Broen blev i 1858 afbrudt for P'lssagen og en anden 129 Fod 19.ng,
13¾ Fod bred opførtes ~f Ingenie urcorpset ved Sydenden af Nyholm
tæt Syd for Spaanehaven eft er~t B"l.stioncn udenom Nyholm VTI afsta~et til Ma teri~lgaard ved Søbefæstningsqrbo idorne . /Ifølge ministe riel Ordre af 23 Mai 1866 ophørte ~l P~ssqge over Kon6ebroen fra
1 Juni s . A. /
I A'i.r er man betænkt p·1.:i. ~t qnl ægge en Overkj ørselsbro fra
Arsenqløen til den nye Vei , der qnlægges b~g om Bodenhoffs Pl~ds
ud til Prindsensgqde p~~ Christi ~nsh~vn, men e ndnu e r d e n ikke
p·1:1begyndt. (Denne Bro er be ordret opført unde r 8 October 1862.)
Dette vil da formeentlig blive Hovedindkjørs e l e n til Holmen.
Broen fra Nyholm til Froderiksholm.
a. den flydende, vm' indtil 1819 he e lt flyd e nde omtrent
som de ved Hønsebrolinien, men i d et ne vnte Aar r ~mmodes en 24_Fod
19.ng, 8 Fod bred fast Bro ved Nyholm Ot, s na h ø i, a t Pr:1mme kunde
sqae under den saavel ladede som tomme for at undBa ~e ideligen at
skulle h ~le Flydebroen af Veien for enhve r Pram e ller Fnrtøi, der
skulde igjennem. Rest e n ~f Broen er e n Flydebro 85 Fod l~ng,
5 Fod bred, i Begynde ls e n een 3.f de v ed Hønse brolinien, ved Anbringe lsen af Bommene , overflødi g bl e vne Flyde bro er, me n i 1835
erstattet med en ny forf ~..rdiget. Den f ørst e Dee l af Broen hovedrep '1.reret i 1838. /Flyde broen mellem Nyholm og Frederiksholm blev
bortt3.gen ·i For~aret _1865 og den lille 24 .Fod 1 0 ng0-.fo.s.te __Bro-v@.d
d en nordre Enu.o blev ~optrukken til s:i.rnme Tid da den v'lr i en meget
brøstfældig Tilst and og f~ndtes overflødig./
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b . den f~?te er 224 Fod lqng 21¾ Fod brGd, anbr~gt paa
nedrammede Pæle hoveds nge lig 3.nlagt for at før e de n pa'.1 Værftet
paa Værftet anlagte Sporve i fra Nyholm til Fre deriksholm men ogsaa for at gjøre det muligt a t kjøre med Llminde li ge Vo g~e fra den
ene Ø til den anden, no ge t som indtil de n •r id v:i.r e n Umulighed.
Broen beordredes bygget 22 Juli 1858 og opførtes snmme Aar.
/L-1ngs Vestsiden af den f':lstc Bro mellem Nyholm og FrGJ.eriksholm
blev i Sommeren 1863 bygget en TI'32k ~sso fyldt mel Riissk~ller til
deri ~t nedlægge Rørledningerne me llem de nævnte 0er for det
ferske Vand og Gassen./
Broen mellem Frederiksholra og Dokkeøen.
a. Flydebrgen,
byggedes s ~mtidig med Anlæget af Ankerøen, 9o Fod lang, 5 Fod bred for at lette CoIDI!l.unic~tionen mellem
T3.kkelagehusene og det paa Ankerøen opførte saqkaldte Ankerstokhuus, senere har den været bibeholdt her indtil Dato. (I Sommeren
1862 borttages denne Flydebro for ~t henlægges i Forlængelsen af
de ved Hønsebrolinien alt værende Flydebroer. Efter den rid er
denne bleven erstattet ved en interimistisk henlagt Bro indtil
denne Broes Brug blev nødvendig paa et andet Sted.)
/Under 13 Novbr . 1863 blev qf Ministeriet beordret bygget en
Pontonbro hvilende paa 5 Træpontonner til at ligge mellem disse
0er midt imellem det nye Hovedm..:~g~sin og T~kkellads Mag~sin; men
Bygningen af denne Bro blev senere stillet i Bero./
b . Svingbroen er en Jernbro 89¾ Fod lqng, 11¾ Fod bred, der
svinger om en vertical Tap i Midten, hvilende pq3. en cylindrisk
opmuret Pille dækket med Grqnit. Endepillerne ere ligeledes opmurede og dækkede med Gr-init. ,· ·: :. ~'
.::. ,.,.,.l.L-•- _·
Over denne Bro føres Sporve ien-. fra Frederiksholm til Dokke øen, dsn ligger midt i den G:i.de, som d:3.nnes ved Arbeidshusets
Side paa Dokkeøen og G:1vlen 9.f Ma.skinvxrkstedets Kjedelværksted
pqa den nordlige Side og GlvlGn af det nye Hovedm~f:3.Sin, den nye
Grovsmodie og Vandk~ssemqgasin p~n den sydlige Side, en G~debredde der er 4o Fod . Broen p:tRbegynJ.tes i Aug,ust 1855 05 i August
151 . 1858 var Broen færdic; Jornove rbygning udførtes i M~skinværkste dot og det he l e Arbe Lie v ar e et :J.f de Arbe i der hvortil Penge V'lre
b Gvilgede ved Anlæget af en Dok pa-i Nyholm.
c. d Gn fast e v~r betænkt at opføres midt i A~bningen mellem
det nye Hovedm~g~ sin og Takke l ndsma g~sinet. Endepillerne bleve
i 1857 opmurede til en Fod over d a glig Vande, men da den ~lmindelige Mening paa Værftet V!3..r, '1t en f 3.st Bro p:i.a dette Sted vilde
hindre P~ss agen for meget i C'1na len mollem Dokkeøen og Frederiksholm, udvirkedes en Minist e riel Resolution af 28 M~rts 1856 for,
at Broen indtil videre ikke skulde bygges færdig.
Broen mellec FredGriksholm OB Arsena l øe n v~r tidligere indtil
1819 en Fiydebro ganske son ved Broen mellem Nyhol n og Fre deriksh olm, og ligesom der, blev i det ~nførte Aqr en f a st Pælebro
27 Fod 11m g , 7 Fod bred r3.mmat p'la Frederiksholms Siden, for at
tilst e de Adg~ng under Broen med Pra mne og Fqrtøier . Rest en e r
e n Flydebro 51 Fod l ang, 5 Fod bred, son senest er omskiftet med
an ny i 1828. Den faste Deel 'lf Bro3n hovedrep~reredes i 1834.
/Flydebroen mellem Frederiksholm og Arsen~løen blev bortt~gcn i
Foraaret 1864 tillige med den 27 Fod l~nge f3.ste Bro ved Nordenden eftersom Svingbroen p'1, dette Sted tæt østenfor denne Bro
paa denne Tid vnr f~rdig og togos i Brug./
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/Svingbroen mellem Freaeriksholm og Arsen~løen ~nl1.Edes ifølge
Ministeriets Ordre af 9de Au~.1862. Broens Længde
Bredde
Fr ~ Mqi - Septbr.1863 opfortes b e gge Endepillerne og Centerpillerne, mcidens Jernnrbeidet forfærdigedes i M~skinværkstedet.
I Foraaret 186~ var Broen færdig og toges i Brug. Denne Bro
fører Hovedlandeveien over Værftet fr'l Arsen 'l løen til FrederUrnholm./
/Arsennlbroen. Sqmtidig med 0en Christi rmsholr.1s Afl13vering til
den nye Eier 29 Juni 1866 a fl ev e r e s denne Bro til disse hvorefter
den 3.fbryde s i Octbr .1866 e ft er 2t en 'ln d0n fast Bro V3.r sl 'J.ge n
fra Arsenaløen syd for Arsena lbygninge rne til Christiansholm./
/Værftsbroen blev sla ~et i Vint e r en 1862-63 ifølge Ministeriets Ordre af 8 Octbr.1862. Bro e n er 15lf'lang og 16¾'bred.
I Januar 1863 bestemte Ministeriet at denne Bro skulde benævnes
Værftsbroen. Veien b ~g om Bodenhoffs Plads, der erholde Nqvn af
Prindsessegaden opfyldtes i 1862 og 63, m~cadamiseredes i Sommeren 1863 s~2ledes at den den lste Novbr.s.A. var fuldkommen færdig. Unaer 4 Juni 1863 tillod Værftschefen Pnss~ben til og fra
Værftet 3.d denne Vei fr a 8de Juni næstefter og efter lste Octbr.
s.A. var denne den ane af de to Hovedindg'.lnbe til Værftet, den
anden ved Bommens V~gt. Fra l s t e Novbr . 1865 besyndte Klokkelydningen ved denne Bro fra e n Klokke i en Galge, der senest var anbragt paa Masteværftet t idligore ve d Ga mmelholms Hovodvo.gtsbro
(vide PD- g ,4o). Til sqmme b egyndte Morgen Mynstringen her. Tæt
vesten.for Værftsbroen p1.~ Arscnaløon fin.les et Færgested indrettet
i Sommeren 1863 ifølge Ministeriets Ordre af 15 ~pril 1863, hvorfr .q Færgen mellen Nyholm og Fross e nborg en kort Tid 1.fgik, indtil
Færgetrappen p8.a Christ i :msholm 3.tt er hertil benyttedes./
Arsenalbroen er en f ~st Pæle bro 122¾ Fod l~nc 15¾ Fod bred,
sikkerligen slaaet S'lmtidig med Anlægot l.f Arsen l løen, cllor omtrent i 1740; thi 3.llerede i 1765 finde s den o.t v:ere hovedrep o.r oret. I 1789 sloges en ny Bro og i 1843 ombyggolcs den p2~ Fod
pa~ de ved Vnndet afska~rne Pæle .(/sG // øve rst p ~1. denn2 Sidc./1
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Bro~r, der tidligere h'3.ve existeret, men .. som nu_ ere bortt:1gne:
Broen over gamle Steonk~_§te gik fr~ d. c t g ~LJ.le B3.tteri ved Vestenden af gamle søndre T~kkelagohuus ove r den dor liggende lille 0
til Steenballast over til den søndenfor liggende Ankerøen omtrent
i Formen af et S.
Interimsbroen fra FreJeriksholn til Ankerøen, der blev anl:1gt
medens Arbe idet stod paa. ved Anlæget ··af den nye Dok, i 1859 borttages den.
Flydebro mellem Arsen·1.løen og BoJenhoff s, der 1t.-ia h n.ve lig~ot
der i den korte Tid fra lBoo-1815, i hvilken Tid lVi.::i.rinen benyttede denne Plads.
Af andre Befordringsmidler findes her paa Værftet:
Sporveien. De første Sporveie der 9.nl:1gdes p'.l-9. Holman v1r for
at lette Tr:msporten af Materialer, navnligen de store Gr:J.nitsteen, til Anlæget af den nye Dok; men da de fleste kun v2re anlagte midlertidige, bleve de næstE:n 'llle opbru:lte d'3. Arbeidet v:J.r
fuldendt. Den nuværende Sporvei beordredes nnl'16t :J.f Marineministeriet under 19de Juli 1858 fra Plankeskjærmene p ·:i.a Nyholm til
Saugmaskinen med en Tverbom over pn~ Dokkeøen. Dette pq~begyndtes S':i.mme A:::i.r og fuld.endtes Aaret efter i en Strækning ·1.f circa
3272 Fod i Retning ontrent Nor,l og Syd og looo Fod i Retning Øst
og Vest .
16de Juni 1860 beordredes Sporveien forlænget gjennem Squgmaskinen ud mod Søen sønden for Frederiksholm eller Saugm'J.skinbygningons Bredde og llo Fod p'l3. 1len '.:lnden Side. Af Sporveie er
der P aaleles p'1a Halmen for 0ieblikket en B 1ne fra de t ovenfor
~nførte Sted ved S'lugm'lskinen, tvers over Frederiksholm, ov e r
den fn.ste Bro mellem Fredcrikshol~ og Nyuolm, ovor Nyholm midt
CTellen Tø:crm.erskjærmene, syd for g':1.mle søndre T'lkkel .1.ge huus,
gjennem en dertil indrettet Port i g:imle søndre T:1kkel 3.gehuus,
vesten on alle Tømmerskjærme nord for, langs Spanteloftsbygnin5en
midt imellm:1 PlankeskjærmGne nord for denne til disses nordre
Ende . Paa Frederiksholm fra den dGrværendG Svingkran 1'3. n§,s M:1-skinværkstedet syd efter omtrent til midt for det nyo Hovedm~cas in; endvidere et Spor omtrent tvers paa disse to søndGn f<;:>r ~hskinværkstedet fra den først ontalte Længdeb·1ne p::i.'J. Frad2r1.ksnol1.i
og vester ·efter, forbi den nye Smediebygning, Maskinværkst~det,
det nye Hovedmagasin over Svingbroen, langs Dokken og Arbe1.ashuset dersteds indtil Dokkeøens vestlige Bolværk med 2 Dreicskiver
paa Frederiksholm. Da der kun finJes et enkelt Spor er Sporveien
forskjollige Steder forsynet med Udkjørsler for qt Vo~neno sl:ulle
kunne passere hinanden.
Længden af Sporene ere:
PaR Nyholm ............... 1620 Fod
11
aen f9.ste Bro . . . . . . . . 217 11
Fi~edoriksholms øst 1. Linie 1640 11
tt
vestl.
tt
550 11
11
11
nord.l.
51 o 11
.
b roen ............. .
9o 11
S v1.ng
Dokke øen . . . . . . . . . . . . . . . .
450 11
- Suin
5o7'T-Fod ___
foruden de Steder, hvor dor til Udkjørslor finjos dobbelt Spor.
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/Sporveien. I 1-tnledning af Linieskibet D:=mnebroges Bep:mdsring
med 4¾" JernplRdor nnlagies i For:i.aret 1863 Sporene pa9. Dokkeøen,
nemlig: et Spor fr a det herværende Spor sønder efter en Længde af
266 Fod, et Spor norden for Dokken 290 Fod langt, et Spor søndenfor Dokken 240 Fod 18.Ilgt S3Jil.t et Spor parallelt med disse ind til
og ind i Pantserbygningen syd for Dokken en læn~de af 168 Fod med
4 Stk. Dreieskiver, de tre nordligste af 14 Fods Diameter, den
sydligste af 8 Fods Diameter (tidligere benyttet pa~ Frederiks holm der hvor Sporet, der fører over pan Dokkeøen krydser Hovedsporet paa 0en) Istedetfor Qen her paa Frederiksholm borttagne
3 Fods Dreieskive blev anl~~t en 14 Fods Dreieskive .
Sporene pRa
Siden 9.f Dokken bleve :mlqgte paa Still:i.dser opreiste pA.a Afsæt ningerne i Dokken for lettere at kunne bringe Pl~dernc ind til
Skibet i Dokken. Fra Spanteloftsbygningens nordre Ende blev i
For~&ret 1863 l:i.gt et Spor i en Bue ned til Bolværket tæt sønaen
for Planbygningen en længde 3.f 420 Fod med en 14 Fods Dreieskive
ved Sp "nteloftsbygningen. I Efter3.aret 1864 blev nedl'3.gt et Jernspor l:i.ngs Østsiden af Hovedmag:i.sinet og T~kkeladsmagasinet, en
Længde af lo5o Fod, med 2 Stk.8 Fols Dreieskiver, den one ved
nordre Ende ~f Hovedmagasinet, den ~nuen midt imellem dette og
T~kke l a dsmagQs ine t, tillige ble v en 8 Fods Dre i e skive ne dl qgt pa2
Hovedsporet p a q Frederiksholm ved Smediens søndre Ende . I Vinteren 1865-66 blev anla5t tvende Spor i Jernskibbygningsværkst edet
p r:i.a Nyholm, d er forene; . le
. sig udenfor Bygningen til en 9 Fods Dreie skive ved Bygningens vestlige Ende tillige blev :i.nl a gt et Spor
fr a denne Dreieskive over imod g9.mle østre Takkeladshuus, en
Længde i det Hele 320 Fod indeni Bygningen og 250 Fod udenfor
denne. Paa Grunl nf Forl33.ngelsen a f Jernskibbygningsværkstedet
bleve 3.lle Spore ne udenfor Bygningen atter optagne tilligemed
Dreieskiven i Juli 1866. I MRrts 1867 anlægges ~tter Sporet
gjøre nde ot Sving ostenom om det forlængede Jernskibbygningsværksted og to Dreieskiver 9 Fod i Diameter blev a nl a 5t, een udenfor
Midten af hver af Portene i G'l.vlen med Spor ind i Bygningen./
/Va ndførsyning. Den lste Octbr.1862 pa~begyndtos Nedlægningen a f støbte Jernrør til Værftets Forsyning med ferskt v~nd fr a
Kjøbenh~vns Vandværk i Henhold til Ministeriets Ordre af 13de Åug.
s.A. Nedlægningen begynlte i Prindsessegaden paa Christiansh~vn
ved Hjørnet Rf Ba:=.1.dsmandsstrædet. Ledningen g·3..aer 13.ngs Prindsessogaden til Værftsbroen hvor Rørene gaae igjennem cm 'I1rækasse~ -paa
Østsiden af Broen, langs den nye qnlagte Vei paa Arsennloen til
Svingbroen fra Arsenal øen til Fre deriksholm, her bleve Rørene
leJede ned i Vandet hvilonje p'l.~ Bunden tv0rs over C~nGlen over
til Frederiksholm hvor Ledningen deler sig i to Grene, den ene
l~ngs Hovedlandeveien over Øen til Jen f2ste Bro til Nyholm, den
'1.nden langs Veien østenom ·I1::i.kkel·i.ds Magasinet og HoveJ.mqgasinet
indtil Jen møde en LeJning, der fr~ den første Green løber l~ngs
dan nordlige Tvervei p'.la Øen til Svinsbroen over til Dokkeøen,
her gaaer LeJningen ned i Søen og hviler pqa Bunien tvers over
Can~lon over til Dokke øen hvor Jen fortsættes ul til Øens vestlige Bolværk holdende sig paa Jon nordre Side af Dokken. Ve d Dokkeøens vestlige Bolværk udmun:ior Ledningen som et Vnnd.fylJ.nin1ssstej. Ledningen, der gik til den faste Bro over til Nyholm, ~ ~aer
derefter gjennem en Træk~sse pna Vestsiden af Broen gjennem Nyholm l~ngs Sporveien til Hovedv~5ten hvor der findes et Vandfyldningssted.
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Den 8de J'.lnuar 1863 prøvod:)s V"ln.iledningen p:ta Arsenaløen
2~ Januar paa Frederiksholhl 8 Juli pa'.l Nyholm og 22 Aug. p~a
Dokke øen. Sal!lt idig med Ne 11:egninf=on af '1enne Hov · dle1ning bleve
Vandledninger lagt ind i følgenie Bygninger:
Squgm~skinbygningen, Snedi0n, Contoirbygnin~Gn p'.lq Freieriksholm Maskinværkstedet og Spunteloftsbygningen. LigcleJes Rnbr~gtes endeel Br.:J.ndh'.lner og Vandopst'.1nlcre s~qsom:
paa Arsenqløen ..... 2 Brnndhaner
2 Opst1.nder0
11
11
Frederiksholm ... 12
3
11
11
Dokke øen
...... 1
1
11
11
Nyholm . . . . . . . .
lo
5
foruden V'1.nd.fyldningsstedernc p3.n Dokkeø0n og ve'-i. Nyholms· Hoved.vagt saaledes som tidlit.ere mel:l.t.
Tilsynet med V3.ndlednint;en er ifolEe lv1inisteriets Ordre af
6te Febru'1r 1863 overdrar:et Kjøbenh·:.vns V.:J.ndinspGcteur, der 13.der
Forretningerne her besørge vel een ~f sine ~ssistenter.
Forhen blev ·11 t V'lnJ tilført Nyholm i Pr'.lr;:une eller Cisterner.
En Vnndcisterne V'.lr o.nbr'.lgt vel Bolværket u1enfor Nyholfls Hovedvagt, denne fyldtes efterh1.1.nlen so~ V'.lndet forbrugtes fr1. V:Lndfyldningsst edet paa Kj øbe nh:wns I'ol<l.bod. Flere St e ler p'.lo. Værftet,
sn'.lsom: paa Christi'.1nsholm os i Labor~toriG6'.1~rden f'.lndtes vel
Brønde, men ingen Steder vnr Vand.et drikkeligt og det ::mvend:te s
derfor kun til anJ.et Brug. Paa Frederiksholm havde 1:1'111 forsøgt ::tt
bore en artnsisk Brønd, flGn til ingen Nytte, s'.11.le..:1es som anfø::::-t
pag.258.
Senere er Vandlednin[en pa~ forskjellibe Tider blevot ondeol
udvidet, sqnledes '3.nlagdes ~nl'l[ des en StiklcJning i
til en Opstander ved dGn øst lige Vr::tgtbygning ved Værftsbroen i
Sommeren 1864 e n Ledninrs ind. til Matorietlg1.a r.:l.2n p q •1 F,-:-clGriksholm med en Opst:mJ.er i G·1.arden i Janu'1r 1866 on Le::lning til Jernskibbygningsværkstedets Forsyning r:e:l V·:i.nd i Ewnhold til Ministeriets Ordre ~f 18de De cGnber 1865. I October 1866 in1l~sges dn v~ndledning til Nordre Arsen::ilfløi med 2 Aft1.pninGsh:Lner i Ølm'1['1sin0t
1 i Provi.9.ntm....,g q_sinet og en H::tno u d enfor JettG. I D,.·co.m.bc r :::_866
indlqgdes en LGdning til en Br8.ndh:1ne ved. Kj2d.len til V·1rrn.o::1pp:i.ratet i Contoirbygningen p~'1 Fre:lerikshol~ .
I M'1i 1866 findes S3.9.loJos j_ Alt p'1'1 Værftet folgen:lc Aftnpning,shaner, Opst:1.nderG og Stoph·1nc r.
~~~z~- O~:~;n T~~~~ v;f;}yldningsArsen'l.loen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
Dokke øen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
Fredoriksholm .... .... .. . . . . .
12
4
Nyholri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ lo ·-·-··-- 5
Su.r:J.: 25
12
Arsenaløen efter 1 Nov.1866
1
Frederiksholm II lo Dec. 11

1

37
8

1

45

2

L1-

I

/G'1slednin~ p::i.3. Værf~_et. I Sep~br.1~3 pn'lbogynd~3~ Ncdlægn~ngen
af støbte ernrør til ~ r f t ,: it s J3e lysnin.s med Gas 1. .ti JnhoLl t 1.l
Ministeriets Ordre nf 2o ~~q~ s,A. Ncc.l..læi;:-ninfen begyndte i Prindsessegndon ved Hjørnet ·1f Ba adsn "'..ndsstr;å'.et p-::1. Christi'!.nsh•.vn.
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Rørene gaae l'.:l.ngs den nye Vei (Prind sesseg~den) til Værftsbroen
hvor Rørene g:1aer igj e nnen I1rækassen p .-:18. Østsiden af Broen jerpaa
langs den ny Vei tvers over Arsen~løe n til det Sted hvor Svingbroen mellem Arsena l øen og Freieriksholm pqa den rid byggedes,
hvor Ledningen saalænge Broen v ~r under ~rboide blev interimi stisk ledet over den dorværenle Flydebro til Fred eriksholm , gjennem d enne Ø l 'lngs Hovedl -inieveien til :len fe..ste Bro over •til Nyholm hvor Røreno gaae gjennem Træh~nen til Vandr0rene vestenon
Broon, derpaa lan gs Sporveien p~~ Nyholm til Nyhol~s Hovciv~gt
hvor Lodningen ender. Der hvor L3dningen træffer Jen nordre Tver v e i paa Frederiksholm Jer fører over til Dokkeøen udgaaor on anden
Ledning, der ga aer l'lngs Ve ien til Svingbroen over til Dokkeøen,
ovar denne Bro til Dokke øe n, b j enne.m. lenno til P~ntserværksteaet .
L·1.ng s hele Ledninge n er 'lnbr '1gt Lygtepæle :
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Den lste October 1863 oplystes Vqftbygningen ved Værftsbroon
mod G'.3.s og efter lste Decbr. noget efter blev V:Brftet regelmæssigt
oplyst med G"1s .
I J1.nuar 1866 blev ifølge Ministeriets Ordre af 19 Decbr . 1865
det paa Nyholm ppførte Skibbygningsværksted forsynet med en G~sledning hvorpa~ f'lndtos
41 Blus, der første Gqn 6 tændtes
den 29de J ~nu'lr 1866 .
I October 1866 indlæg~es en G~sledning til Contoirot for Provi~ntregnskc-tbsførGr en i Nordre Arsen:.:.lfløi til en derstecls ::1.nbrat::t G:t sovn.
I Juni 1866 bortt ~ges Lygtepælen No
p a~ Grunl ~f Forlæng e lsen af Skibbygningsv:BrksteJet.7

154.

forts7.t. // 4.
og hovGd værket .

/Electrom'1§netisk Telo~r.:iph til Br·:md~~B_n.J.ler blev '.J.nlo.gt i
EftGrT1rot I 65 fro.. Nyho ms Hcvcdv'1gt7;il cten I'ørste BrJ.ndsta.tion p7.'1 Christiansh2vn. Den 3 Nov.1865 prøveJes den og fra den
13de s . M. vo.r den i fuld Virksomhed. All'J.rmsign.:iler kunne gjøres
m3d denne r0legr'.lph foruden i selve rlovedv'1~ten ogsaa ved lertil
Rnbr:1gte Signa l 'lpp'1ro.ter p':1. '1 Tole 6 raphst1.nsen ved nordre Enu.e af
Contoirbygningen pa-=i. Nyholm ved norire Ende ~f ganle østro Takke11.dshuus, pn'.1 Telegraphstqngon vej nordre Enle af Cæb~s-og Vandk.J.ssen'.lgasinbygningen p'1~ Frederiksholm, p'1~ Telegr~phstan5en ved
nordre Ende af Svingbroen nellem Frederiksholm og Arsenaløen og
endelig p'1a Telegra phst:1.nfen ved nordre Endo 2f Værftsbroen.
P1.'1 en b e st e mt /Tid/ hver D'1g provos den hole ;I'elegr>lphledning
for ~t forvisse sig om '1t den e r i Ord e n./
154.hove iværket.forts'1t.
154.

155.

Ma s te grave. Af M7.ste g r1.ve fin::le s ved Nyholm en Grr-i.v østen for
Frelerfksholn me llen d e nne og Qvintus V0 ien alene til Fyrretømmer
og en med Est-=i.cader indhegnet Gr,7.v pn3. Christiansholn, der for
'i 'i:ien h.'1.ln benyttes til enkelte Bøgetønmer, men tidligere ~nvendtes til Mast e træer. ForinJen Nyhol11 fik sin U:lvidelse i sydlig
Retning fnnlt e s Syd for g'1mle søndre Tnkkel-=i.gehuus en Tømmergr.'.lv
k ':tlde t Gr a ven No .1 og i 'l'idsrurunet omtrent fr'J. 1790-1814 en med
Borune o g Pæle indheg net ·:rør:1r1ergr'1v syd for Nyholm henimod det østlige Hj ørno, hvor Fyrretonmeret honl.'.lgde s forinden det kunde blive
sk'1~ret p':1.:1. d en de r beligGende s~ugmøllo .
Chrlsti ~nus Bextus. B~tteriet Christi~nus Sextus vnr oprindelig bygget p ::la Fæl e i det norc.øsflige HJørne af "1Iocken" og førte
N"J.vn a f Neptunus Batteri.
Faa A3.r f ør l 7L~o blev B'J.ttoriet opfyldt og udvidet i nordlig
og, o st lig Re tning . 6te lVIRi 1740 beordredes Brystværnet om R1tt eriet indr e tt et s om e n Skil>sside og K1.nonerne nonterede i Skibsr'l.pert e r, 2o November 1744 erholdt B~tteriet sit nuværende Navn
og 3lte October J.748 beordrod.o s B3.tteriot s':l.t i complet Defensi onsstand. 6te _;_1fai 1751 3.pproberede s Admiral Suhms og Commandeur
Olf0rt Fisehers Pl 'ln or2 qt opfylde B'ltteriet i øst lig Retning os
lode Juni s.A. bestemtes dots Ar1:.:.ering .
B'1tteriet strækker s i 5 nu son bekjendt l.1.ngs 0st sid.en og Nordside:.1 af 1en nordlige Tre diode c l af Nyhol:r:1. Armeringen er for t idc.n p"ta den ø st lig e Arm s øn:.er fr:1. 2 Stk . 150 pund i5e
Jern Mort 3re r
12 " 24
" KJ.noner
6 " 150
" Jorn "
Morterer
9 " 24
" K'1noner
os p'l.'l.. i oI'- nordlige Arm
19 Stk.24 pundige Kanoner.
Alle K-:rnonerno ere :3. nbr 'l.e;te i de res R-1pert p3.'1 deres Slæde og
ere g'1nske kl~re til Bruf . Fr~ B~tt e riet besv'lres enhver S2lut
fr'l 1--.mske som fremr1ede Orlo g srr:ænd. Krudt et til disse Skud opbovr3.r0 s i Jen i det n orl ostli go Hjarne v:erende CJ.ssematte .
L:iellem Sextus og B'lctcriet Trekroner fin.los en optisk 1I'ele~r'l..ph ilr.lrettot i Ao.rot 18,54, i Henhold til Ministeriets Orclre

nf 7ie April s. A.

155. fort s:1t.
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I dette Hjørne af Bqtteriet findes en Flagst~ng hvorfra det
lanske Flag vaier saasnart der pqa Rheden fin j es nogen Orlogsnand
Jet være sig dansk eller fremmed, ved Foden ~f Flagst angen findes
en Klokkegalge hvori en Klokke, hvormed ringes pqa Arbei de om
M?rgenen og lyder fra Arbeide om Eftermi ddagen, ligeledes blive
Tiderne for Frokost og Middag for Arbeiderne tilkjen degivet herfra med Klokkelydning. Tæt vestenfor Fl'l gstnngen findes pn:J. Volden en Mindestøtte for afdøJe Capitain John.Chr.v.Schrodersee, der
den 2jen April 18ol faldt p qq Inifødsrett e n. Stø~ten, der hqr Form
af en afknækket Mast bærer følgende Inscription :
Afkræftet
paa l:J.nge Sygeleie
opflqmnet
ved et Blik ::i.f
D'1nnarks Frederik
med Fyrstens Bifalds Raab
indviet
foer I . C. Schrodersee
fr'1 dette Sted
bekjendt ced Krigens Død
den skjøn.c"1.este
for eget Fælreland
i Møde
den 2den April 18
Paa Batteriet staaer en Solskive med Aarstal 1749, som hvis
den Gr blevet opstillet det anførte Aar, mna h~ve staaet i det
nordlige Hjørne af Batteriet efter den Begrændsning, Jet h~vde
paa den Tid.
Holnens nuværende By~ninger.

157.

Hovedv'lgten er en grundmuret Bygning 77 Fod l '1ng, 36 Fod bred
og 15t Fod høi. (Alle Høide Maalene ere til Tngskjæget.) med Manzard Tag, prydet med et lille Tqqrn hvorfra tijligere v2ieue dansk
Flag. Ovenpaa Taarnet er en Krone med Kors, 7o Fod over Jordens
Ovcrflqde. Bygningen, der h~r sin Hovolf:J.cale mod Øst, beordre des
opført 7de Februar 1744 11.f Christi'.:l.n den VIte og i 1752, 3ot e M:1rts
skjænkeje Fred.erik den Vte ot Uhr til T·1..' lrnet .
Bygningen er paa een Etage oo d en Qvist p:J.~ ien østre Sile,
hvilende paa 4 murede fiirkant eie Pille r.
Paa Vestsiden finde s 7 F ~g VinJue r 1 Blænuing og 1 Dør, mod
Nord 2 Fag Vinduer og 1 Bleending , moj 0st 7 Fag Vinluer og 2 Indg:l.ngsdøre. I Qvisten er 3 F'lg mod Øst., 1 F:1 g nod Nord og 1 Fag mod
Syj. Paa Østsiden find.es on halvcirkelformet Indhegning af 19 Træ
Bourner eller Stolper med Jerngelænder, tidligere fanltes her tre
K'.:l.noner i Ruperter pqa Slæder; men Brixerne hertil borttages i 1822
i hvilket Aar den nærværenie Inlhegning indrettedes.
I den nordligste Injgang p ~a Østsiden findes til høire Indgqng til Off icierens 2de V::1gt stuer ne :i et lid.et Kj økken udenfor,
ligefor findes Medicinalstuen, det tidligere Kjøkken, indrettet i
1798 til det nuværende Brug, her opholder den v a gthavenle læge sig
i hele Arbeidstiden, hor findes ogsan opbevaret den liggende Portech~ise til Brug for til Sk~le komne; til venstre e r nærme st Inigangen Contoir for Skipperen pqa. Nyholms Br-::i.dbænk og længere inde
i Gangen en Retiraie for den v~gth"l.venle Officier. I ien sydlige
Indg'1ng finies ligefor det Locale hvor Monstrinsen om Morgenen
g'1aer for sig og tilvenstre en V"l.gtstue for Unda rofficiere n og
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Mandskabet ved V3.gten og inlenfor denne, det Loc'lle hvori Lanterner reengjøres og u:llGvere s til Brug p'1'1 Holmen, dette Locale
indrettedes i 1843 og udvi:ledes i 1849; he r opholder den v~gtha158, vende Sprøitearbeidsn and sig, :leels for 3.t'L~nterne reengjorte,
'bes ør- ieels for at assistere ve :1 Udle vering af Br~ndredsk aber i Tilfælde
a f Ildsvaade. I et Hj ørne af M,,_ndsk'l.bets V'""lgtstue findes et :::nørkt
ge
Arrestlocale indrett et i 1827. P:1.'J. Vestsiden findes Indg'J..ng til
et Sprøitehuus hvori finaes: 1 1obbelt og 1 enkelt Sprøite, Br3.Ildsp3.nde , Brandk3.r, Bo.llie r I'J. . n.
+/
I Qvisten findes tvGnde Værelser nærmest be st emte til Officie rs
Arrest, tidligere indtil 1819 udg jorde h e l e Qvisten kun eet Værel se; men i det nævnt e Aar opf ørt e s de t h e rværende Skillerum; i det
nordligste Værelse for eg ik ti d lise re Mynstrin5en, for Tiden benyt tes det af den vagth3.vende Officier og de Officierer, der gjennemgaa Exerceers.kolen paa Holmen. Den øvrige Deel af Loftet benyttes
saaledos: mod Nord er et Loc a l e til Opbev·3 .ring af mind.re Gj enstan do fra Batteriet Sextus, mod Syd et Loc a l e for Underofficieren ved
Nyholns Materialbod til Opbevaring af Olie, Ta lg, Talglys, Tran,
Skilderkapper, Lak, Papir, Lys og a nd et mere til Brus ved V~gten.
I Vagten findes opbevaret Nø gl erne til a lle HolrJ.ens VærksteJ8r,
M'J.gasiner, Sprøitehuse og Sprøitepr'.lmm.e, her foret'lges Observationer over Luftens Te CTperatur hver Time hele EtrJ.aalet igjennem,
sarJ.t Vandstand i Søen .
Da ler fra Vagten udstilles 2 Fost e r (1 for Gevær og 1 ve d
Kongeporten), best~aer Vngtman:lsk'lbet foruden Lieuten~nten ~f 1
Underofficier, 1 Gefreide r ob 6 Me ni ge . ++/
I Taarnet f :=mdtos tidligere en Klokke, der benyttedes til
159.
Klokkelydning om Morgenen men d3. Ta'lrnet i 1819 fandtes for
brøstfældig til at bæro Kiokken, to ges len bort og en Klokkegalge
inJrettedes p3.a Batt e riet Sextus til dette Bru 6 .
1826 ned.toges det g'ln le T-=t'lrn og i 1827 reistes et nyt, ved
hvilken Leilighed ByGninge n tilli ge e rholdt en nore omf:.ttende Re paration paa T3.g og Bjelkela g.
Smedien. Nyhol:ris Smedi_~ or en i;runlm.uret Bygning, 78 Fod l.J.ng,
44½ Fod bred,7:'2' Fod h o i, ne d 6 Fqg VinJuer og 1 Port mod vest,
5 Fag Vinduer og 1 Dør :riod Øst, 1 Fo.g Vindue nod Nord, 1 F'.lg Vindue og en Dør mod Syd i een Et~ge, opf ørt efter Christi:lll den VI.
Qrjre af 24 Juli 1737. 29 August 1736 beordredes den første
Smedebygning opført og Arbeid.et p·1ci.begyndtes; men d a Bygmesteren
ei holdt sig til den bestente Plan, blev denne By6ning atter nedrevet og den nuværende opførtes, alt paa Muurnesterens Bekostning .
Her finles for Tilen 1 stor og 5 nindre Ilde alle drevne ved Ha9.11dblæsebælge . Ilden i det nordøstlibe Hjørne er anl~gt i 1859. I
den søndre Ende af Værkstedet er Contoir for Mestersvenden, der
forestaaer Værkstedet og for Skriveren. I Jet sydvestlige Hjørne
af Snedien, ned Indgang saavel fra den øvrige Smedie som fra den
sonJre Gavl findes et aflukket Loc'.lle, hvori Smenen opbevarer
forskjellige forarbeidede Gjonstr1.nd e oller Gjenstande, som skulle
--+771- Sprøitearbeidsmandens Va gtstue findes en v~ndmq a l e r for '.lt controllere Vandforbruget ved V.q_nJfyldningssteJe t p'.13. Nyholm./
++/ /lste Juni 1866 ophørte Sold:1.tervagten p n,'.l Værftet hvorefter Vagt tjenesten besørgedes ved l\hrineartillerister, Alt i Henhold til
Ministeriets Ordre af 23 Mqi 1866 og efter lste December 1866 tillige til Bevogtningen 1 Overbetjent og 2o Betjente ifølge Ministeriets Orire af 19 October 1866 . /

160.
Dette Locale i Forening mel iet tilstødende Contoir indrettedes i
1794 til Blytækkerværksted, men foranareies 1831 efterat denne Art
af Arbeide underlagdes Kleinsmedieværkstedet paa Gqmmelholm, til et
Kogested for Mandskabet fra de Skibe, der desarmere, indtil det
blev tilladt qt have Fyr paa Kabyssen ombord i disse Skibe.
L'J.Ilgs sø~dre Gavl.hænge Brandstiger og Hager. /I Juli 1863 ophørte
len stad1.ge Brug af denne Sne die idet Mandsk'3.bet inddrogodes til
den paa Frederiksholm opførte Grovsnedie. Eftor de n Tid benyttes
den kun ved Eqviperinger af Skibe eller naar det pla Grund ~f Jet
betydelige Arbeide, der indløber gjøres nødvendigt ogsqa at anvende
de Esser her findes. I For-=i.nret 1866 indrettedes i det herværende
Kogehuus et Filial af Marketenderiet paa Frederikshol1 ./
Skuur: mellem Hovedvagten o~ Smedien er et Brædes.kuur 2o Fod
l2ng~o¾ Fod bredt, 12 Fod høit i een Etlgo teglhængt opført i
1818 til OpbevTI'inb af ie forskjellige Kjølhalings app~rater efterat
Mo.terialskuret til dette Brug var blevet nedrevet p ,'.l'l len vestlige
Enie af Bradbænken Eleph'J.nten. Skuret h '"'Vdc? den G'lng 2 I-hl vd øre
3 Luger og 3 Qviste hvilke ~lle ere bibeholdte undt~ren Lu berne.
Skuret der ei stod i Forbindelse ned Hovedv2gtsbygningan sattes i
Forbindelse hermed i 1831 og let herved indvunlne Rum anvenltes
til Oplag for San1, hvortil det endnu tjener. Enueel nf den nordlige Enle af Skuret afdeeltas i 1834 til Brug for SmeJon til deri
at henlægge Jernmateri'.3.lier hvortil det ligeledes endnu benyttes .
Resten af Skuret indrømmedes i 184 til Malerens Brug til Tilbere ,l ning af Farverne og til et Art Værksted.
Skuur mellen Smedien og Planbygningen er et Brædoskuur 11 Fod
langt, 17¾ Fod bredt, 7½ Fod hoit, med Ølbol i den nor1lige Halvdeel og et Kamner til Tuhlerens Brug i den sydlige Halv1eel .
161.
Imellem dette Skuur og Pl~nbygningen er en 3 Fod bred Passage
dækket med Tag.
Ølbod. Før 1798 fandtes Øl boden frist '.3..aende paa ],18.rken østenfor Snedien; nen i dette Aar blev den nedrevet og flyttet hen i
Nærheden af don nordre G~vl af Planbygningen og i 1820 opfortes
den nuværende Bygning pR'3. Sydsiden af Smedien til dette Brug, i
1831 indrettedes et Skuur i Forlængelse af Ølboden til P.'hlerens
Brug saaledes son endnu er 'l 'ilf:eldet. /Øl bod nedrives i J:1.nuar
1866 saaledes at der Jannes en 3.aben Pl ·1 ls mollem Smedien oi; Planbyi;ningen . /
Planbygning eller Splntehuus er en grundnuret Bybning p3.a een
Et.3.ge under dobbelt Tag, 175"7'od l:mg, 83 Fod bred, 12-½ Fod høi,
r.1el 21 Fag Vinduer pa:1 Østside n, pa a Vestsiden lerinod kun 13 Fag
og 3 Døre . Pa2 det Stei hvor det 6te til lole Vinlue skulde v~re
er M.9.stekranen p3.'l den vestli ce Side bygi;et in.l i By6 ningon.
Mod Nord findes 6 Fag Vindue r og 1 Dor, :r:10J Sy,l findes i Mi:itcn
s:immenbygget med denne en Pavillon, hvoror:1 r1ere senere, mecl en
Port paa hver Side.
Planbygningen er opført i H~nhold til Kongelig Resolution a f
29 April 1741, men allered.e 23 Juni 1763 beor:.lredes denne B;ygning
nedrevet og Tegning til en ny at forfærlige. 2-len Februar 1764
boordrejes opført den nye Planbygning eller Splntehuus til 2 Orlogsskibes Sp~nte. Huset eft e r Muurmoster Lange s Tegning, P~villonen efter jardins Tegning. Bygningen h avde lenbqng Fa brikvinduer l:1ngs hele Sijen ligesofl p'.3..a Spanteloftsbygningen, men disse
borttoges i 1839, ved hvilken Leili ghed T~get tilligo blov omlægtet 05 ondækket ..

162.

163.

164.

I den nordlige Deel Rf By 6ningen er af denne ved et muret
Bindingsværksskillerum lige op til Tqgrybgen (silst omsat i 1835)
afskaaret 3 Fag af Bygningen os dette qtter ved et anJet muret
Bindingsværksskillerun opført i 1841, Jeelt i 2 Localer, Jet sydligste paa 2 Fag det nordligste paa 1 F~g , begge ned Inigqngsdør
fra Vestsiden og Jet nordligste tilli 6 e fra den nordre Gavl . Det
nordligste er til MaskinværksteJets Brug alQindelisen kaldet
"Det gamle Maskinværksted", indrettet her i 1831 til Danpskibet
Jiel, udvidet i 1841 til D~npskibot Hekla . Det næste Louale, der
er p'1n 2 Fag er til Nyholns Br~dbænks Brug, her h'J.r Skipperen Oplag ~f Tjære, Mastekr~ndse og Gieblokke s.a . m. Af ~e øvrige 18
Fag er ved et Brædeskillerum opført i 1849, de 2 F~g afskilret til
Oplagssted for Maskinværkstedet til nye Maskindele ier leveres fra
F::'1.brikllilter i Byen eller til Opbev'J.ring af anJre Maskindele fra
Dampskibe, son repnreres. Resten eller Je 16 sydlige Fag be~yttes
nf Skibbyggerne til Tilhugnin 6 ~f ~lle Sp~nterne forinien de reises; her k'ln ligge tvenle Linieskibes MiJJelspqnter jevnsides.
Hele Spru1teridset ~ftegnes pi~ Gulvet af Constructionsk'J.mmerets
Personale og SkibbygGerne h,qve sq 'llcd.e s MiJler til 3. t tildanne
Sp::mtet efter den rette ForTI . I den nordre Ende o.f dette Loc2le
h'J..vde Borer Qvarteerm"'..nJen inlt il 1795 sit M3.terialkamner, i
hvilket Aar Plads indroQIDeJes hnn p~~ gawle østre Takkelagehuus
andet Loft. /Da Værftet ved OverganBen til Jernskibbygninb ikke
nere havde Brug for denne Deel Bysningen i let tidligere Øiened
benyttedes den til heri at henstille endeel af Je Fartoier der i
Juni 1866 flyttedes fra Ga~Juelholm paa Grunj af dennes Rømning./
Paa T'J.gbjelkerne findes Skabeloner og i T'J.get Jernto.Gvinduer
indlagte istedetfor de nedtagne Fabrikvinduer.
Pavillonen findes son forhen anført indbygget i Milten af
Planbygningen, den er grundmuret ellipsefornet i 2 Et~ger med 4
hele og 2 halve Søiler, der bærer den fremspringende Altan.
Inlgangen til denne er p'1a Midten forn3,:1en til en Vestibule med
Opgang til hver Side til Salen ovenover, et ov'.llt Værelse ced
hvælvet Loft forsynet med 4 Fag Vinduer og 1 Dør, der fører ud
til Alt:men. OvenpF.ta 2den Ete,ge er en Kuppel med nurede Sid.er
hvori 12 Oeils-ie-boeuf, og i denne g~aer Loftet i S'.llen op .
p3..:1. hver Side '.lf denne 8'1.l findes et lille Værelse paa 1 F3.g
Vindue. I underste Et'1be findes i Midten en Glasdør og 1 Fag Vinluer p8.a hver Side.
Denne Bygning, der ppf ørt es s1.rr!.ti ii5 neJ 1en i 1764 opførte
PlanbyE;ning har i tidlisere Ti.l tjent til Opholdsstel for de
Kongelige Herskaber n~~r Skibe løbe ~f St'J.blen.
I P1Qnby 6ningens vestlige Sile er bys~et ind i denne
Nyholms Mastekran en 5rundnuret Bygning 4o Fod lang og 4o Fod
bred 60 Fod til Taget, opført sq:1.leles at den vestlise Side rækker
et Stykke ud over Bolværkslinien for at give Kranen en større Udladnin5. Den nuværende Krans Hoide over Jaglig Vande er 118¾ Fod
med en Udladning af 25½ FoJ ul fr3. Bolværket.
18de August 1746 beordredes Kranen opført, nen udentvivl kun-Træværket; thi Kranen er uagtet den t ilsynel3.J.en.:ie er grundmuret,.
saaledes construeret at al Krqft eller Last fordeles fra Træ til
Træ heelt ned til Fundanentet, Muren naa mere betragtes son en
Skjærm der er bygget uden om ·1.lt Træværket alene for '.lt beskytte
dette mod Veirliget.
Dette som benævnes Kr'.lnhuset beordredes først opført 3ote September 1748. Allerele i 1749, llte Dece~ber beordredes Træværket
nedta5et formodentligt ovenover Muren. Træet skjænkGdes til Folkene og en ny Kran opførtes. Dette Træværk omskifteles atter i
eet af Aarene 1781-84 da i.et v'1r raa..lent, ligeledes i 1817 med
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Unit~gelse ~f Star.:inen der bibeholdtes. 1831 nedtoges Træværket
"ltter, ligeledes i 1854 og on skift e s med nyt med Und.t1.gelse af
Stammen eller Masten. Ved Anbringe lsen af Træværket ovenpaa Kranen følges det Princip, ikke ~t ~nbringe nogen Bolt i Boltehul for
at Vandet ei sk:1.l trænge ind OE opr .'1ad.ne •r ræet, r:ien alt Træværket
er befæstet til hinanJen me l svære Surringer.
Ovenp a a T"l.get, l or e r i ækket nel Kobber, siist oml a5t i 1854,
finde s en Alt an 05 en Qvist til N.O. o~ S Sije n. Bygningen e r i
4 Et7.Eer f orude n Unde rhus et, hve r af ae 4 Et~ge r h ~ve et Vindue
no :l Nor:i og et VinJue :r:1od Sy:: . An.le n Et"', €:-8 tillige eet mol Ve st,
3die og 4de Et7.ge hve r 1 Vindue CTol Vest og 1 Vindue mod Øst, og
5te eller øverste Et'1ge eet ri.od. Øst.
165.
I Underhuset eller lste Et~se finJes en Port til hver af le 3
Sider Nord, Vest og Syd..
For ~t benytte Kranen, hvis væsentligste Brug er at indsætte
eller udtsige Mo. st er, Bousspryl, Kjedler og svære Maskindele, findes nordenfor Kranen 2 f~sto Gansspil og sønJen for 4, der finJes
orat a lt Pag .14-8.
I de f orskj e llige Et~Ear fin:les M~gasiner for Gieløberc, Brogtou gc, BrRndg ods, tillige or hor Arbo ijssted for det M'l.ndskab, der
henhørende undE:r Braclbænken, ei h7.ve .Arbei:le :r:1ed Kranen eller 8.ndetsto d paa Holmen. Her anvenJes dq Tilen til at lægce Seissinger ,
g j ør e Stroppe r og Rndet Skibm2nds~rbeile . Arbeid.erne ved Mastekr~nen eller paa Holnen hvor det kommer qn p~q at løfte eller flyt te meget svære Vægte eller h~le Kqnonbaq:le aller Transportbaaae paa
Lnnd forestaaes af en s~~kaldet Skipper , en Ch~rge, der rangerer
med MtJstre og hvortil le beJstc og dygtigste HøibaalsmænJ kunde
vente ;3.t blive forfremme ·l e vel Vacanc11 . Af Skippere finles her
kun 3 ved Holmcn den ene forcstaaer Takkelloftsarbeilerno under
T~kkelnesteren, d1 en ~nden er ans~t ved Nyholns Br1dbænk og den
tredie forest~~er Skibenas FortøininG , V'1rpning eller Forh~ling,
Skibenes 05 Prarn.men3s Øsning og Lænsholielse.
Østen for Nyholms Hovalv~gt og Pl~nbygningen findes 4 Afdelinger af Tommer og Pl~nkeskjær~e , norlligst finJes
~17.nke skjærmc No . 1.2.3 . 4 . 14. Plankeskjærme No.1.2.3.4.14 ere
166 .
5 s~nmenby 6 geie bindingsværks Skure , klæite i Ga vlene og l:tngs aen
nordlige og sydlige Siie med Bræ.ler, de ere 84f Fod l~nge, 116f Fou
brede 0 6 12 Fod høie, ~lle te 6 lhængte , hvori ~jammes Egepl'lllker.
De ere fornodentlig blevne opførte i ontrent 1760 05 vare oprindelig alle ~a bno saavel i Gavlene son paa Side rne.
I 1808 indrettedes No . l (det noriligstc) til v ~abenhuus for
Batteriet Christ ianus Sextus ved at opkls:des paa a lle 4 Sid.er, anbringe en Halvport i den østlife G~vl og en Dør p'1a den nordre Si e
og et Skilderhuus Rnbr~gtes lerved . Her opbevnre de s L~d.eredsk~bcr,
Lunte st okke , Gevære r og Pistoler for Batteriet Sextus samt det
Krudt, som be nytt edes til S~lut c~rcq 500 Pu~l.
.
I 183 0 f or andr e s dette atter til TØJJDerskJærr.1. I 1811 1.ndrett e j e s det sydli gste Skuur No . 14 til ~rbeiissted for Langsqugskjær e rne ved nt b ortt"l.5e Strol~dene . I 1846 toges Træbeklædninfen ~f
Taget, der lægtedes til Tagsteen pqa dette Skuur og i 1861 for andredes dette t.i.l Tømnerskjær~ ve:l ~t klæle G:1.vlene og SiJe rne ,
eftersom L~ngs~u5skjærernes Ant~l ved Anvenle ls en af D~mpsaugmaskinen V'1r blevet formind sket . I 1819 lukkele s Gavlena p~a de to
Skure No. 3 . L~ .
Pl qnke sk~ærne No .5.6, era tvende SQmnenbygseie Skure 77 Fod
l ~n ge . 52½ od brede ob 12 Fod høie, lukkeue og teglhængte lige 1
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s ora de f oreg1.aende ·• Her fin i.es EEGplanker. P.1.::i. Sy.ls id.en af
No.6 findes et Ha lvt1.Esskuur·. Disse Skjærrie vare oprindeligt
~abne, men i 1814 bleve de klædte pa~ Siderne og i G~vlene for at
tjene til Opbevaringsste d for R~perter og Slæderne for de K:l.noner,
der v are monterede pa 1. Batteriet Sextus samt for Morteerblokke.
1829 forandred e s Jisse igjen til Tor.ll!lerskjærme og Skurene l ægtedes til Steen.
Plankeskure No.7 . 8 . 9 . lo . 11 . 12. 13 ere syv so.mrnenbyggede t e glhængte Skure 8'?t li1oi l'l.nge , 182t li'od bredG tils arn~e n, 12 ]'od. hoie,
brædebeklæJt e pa a SiJerne og i GÅvlene; heri opbevares Egeplw.ker.
De ere opf ørt e i 1798 og v 3.re '13.bne, belg,gt 1:ied Bræclet.'.16, i
1827 lukke des d isse ligesom Je tidligere nævnte og T3. 6 ene lægtedes til Tagste e n.
Tømmerskure Ltr.A . B. C. Di"E . F . G. ere syv S9.r.J.ll.enbyg(6eie teglhængte Skure 65 Fod 11.ngc , 182 Fod breic, 12 Fod. høie brædebeklædte
paa Siderne og i Gavlene, hvori opbevares Egetømr1er .
De ere opførte 1799 aabne og med Brædet3.g i 1820- 21 opklæJtes
Siderne og Ga vlene og i 1829 lægtedes T~6et til Tqgsteen, 11.ngs
n orjre Side hænge Brandstiger og H:l.ger .
Langs Østsiden af Nyholm søndenfor Batteriet Sextus ligger den
saa kaldte
Sp anteloftsbygning tidligere k"'lldet Ch·,.loupskuret efterdi "let
benyttedes til Opbev~ring q_f Fl3.1.iens F'lrtøier. By6ninben st'la er
1:1ed sin Yderside pq_a Bolværks-H:l.IJmeren og i Underhuset findes endnu mange Steder svære H::iger under Gulvbjælkerne ovenover, hvori
Chaloupporne h':.l.ve hængte iog ikke i je siJste 3o A':i.r. BygninEen
er rimeligviis opfort i 1728 . Den havde initil 1819 tven1e ved
Stakit indheGnede PlRJser vestenfor hele Bygningen til de S'l~kaldte Materialhaver.
Bygningen er nu for Storstelelen '1f Muur
Binlingsværk
259 Fod 8 tom lang 52 Fod 4 tn breJ 9½ FoJ hoi ned 1 Et3ge OE en
Rækk8 F:ibrikvinduer langs holG LængJ en lf ByEninlen hvorved dmnes lie;esom en Et ,1.ge ovenover, 7 F3.g Rf den østlige Siu.e u--:l nod
Søen er o.f Grundmuur. Bygnin(;en der har et v a lnet Tag er dækket
oeJ. Tagsteen.
I underste Et<ige fin.les r.1od Nord: 3 Dorc oe:; 2 F:i 6 Vinduer, nod
Syd 1 Dør og 2 Fag Vinduer, r.:tod. 0st 29 F9.6 ViniuGr og JJocJ. VGst
2 Porte, 1 Dør 05 26 F~E Vinduer. I Fabrike t lso n fin ~es i moj N.
og S. 4 Fag Vinduer, mod 0st 43 Fa6 Vinduer og mod Ve st 38 Fag .
For Tiden disponeres over Bygningen p'1a f ol s en le Ma~le :
Midt for i den nordlige Gavl fornolen er Opg1ngen til Et1ben ovenfor og en Indgangsdør paa hver Side. Igjennen Dør0n vod vestre
SiJG af Opgangen kor.:tmer filan inl i en Br~ndstue for Skibbyg e r Underofficiererne og indenfor denne et Contoir for Sjouerformanle n.
I5jennem Doren østen for Opgangen kor.J:J.er mqn ind i en Corridor
paa hvis h ø ire Haand findes et r:iørkt Rufl unler Tr8.ppen, her opbe-·
vares Holnens Dykkerapp'.3.r~t og lænf;er indE:: i Corridoren pa3. s arane
Sile et Archivlocale for Fnbrikcontoiret. Tilvenstre fin1es i
Corridoren først Fabrikcontoiret :iernæst et Loc'11G for Skibbyi;ger-nestersvenden og et Værksted for Modelleren. I En~en :if Corridoren er Ind gang til en Entre O[ derfr~ til 1 et nye Loc 2l e for Opstilling a f Marin0ns Modeller; dette Locile l e r in1til 1861 b e nytt edes af Snedke ren til Værkste1 for Skibe n o , 1e r e qviperedc og
til forskjellig e Gjonstan"e ve-.:1.rorend.e OpryJningen pq1. Hole.en, er
endnu ei fuldf ørt, hvorfor Mote llerne endnu er beroende i 2den
Etage af Seilma5~sinet og Hovedmag~sinets lste AfJeling.
(Models~len, jer fuldf ortes i Be6ynlelsen Rf Sonneren 1862 er nu
taget i Brug son s a ailn. Den or 5o Fod bred og 4o Foi lang.

os
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Inigangen til denne Snl er leels fr~ Døren p2'1 Vestsiden, deels
fra ~orri~oren nordenfor . Midt for denne Indg'lng finles pÅa den
sydlige SiJe af Værelset en i Egetræ udskaÅren Portrætstatue i
fuld Legemsstørrelse 2f Christi an den IV , st'laenie pa n Gulvet og
paa hans hoire H~~nd Hans M~jestæt Kong Fre~erik den VII's Buste
og p~2 h~ns venstre H1.2nd Kon5 Fre1e rik len VI's Buste/ I MoJel salen er henstillet Christinn VIII's Buste isteJetfor Frelerik
den VI tes./ be.gge'u·lsR-:tar.fi~<"i LinJetræ og sta'lende p :t1. PieJestaler. Paa Gulvet er anbragt 15 forskjellige Borle hvorp3a kostbare
Modellerere henstille de sa2vel af hele færQige t akle l e Skibe, som
Dele af Skibe: Agterspeile, Forst avne med Ga lionsfi burer, Master
og anlet mere.
Tillige findes her Prøvar pa2 on stor Mæn~lc forskjellige Træsorter, deels inienlandske, le e ls fr emme i e.
De fleste Mo.leller s.k:ri v e sig fr a en t i j ligere Tid, forinlen
man begynitc qt arbeide e fter Tegninger.)
Fra MoJ.elsalen er en UJ.g·=mg,sd or til Pl '1 l sen ve st 0nfor By5ningen .
170.
Ved søndre Ende 3.f .let t o Loc:1le 6r i 1861 opført et Bin:linEsværksmuret Skille rum, ier a dskiller Underru:r.inet her fra Arbeidslocalerne sønden for, hvoraf det nordligste e r for 3die, jet sydligste for 2den Skibbygne st e r, be gco me l Porte ud til Pl:1dsen vestenfor Bygningen. Den sylli5ste Port in:lrettet i 1852 istedetfor
en derværende Dr.
I len sondre EnJe 1.f Underhuset or en Indg~n6sdør , pa2 hø ire
Side heraf har Borer Qvart e erm8.nden sit Opl:1gs 0€::~ M·1teri3.lk::t:!.11Iller
og pD.3. venstre Side et Ma rket e nderi eller UJsale:;sste:l for Sjouerformanlen, hvilke to Loc ~l e r indrettedes i 1852.
I 0vorste Et'l~e finde s i ·le n nordli ge De el :1.f Byfningen en
56½ Fod l2ng , 14~ Fod bre d Corridor paa beg ge Siler . P~~ den øst lige Sile Fabrik:r:iestere ns Contoir, Constructeurens Contoir o§: en
Tegnestue .
Paa Jen vestlibe Side Contoir for Insprctionsofficieran ved
Skibbyggeriet sa:r:it 3 Te gne og Skolestuer. /9 Mai 1864 bortflyttede
fra overst e Sql i deru1e By5ning i HenholJ til Ministeriets Ordre
~f 3die s . M. Jet hele Constructionskammerpersonale fra de af de:r:i
benyttede Localor til den pq~ Frelerikshol:r:i opførte Contoirbygning
saalcJes at ier kun blev tilb ~ge den private Skibbygningsskole og
Contoiret for Inspectionsofficieran ved Skibbyggeriet, ler dog
begge kort efter flytte dGs til den samwe Conto irbygninb . /
Her holdes den saak~ldte SkibbyGninssskole under Constructeurens Ledelse. Skolen er ieelt i 2 Kl~sser :r:ied indtil 4 Elever i
hver, for Ti.len findes i lstG Klqsse 4 og i 2ien Kl.5 .
Skoletiden er 2 a 3 Aar i hver Klasse 05 Uniervisnin5en ved.v13.rer
hele Aaret run:l.t, de 4 D·1.se 1.f U[ en 6 Tirae r J'l[;lig og practiske
Øvelser OnsJa g ob Lørda[ . Af Iære r~ find e s her Constructeuren i
Mathematik og en Constructions a ssistent i Tegning.
171.
De Jer h'.1ve gjenne mg <:1.'let denne Skole hci.ve fortrinsviis Adl_; J.n g
til Avance:r:ient til Unde rofficie r eller Mest er.
Den sy,l lige Deel af By~nin[ e.!1. i -:.1 GnWJ Et-=J. §:e opt::i.f,e s af en Sal
2olt Fod l~ng, 43 Fod bro ',, hvor Skibene afsl-.:i.qes i fuld Større lse,
en Opsla{;n'img som efter de endnu gjælden.ie Regler bliver eftermaalt af Constructions & Re glerinGS Cor.missionen forinlen TøIDI!lernænJ.ene t'lge deres Skabe1unc r til Tilhugning 1.f Tomr:1eret. Afslagningen skeer paa Gulvet OB n'ln vil ler finle en Deel forskjellige
større og minctre Skibe afsl~ nele 06 J~'ln træffer lor pa~ eet SteJ
en Mængde af Linier krylsenJe hinanJen hver tilhørende forskjellige Skibstegnin[;e r, di.:;r find.es ovenpaa hin-1nlen. Til Lettelse veJ.
Op og Nedtagnins af Træm~teri qlier og Skabeluner finies i den
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søndre Gavl af denne Etage en stor Lu5e uJ til Pladsen søndenfor Bygningen.
I 1806 fandtes T~kkeluesterens Contoir i ienne Bygning.
I 1812 indrettedes et Locale i jen søndre Ende af Bygninben
til Opsigtsbetjenten injtil 1819 da et nyt Betjenthuus indrettedes
sonuen for Kongeporten.
I 1813 indretteies i et nf Je vestre Constructionslocnler et
~occi.le for Artilleriets Elever ved '1.t opføre et Bræd.eskillerun her,
imedens Artilleriskolebygningen var under ArbeiJe. I 1815 nedtoges atter dette Skillerum.
I 1819-20 hovedrepareredes Bygningen ved hvilken Leilighed tillige det Bindingsværks Huus borttoges der stod op af den norure
Gavl til Borer Qvarteermanden, paa Grund af at den derværende Gavl
skulde rives ned og en anden opføres ned Indgan5 paa Milten, a f
Grund.Duur forneden og Bindingsværk og Muur f oroven. Alle Contoirerne i Jen søndre Ende bleve nedtagne saave l i Unde r som i Overhuset. Tagspærene bleve ba st e de og udspund.se de og lægtede pa a ny.
I den nordre Ende opf ørt e s 4 Skorstene og indrettet 16 Kanre i den
nordre Endes Underhuus til Skibbyggeri ets MestersvenJe og Underofficierer, Borer og Saugskj ær erf or mande n, Sv~ndse me st er en n . n .
Øverste Et a ge blev e f te r denne For anl rin5 s~a l edes benyttet:
i den nordre Ende tilhoire : Fabriks kr iverens Contoir, et K~IDI'.ler
hvor Modeller til Tø:mneret f or a rbe i dede s, en Tegnestuefor Constructionskan:merets Personale og Fabrikneste rens Contoir.
PaQ venstre Haand: Constructe urens Cont oir og 3 K~mre til Constructionskamnerets Person~l e . Re st e n a f Et ase n sønder eft er,
Spanteloft .
.Af Underhuset inddra ge s et Stykke .J. f Cho.loupskuret til i\..rbe i dslo c'1.le for Skibbygmesterne .
I 1852 nedtoEes Materi~lkammeret i den nordo stlige De el af Underhuset og her indrettedes et Fabrikcontoir og e n Mode lleerstue
med en Corridor udenfor saalejes so n det for Ti l en e r. I 1858
udviJedes lisse Loc a ler mei et Stykke 12 Fod lnnEt og 16 Fod dybt
af Chaloupskuret.
Istedetfor det ne dt~gne Materi a lkanmer inarett edes 6 Bræcleaflukker i Chaloupskuret til Skibbygberi ets Unleroffici erer.
I 1854- borttoges ~lle Smaa ka nrene i den nor dr e EnJe og i diss e s
Stel indrettedes et Rum under Opgangstrappen til Dykkerappar'lt e t,
en Brandstue til Underofficiererne og et Contoir til Sjouerfortl.3.nlen.
Ve ste n f or Spanteloftsbygningen ligger omtrent midt imellem
BeddinEerne No .l & 2
Dampnings app ar a tet, en Træbygnini; 35+ Fod l ~ng , 6 Fod bred,
7 Fod h øi med e n Udbygning 14f Fod l~ng 6 Fod bre d i i en nordr e
Enle , Taget dække t med Bræder.
Heri e r en cylinJrisk Trækasse 3 Fod i Dianeter indvendig M'1'3.l,
36 Fod l a ng hvori Planker opv~rmes veJ Da np fr~ en lille Danpkje de l ved den n or dre Enle. By~ningen er opfort i 1853 i Henhold
til Minist e riets Ordre nf 29 Mai 1852. Appa rqtet prøvedes første
G~ns me d Da~p d .lo Juni 1853.
Be ddinge r p9-~ Nyholr:i. Son-1..en for Pl9.nbybnini:;en med P:ivillon og
v e st en for SpCillt e l oft-sbygnin5en finJes Bed.J. inge rne , 4 i Tallet,
No.1~2,3 SD.I!llede ved Si,len ,' lf hin"l.n.len No.4_i n ogen Afst :i.1;1J syd
for a.isse. Alle Be J Jinge rne g2'.le merligon i øst O[: ve s t li g Retning en naturlig Fol ge af J e l oc ~l e Forhold ; beJre v ~r iet vistnok ~m Je laae i nordli5 og syd li g Retning eftersom So~en, sa'lle ~es
som de nu ere beli ggende , naa virke stærke r e p~'.l den Side, der vender mod Syd. og torre Træet hastiger e enl pq~ ien anlen Side.
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Saaledes son man tidligere byg5e:ie Skibene stode de med ForSki bet nod Søen, i 1851 f ora.n..lredes :iette, S'lale d.e s 7. t d e for
Fremtiden are by5Eede ned Agterskibet moJ Søen pa~ Gruni af den
Svækkelse son Agterskibet h~r liJt vel det store Skruehul , som
Injførelsen af Skrueskibene h8.r for1.nleJ.iget . Skibene st ,'.lae under BygninGen paa Stabelblokke hvis Overkant d'ln.ner en sa~dan
Skraanin 5, at den falier 1 To~..r.1e p~a 1 Fod eller d~nnende en Vinkel af 4- 4-5'4-9" mel Horizonten. For ei nt fa.9.e :ie øverste Stabelblokke for høie over Jorjen gives det ~errain hvorpaq le st~ae en
Skraaning halvt saa stor so11 Stabelblokkenes eller
To:rrune F·1ld
p a a 1 Fod : :ien faste Deel af Be :i-iingen danner en Vinkel B.f 2°23 '9 11
ned Horizonten. Udenfor hve r af Landbeldingerne findes en s a ak'.J.ldet SJ:agbedding for "l.t Skibat k-m f3.·'le Unl erstøtning un1er Afløbningen indtil det er k omme t tilstrække li gt lan gt u d s ~a at Va ndet
kan bære op paa det.
Disse forudskikkede Bemærknin5o r e r e fælle d s for a lle de h e r
ontalte 4- Bediinger, je ~ ska l nu 6 aae over til at omt"!.l e hv er Bedding for sig.
Beddins No.l nærmest Planbygninge n, bestent for Linieskibe og
175.
Freg~tter, maa være ~nlagt strax e ft e r Anlæget ~f Orlo g sværft et
paa Nyholm; thi a llorele i Begyndelsen af 1692 kom et Skib h er p a a
Stablen og 6te October s . A. løb det første paq Nyholfil bygEe1e Linieskib, Dannebrog, a f St1.blen he r . 1732 forlæng eJ0s Bed:l.inge n.
1796 anlagdes en ny Hælbe:iding 24 Fol lang 32 Fod breJ. 18ol forøgedes Antallet af Stnbelblokke 2el lo Stk . og ~e qnJre forhøiedes
2o til 32 To.r.imer. 18o2 og 18o3 onbygge~es Beddingen fra Ny tildeels efter Voltnnnns Tegnin{; . I Grunden r'1IDI!led,3s 3.938 Stk . Pæle
i en Afstand 22 Tm fr'l Milte til Milte qf Pælene , disse Pæle ~f k'lppeles ved d'1. 5 lig V'ln les Hø ide , lerp'la opgrave les 1 Fod 'lf Grun'den under Overkant af Pælene og der fyljtes Muur- Gruus inj . Ovenpaa Pælene laf.des store K&~pestene efter Bei1int0ns F~lJ. neJ Over k"lnten, p~a Stenene anbra gtes Muurværk o~ herpan et La6 L~n5tørn.mer
mel Muurværk inellem . Ovenp~a Lan 6 1Rget et tilsluttende Tverlag
falset ned lerover og boltet hertil meJ H~kkebolte og herpaa nn bra6tes Klædningen i Skifter 6 Ton tykke OE jevnt aftagende ud
efter til 3 Tom.
18o5 sloges Dæmning u1enf or for Anlæg af en ny Sl9.gbe,lc.in6,
denne Dænning fuldførtes Aaret efter; nen ved Fyldningen ned Leer
blev Dæmningen trykket ud i en Strækning af 16 Fod N.:1tten nellem
176 . 3-iie og 4-de Juni 1806, hvorfor en ny Rqde Pæle IJ'1a tte rar.,mes
uienfor, for at styrke 1enne .
18o7 byggedes en ny Sl~sbcddinE og Aaret eft er, 2o Juni, b e gyndte Optagelsen 'lf DæmninEen .
I 1819 er Landbeidingen 192 Fed l::i.ng i en Bredie a f 73 Fo d
Sl~gbeddingon llo Fod l '1ng med en Bredde ~f 36 Fod. 1853-1854-.
forlængeie s Hælst øt sbe idin5en. 1859 blev len go.;:.le Hælst øtsb c JJ. 1.ng
opbrudt og LandbetJingon forlænfocles 58 Fod i den ful de Bredde Rf
73 Fod OG 36-½ Fod i en Bredde nf 4-6-½ Fod mel et SlæbGst e i p~ g hver
Side 32 Fod langt og 8¼ Fod brelt; Alt p:i.a r.1uret Fund'lment p ac.. Pæle c..fska:J.rne ved d"lgli[ Vqnje. Alt i Henholl til Ministerie ts
Ordre af 24 Juni s.A. For 'ri.len er I'.lan ifærd mei si:l.en 1861 J.t
forlæn5e Sl Qbbeddingen 62 Fod S"l~ledes, ~t der p~n Yle rsile n vil
blive 12 Fod un:ier d ag li g V~nde , de tt e Arbe ide udf or es u de n Hj~lp
af Dæ:ming ved .Anvende ls e ·lf Dykke r og clert il construere i.e M1.skin e r og Værktøi. /Forlængelsen af Sl aGbedd ingen til Be d linge n No.l
fulJfortes den 23le October 1863 hvor eft e r Arbeilet blev b e si§t e t./
I 1862 er Landbedclinge n 250 Fod l :::tn [, 73 Fol bre J. me l e n Hælstøt sbedding 36-½ Foj 19.ng 4-6-½ Fod. bre .l . p qa hve r S iJe h er -:1f ci:;
Slæbested for Tonne r ell e r Skr9.'1pl an 32 Foi lani;t 8¼ Fod breJ.t.

+

176, fortsat.
Fra 1789 indtil Dato ere følgende Skibe blevne byggede paa
denne Bedding:
Linieskib Cronprindsesse Marie ........... 1789- 16/4 1791
Brig Laugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791 - lo/9 91
Kanonbaad Staværn
1791 - 7/4 92
Fregat Freia ............................ . 1792
13/4 93
Linieskib Staværn //rettet til Seieren//
1793
26/9
95
li
Norge ........
1796
29/9 1800
Fregat Lillebælt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 - 31/8 18ol
Styknram Sværdfisken .................... . 18ol - lo/2 18o2
177 .
--fr
Hai en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18ol
29/3 18o2
Linieskib Sophie Frederikke ............. . 18o4 - (+) 18o7
Fregat Najaden .......................... . 1808
26/lo 1811
Linieskibet Danmark ...... . .............. . 1812 - 29/7 1817
Fregatten Diana ......................... . 1817 - 25/7 1818
li
Najaden
1818
26/5
2o
Corvetten Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821 - 28/5
23
li
Fort una . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . 1823
14/6
25
Linieskibet Frederik VI ................. . 1826 - 25/8
31
Fregatten Thetis ..................
4o
1836 - 3o/4
Linie skibet Dannebrog ................... . 1843
25/9
5o
Corvetten Najaden ....................... . 1851 - 4/lo
53
Fregatten Sjælland ...................... . 1853 - 9/7
58
11
Peder Skram ......... • • • • • • • · · • • 1859
(+) (Ødelagt af Engelskmanden paa Beddingen.)
Nordenfor Beddingen No.l findes en Rorbedding, 46 Fod lang,
32¾ Fod bred, hvor for Tiden opbevares forskjellige Skibes Ror.
••••••••••••••
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180.

Bedding No.2 ligeledes bestemt for Bygning af Linieskibe o~
Fregatter maa være bygget omtrent paa samme rid som No.l, thi i
1694, 28 Juni løb det første Skib som byggedes paa denne Bedding
Fregatten Maagen af Stablen.
lL~ August 1730 beordredes en ny Bedding anlagt her efter Cance lliraad Ramis Project, og saavel Landbeddingen som Slagbeddingen
anlagdes i Tidsrummet fra 1736 - 1740.
1799-1800 hovedrepareredes Landbeddingen hvorved næsten alt
Tømret blev omskiftet med nyt 984 Pæle rammedes, derpaa blev lagt
et Langlag af Tømmer, ovenpaa dette et Tverlag, derpaa et Langlag
og endelig et Tverlag, hvorpaa Klædningen anbragtes; imellem Tømrene opfyldtes med Blaaleer.
1819 sloges en 4o Fod l ang D~.,mning 7 Fod udenfor Slagbeddingen
for Aaret efter at hovedrep~rere denne. Pudetræerne borttoges det
øverste Tverlag og 4 Stk. a f Tve rlaget. 4 Tom.borttoges af Tykkelsen af Tverlag derpaa l~ gdes e t Langla g paa 5 Tom.og herpaa de
nye Pudetræer fra Yderenden til dqglig Vande . Landbeddingen blev
opbrudt og Ramning af en ny paabe gyndt pa a 1747 nye Pæle. Tvers
over Beddingen for Inderenden a f Slagbeddingen blev lagt en Hammer,
og Forsætning rammedes ind enfor. Paa en længde af 48 Fod fra Slagbeddingen afkappedes de ne dramme de Pæle for at modtage 27 Linier
Langlag og 8 Linier Tverlng . Paa 120 Fods Længde bleve Pælene afkqppede for derpaa at anbringe Kampestene og Muringen af Beddingen
paabegyndtes.
1821 rammedes endvidere 597 nye Pæle. I en længde af 145 Fod
nedlagdes 27 Linier Langlag og 48 Linier Tverlag . 27 Pæle rammedes
for en Hælstøtsbedding 24 Fod lang, 13 Fod bred med 4 Linier Langlag og 14 Linier Tverlag.

180. fort sat.
1822,23 blev atter Dæmningen optrukken.
1852 blev den gamle Hælstøtsbedding opbrudt og en ny anlagt;
denne udvidedes igjen i 1853.
Hælstøtsbeddingen er 37 Fod lang 4o¾ Fod bred
11
11
11
Landbedd ingen
196 11
75 21 11
11
11
11
11
Slagbeddingen
115 11
36
Beddingen forestaaer en Forlængelse saavel op ad Land til som ud
i Søen.
Fra 1789 indtil Dato ere følgende Skibe blevne byggede paa
denne Bedding .
Fregatten Thetis ................ fra 1789 - 7/8 1790
Linieskibet Skjold . . . . . . . . . . . . . . 11 1790
1/12 1792
11
Danmark . . . . . . . . . . . . 11 1793
27/9
1794
11
Valdemar . . . . . . . . . . . 11 1795
13/9 1798
Fregatten Frederiksteen . . . . . . . . . 11 1800 - 11/11 1800
li
Rota .......
" 18ol - 15/6 18ol
Linieskib Christian VII ........ . li 18ol
2o/7 18o3
li
Prindsesse Caroline ... li 18o3
21/9 18o5
li
NO • 92 .....
"li 18o7 - (+) 18o7
Fregatten Pel"'len ·••o••··········
1810 - 3o/5 1812
li
Minerva ■ ■ ■ ■
■
■
" 1812 - 13/lo 1813
Linieskib Dronning Marie ....... . " 1821
16/9 1824
li
li
Valdemar .....
1825
14/8 1828
li
li
Skjold ..
1828
12/9
1833
li
Christian VIII ....... . li 1834 - 22/5 1840
o
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(+) ødelagt af Engelskmanden paa Beddingen.

181.

181.
Fregatten Gef ion . . . . . . . . . ..... . fra 1840 - 27/9 1843
Dampslk:ibet Ge iser .............. . li 1844- 29/lo 1844
Fregatten Tordenskjold ......... . li 1847 - 16/6 1852
11
Niels Jue 1 ........ • . • • Il 1853 - 2o/9 1855
li
li
Jyll and ...
1857
2o/ll 1860
Skonnert FylJ. a ................ ., . li 1861
( +)
o

•••••••••••

----{+;SkonnertenFylla blev s a t i Vandet lste Juli 1862.
Bedding No.3.
Naar denne Bedding er anlagt vides ei med Bestemthed, men i 1781-1784 omlagdes Landbeddingen fra ny.
18ol omskiftedes nogle af de anstukne Tømmere med Bøgetømmer,
Beddingen forlængedes tillige 29 Fod og gaves 14 Fod større Bredde.
En Hælstøtsbedding anlagdes 5o Fod lang, 21 Fod bred paa 5o nedrammede J?æle. Arbeidet med Optagelsen af Tømmeret i Slagbeddingen
paabegyndte s.
18o3 sloges Dæmning for Anbringelse af en ny Slagbedding, hvilket skeete i 1803-1804. Først rammedes 374 Bøgepæle og Flage af
Bøg og Fyrreplanker nedsattes paa begge Sider og for Enden. Paa de
afkappede Pæle blev anbragt et Langlag af Bø get ømmer, derpaa et Tve rlag af Eg og Bøg og deri nedskaaret i Midten en 2 Fod bred 2 Tom
dyb Rende for Kjølen.
Ovenpaa Tverlaget lagdes et Tverlag paa hver Side af Midten for
Puderne, 12 Fod bredt, 67 Fod langt. Begge Enderne af disse Pudetømmer er dækket me d et Tømmer paa langs af Beddingen for at holde
disse nede. For Ende n af Slagbeddingen er desuden r'.lmmet 22 Skraapæle. Slagb eddinge n blev ved denne IBilighed gjort loo Fod lang,
36 Fod bred.

182.
1831. Repareredes Agterenden af Beddingen ved at skifte endeel
af Tverlagene og enkelte af langlaget. 1837 erholdt den øverste
Halvdeel af Beddingen en Hovedreparation, idet ~dskillige Pæle
rammedes og endeel Langlag omskiftedes Resten repareredes. Ved
samme Leilighed forlængedes Beddingen circa 12 Fod. 1837 hovedrepareredes den yderste Halvdee} ved Ramning af adskilliBe Pæle,
Omskiftning af endeel I.anglag og Reparation af de øvrige. 1839
fuldendtes Hovedreparationen med de manglende Tverlag og Mellemlagene udmures med Klinker og Muursteen i Rødkalk, ny Klædning blev
paalagt. Slagbeddingen erholdt ligeledes en Reparation ved Omskiftning af Tømmer forsaavidt de vare over Vandet; i 1862 er Landbeddingen 192¾ Fod lang 72¼ Fod bredi Hælstøtsbeddingen 13 1/6 Fod
lang lo Fod bred, Slagbeddingen loo ~·od lang 36 Fod bred.
/I 1866 blev Bedding No.3 forlænget
Fod for Bygningen af et
Pandserbatteri (No.53) Forlængelsen skeete ved Ramning af en
Række Pæle i Midterlinien og for Resten ved Henlægningen af Strøer
paa Jorden./
Fra 1789 indtil Dato ere følgende Skibe byggede paa denne
Bedding:
Fregatten Triton ................. . 1789 - 7/8 1790
Briggen Sarpen ................... . 1791- 24/9
91
1792- 1/12
92
"
Nid Elven ..... o o • • • a • • · · · ·
Fregatten Hvide Ørn .............. . 1797- 3o/7
98
"
Elven - ...... o • • · · • • o • • · · 1800-23/11 1800
18ol- 6/lo
o4
Linieskibet Prinds Christian Frederik
li
18o4
-(+)
18o7
NO. 9o
li
1808-5/12 1810
Pho enix .
1811 -26/9 1812
Fregatten Ve nus ....
li
1812-18/lo
1815
Nymphen .. . ...
li
1817- 26/8 1819
F re ia ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■
li
1820 -31/7 1822
Rota ... . .
li
1822-6/11 1825
Havfruen ............
li
1826- 15/9 1830
Be 11 ona ..
183.
1831-9/11 1831
Skonnert Elben .....
li
1832- 25/4 1832
pilen
■ ■ ■
■
■
■ ■
■
■
1839- 8/6 1842
+~+--Brig ø:nen : ............
Dampskib Skirner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1846- 16/2 1847
11
Holger Danske ........... • 1848- 30/8 1849
1850- lo/4 1851
Corvetten Thor
■
■ ■
■ ■
■
■ ■ ■
li
1853- 24/7 1856
Heimdal ■■■ OD ■■ •••o ■ o ■■ oo
11
Dagmar ................. . 1859-1/11 1861
1861Skonnert Diana .
/Skonnert Diana blev sat i Vandet den llte November 1863./
+++ ------- Corve tten Va lkyrien ........ . 1844-11/6 1846.
(+) ødelagt af Enge lskmanden 1807,
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Bedding No.4. er nærmest bestemt for Bygning af Brigger, Skonnerter og mindre Skibe. Naar den er anlagt er ubekjendt.
1799 rep a r e r e des Slagbeddingen. 1806 forstørredes Bredden paa
Sydside n 4 Fod, paa Nordsiden 6 Fod, en ny Hælstøtsbedding 16 Fod
l a n g , lo Fod bred anlagdes.
1829-30 bl ev de n g nmle L~ndbedding opbrudt samt endeel af Slagbeddingen og Ramning af en ny L~ndbedding paabegyndtes.
1831 sloges Dæmning for Slagbeddingen til dennes Hovedreparation, borttaget endeel af Ristværkats øverste Tømmerlag og nedlagt et nyt Tverlag af Eg med Fyldning af Fyrrebjelker, derpaa et
Langlag af Eg, hvorpaa et tætsluttende Tverlag af Eg.
1832 fuldendtes Hovedreparationen af Slagbeddingen og borttoges
Dæmningen, hvilket paabegyndtes 16.Mai. Ramningen af Pælene for

183 . fortsat .
for Landbedd ingen fortsattes og fuldførtes, derpaa lagt 15 Rader
Langlag , herpaa 31 Rader Tverlag . Mellemrummene mellem Langlagene
184. udfyldt med Bla aleer og Skjærver og mellem Tvarlagene med Muurværk , Anbragt ny Klædning paa Beddingen .
Landbeddingen er 114½ Fod lang 46½ Fod bred
11
Slagbe ddinge n 11 61¾ 11
27
"
" af hvilke kun de
øverst e 43 Fod ere i en ret Linie med Fald efter Stabelblokkenes
Overkant, de yderste 18¾ Fod er givet en jævn Runding et uheldig
Project, for at skaffe en større Vanddybde paa Yderenden, dette vil
ogsaa blive rettet saasnart Leiligheden og de Marinen tilstaaede
Midler tillade dette, ved hvilken Leilighed tillige Landbeddingen
vil blive forlænget.
Prambedding. Sønden for Beddingen findes en Prambedding 68½ Fod
lang 13½ li'od. bred, anlagt i 1832 paa 95 nedrammede Pæle, hvorpaa
blev lagt 19 Strøer.
For Tiden findes denne i en meget maadeli~ Forfatning.
Fra 1789 indtil Dato ere følgende de vigtigste Skibe 'eller Fartøier der ere byggede paa denne Bedding:
Cisternen Regnbuen ................ 1789 - 7/8 1790
Briggen Glommen ................... 1791 -1/lo 1791
Sl:onnerten Svanen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797- 11/7 1799
Briggen Brevdrageren .............. 18ol- 31/8 18ol
11
Faua ............... , . . . . . . 18ol- 12/5 18o2
1
•
Femern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802- 12/6 18o3
Lastdr ~gorskonne rt Ltr.C . . .... . ... 1814- 13/5 1815
SJ.;:o.c.in.orJc Dolphinen . . . . . . . . . . . . . . . . 1827- 22/8 1827
Dur~raft No, 2 •., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827- 12/6 1829
Briggen St rCroix .................. 1834 - 8/7 1835
11
!Tercnrius . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836- 16/8 1837
Kutt eI' Nept un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1840- 22/6 1840
CLsternen Regnbuen ................ 1844 - 6/6 1845
Bnrk Sag~,1 ............ , . . . . . . . . . . . . 1846-13/lo 1848
E;yrs~::.b No .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1850 - 3/6 1851
11
No"5 ................. . .... 1852 - 9/5 1853
:•
~: o. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853- 30/8 1854
185.

Bro~.9_Y.e~e rne mel l em ~inge ne. Imellem Bedding No.log 2,
mc ll c• n1 l~o. ;2 og 3 og s yd ior,o. findes 3de saakaldte Brohoveder,
hvoraf d e 2 ~ 0rst e t idligere vare aabne faste Pælebroer med Plankedælr .
1798 findt; S kun de ~o nordli gst e Bro e r den ene 234 Fod den
anden 246 Fod lans hvilke i dett e A'lr bleve hovedreparerede.
18o3 og 18o4 anlagde s Brohove det syd for Bedding No.3 141 Fod
l angt 39 E'od breå.t og i dette og de nærmest følgende Aar opfyldtes
diss e 3 Broe~ deels for at skaffe Arbeidsplads for Skibbyggerne ved
Bygnin~erne p aa Stg_ble n, de e ls for at tjene som en Art Dæmning ved
Rop·1r.3.t io r:c ~ af Slagbe ddinge nne . Ve d Af løbning tjene disse BrohovedAr tLl }!ladD for cle mange IJ:•ilsk:uere, der tilstedes Adgang til
de pa .3. cl.i s se Steder opre iste Telte.
SønJ.en f ol' Sp0-12.teloft sbygningen ligger langs den C9.nal, der
J.. øbei' ø s-::; u1.1.cm :1:-Tyholm i no ge n Afstand fra Bol værket
Contoirbygningen et grundmuret Huus i 2 Et~ger staaende med
s~_n -:ii nd.re ·Gavl OJ:J ad gamle østre Takkelagehuus.
By 0 .,_-i:_nt=:en er L:-2 Fod lang, 46½ Fod bred og 22 Fod hø i til Taget
og opfo:i.::ti i 130:i.--1803 i He nhold til allerhøieste Resolution af
25 Sentc: .be.:.' ::'..E'.cJ. i hvilken Anledning circa 4o Fod blev nedbrudt
a.f d~n. norc1.:re ::;Jr-.de af d et gamle østre Takke ladshuus.
I den vestlige og østlige Side findes 4 Fag Vinduer i hver.
I G'.lvle!'l r.~')d ~k,r,-.. findes 5 Fug Vinduer i øverste Etage og 4 Fag

3

1860
Vinduer med en Indgangsdør i Midten i underste Etage. Igjennem
Indgangsdøren i underste Etag·e kommer man ind i en Forstue, der
strækker ~ig igjennem hele Midten af Bygningen, tilhøire findes
her Contoir for Nyholms Eqvipagemesters Inspectionsofficierer
dernæst tvende Contoirer for det nylig oprettede Beregninqscontoir, hvilke to Localer indrettedes her i Henhold til Ministerie~s Resol~tion af 19 October 1861. Mestersvendene, som her indtil den Tid havde et Contoir, anvistes Plads i Spanteloftsbygningen. Tilvenstre i Forstuen findes tvende Loc2ler for Tømmerinspecteuren og Tømmercontoiret.
Ved den inderste Ende af Forstuen findes Opg~ngen til øverste
Etage, hvor der ligelede s i Midt e n a f Bygningen findes en lang
Corridor med Contoirer paa begge Sider, mod Vest et mindre Contoir
for Eqvipagemesterens Skriver, (dette Contoir er nu beordret indrettet til Brug for Underfabrikmesteren.)dernæst et Venteværelse
til Eqvipagemesteren og længst mod Nord Contoir for Nyholms ~qvipagemester (Eqvipagemesterens Contoirer ere under 11 August 1862
bestemte til Locale for Constructions-Commissionen.) mod Øst tre
Contoirer til respective lste, 3die og 2den Skibsbygmester hvilket er det sydligste. /Contoirbygningen. I Slutningen af September Maaned 1863 flyttede Nyholms Eqvipagemester med Skriver og
Inspectionsofficier samt Beregningscontoiret bort fra de n..~e Bygning til den paa Frederiksholm opførte Contoirbygning, hvorefter
Bygning undergik endeel Forandringer for at skaffe Plads til Con-·
structions- og Regleringscommissionen. Disse Forandringer bestod
i at et Skillerum opførtestvers over Corridoren paa første Sal
saaledes at der mellem dette og Vinduet dannedes et Værelse, Skillerummet mellem de to nordlige Værelser paa Vestsiden af Corridoren borttages for at danne een stor Sal til Commissionens Holdelse. I Stue Etagen opførtes et Skillerum i det midterste Værelse
p~a Vestsiden saaledes nt dette deeltes i tvende mindre Værelser.
Efter lste Januar 1864 benyttedes Bygningen paa følgende Ma ~de:
Forneden paa Vest siden 2 Være ls er, yde rste til lste Skibbye;..'nester
og hans Skriver og inderst to Være ls er til 4de Skibbygmester og
hans Skriver. Paa Østsiden lige som tidligere til .rømmercon·Goii. . et
og Tømmerinspecteuren indtil dett e Contoir i Juli 1866 hentlyttedes til Contoirbygningon p ~a Fre de riksholm. For oven paa Vestsiden nærmest Trappen Contoir for Underfabrikmester e n (der den
9de Mai 1864 anvistes Contoir i Contoirbygningen :9a a ::::'rederiksholm), Forsamlingssal for Cons~ri.. ctions- og Regl e rings c ommissionen. I Enden af Corridor mod Nord en Forstu e for Commi s sionens
Medlemmer, paa Østsiden længst mod Nord Contoir for Com~issionens
Secretair og til Archiv for Commissionen, dernæst to Værelser til
3die Skibbygmester./
I 1819 benyttedes d e nne Bygning omtrent paa samme ivhad.c do g
med følgende Undtagels e r: Be re gningscontoirets Locale b eny~t e des
den Gang af' Pælebukke mest e r e n og Skibbygmest erne. Tømmercontoirets og Tømmerinspect eurens Contoir va r den Gang, først en almindelig Skriverstue, hvor S1<...rive r Formanden med en Assist ent og
Eqvipagemesterens Skrive r va r e og inde nfor denne en Stue , hvor
Underofficiererne skrev e de r e s dag li ge Rapport e r m.m. og endelig
Flaademesterens Conuoir. Ovenpaa var, hvor nu Skibbygmestrene
have deres Contoirer, Tømmerforvalterens Contoirer og hvor Eqvipagemester,,1:§kriveren er~ Conto ir for Underskibbygmes t. erer.
Søndre Gavl ~f denne Bygning stq~er som tidligere anført lige
op af nordre Gavl a f
Gamle østre Takkeladshuus.
1

1

187 o fortsat.
Gamle østre Takkeladshuus ogsaa undertiden kaldet "Mesterlængenrr-;- en Bygning af Muur og Bindingsværk i een Etage med 3 Qviste
mo~ Ø~t og 4 mod_Ve~t for_Tid~n 420 Fod lang, 46i Fod bred, 11 Fod
høi til Taget, tidligere indtil 1803, 4o Fod længere hvilken
Iængde borttoges som tidligere anført for at skaffe Plads for
Contoirbygningen.
Bygningen er opført omtrent 1720 til Takkeladshuus hvilket ogsaa det nuværende Navn tyder hen pan. 1818 blev Bygningen hovedrepareret. 184-7 ligeledes, og de mura de Fund~menter ommuredes.
Paa den østlige Side finde s 8 Porte, 2 Døre, 19 Vinduer, 8 Skodder og 11 Træluger. I den sydlige Gavl 3 Vinduer.
For Tiden benyttes Bygningen paa følgende 1Vl'3.ade:
188.
I Underhuset er længst mod Nord Billedhuggerværkstedet indrettet
her i 1848 i Henhold til Ordre 8.f 18 October s.A . Indgangen hertil er fra Østsiden. /Billedhuggerværkstedet henflyttes
til Snedkerværkstedet i Saugmøllebygningen./
Ved Siden af dette Værkst0d ligger et Materialkammer samt en
M2terialbod for Gjenstande, der benyttes ved Tømmerlosninger, med
Indgang fra Vestsiden.
Den øvrige Deel af Bygningen er deelt i 8 Afdelinger mærkede
nord fra 1 til 8, alle med Indgang fra Vestsiden . No.l benyttes
til Fyrre-Planker, No.2 til Arbeidsskuur for lste Skibbygmester,
No.3 til 3die Skibbygmest er, No.4,5,6,7 til Fyrreplanker No . 8 Arbeidsskuur til 2den Skibbygme ster ogsaa kaldet Flqademesteren.
Loftet er deelt i 3 omtre nt ligestore Deele til Arbe idssted og
Henlægning af Materi~lier fo~ lste 3die og 2den Skibbygmester, som
h~r den sydligste Deel. Sønden for Bygningen findes en med Plankeværk indhegnet Plads en sao.K3.ldet Materialhave.
1795 fandtes Fla!ldens Fort 0:L touge i Underhuset i No. 2 hvilket
sees af Tømmerværftets /l_ars Rapporter eftersom der det nævnte Aar
findes forfærdigede 2 Brixer til dette Brug, den ene 18 Fod, den
anden 17 1/3 Fod bred, begge LJ.5 Fod lRng_e ellor hele Husets Bredde.
Den 8de Afdeling har dGn G~ng tjent til Bru g for Pælebukkerne,
der havde Rambukke opbevarede her.
Paa Loftet indrettedes det n~nte Aar et lo Fod langt, 8 Fod
bredt og lo Fod høit Rum til Borer Formanden, der tidligere v2r i
189. Planbygningen. Pa:i. Loftet l. 2.::. Flaadens F3.deværk 1 thi i 1798 seer
man at Muren under de storG Qviste er bleven beklædt med Bræder
for Fadeværkets Opheisning? og i 18o4 er Loftet hvor Fadeværket
opbevares blevet repareret.
I 1808 bleve Lugerne i UnderhL1set Ltr. E eller No. 5 lukkede, for
der at opbevare Krudttønder. 1819 benyttedes Bygningen omtrent som
nu med følgende Undtagelser: Billedhuggerværkstedet fandtes ikke
her, Localet benyttedes som en Art Materialbod.
No.7 benyttedes til Arb o ids.g}'flJ.'J.r for Pælebukkerne hvilket de
beholdt til 1856.
Ud for den søndre End8 Rf denne Bygning i Retning næsten perpendiculair paa denne ligger Gamle søndre Takkeladshuus.
G3.mle søndre Takkela dsnuus1 og san--oTte k3.ldet, skJøndt urigtigt,
gamle vestre Takkelndst.uus, c.m Bygning af l\!ImJ.r og Bindingsværk
365+ Fod lang L~6¾ Fod bred, 11 :B od høi til Taget med 3 store Qviste
paa den nordlige Side.
Denne Bygning er opf ort 1728 ti: Takkeladshuus, i Underhuset var
Magasin for Touge og Takke lads pna Loftet v2r T3.kkelloft. Den laa
pua den Tid langs det sønd~e Bolværk 2f Nyholm i en liden Afstand
fra Søen hvorfra ogs:1a det nuværende Navn stammer.
1791 indrettedes det nuv~rende Sprøitehuus i den nordlige Side
af den østlige Gavl med Indg:1ng fra Gavlen. /Sprøitehuset borttoges
1
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~ den østre Ende af Bygningen og et lignende Locale indrettedes
i Fora~r.1863 paa Sydsiden af Bygningen nærmest ved Sporveien der
gaaer igJennem denne paa paa Østsiden af Sporveien./
190.
1821 og 1822 hovedrepareredes Bygningen ved hvilken Leilighed
blandt andet alle Portene paa den sydlige Side bleve borttagne.
1858 dannedes gjennem Bygningen en Passage for Sporveien over
Nyholm.
Paa den nordlige Side findes 7 Porte, 2 Døre, 2 Vinduer, 11
Skodder og lo Træluger, paa den sydlige Side 13 Skodder, i den
østlige Gavl 1 Dør og 2 Skodder.
For Tiden benyttes Bygningen saaledes: Underhuset er deelt i
7 Afdelinger mærkede østerfra vester efter fra No.9 - 15.
No.9 og lo benyttes til Oplag for Fyrreplanker. No.11,12,13,
14 til Egeplanker, No.15 til Materialbod, et Sted hvorfra forskjellige Gjenstande sa~som Hakker, Spader, Seisinger, Tallier,
Hjulbøre og meget mere dagligen udlaanes til Arbeidet paa Holmen
mod at det tilbageleveres samme Dag, Udlaanet er skeet.
Her findes en Justitspæl, hvorved Straffe exeqveres. I Materialboden findes et Øl-Udsalg til Mandskabet paa bestemte Tider af
Dagen. Materialboden forestaaes af en Værfts-Underofficier.
Omtrent paa Midten af Bygningens længde, i den vestlige Ende af
Afdeling No.12 findes en stor Port hvorigjennem Sporveien over
Nyholm gaaer; eftersom H øiden i denne Port kun er 8¾ Fod, er derved Høiden af de Gjenstande der kunne passere denne Vei endeel be191. grændset, man har dog imidlertid foretrukket at lade denne Passage
beholde Bygningens Tag deels pa~ Grund af Bekostningen det vilde
forvolde at dele Bygningen i 2 særskildte Bygninger, deels for ei
at forstyrre det gode Loftsrum.
I den østlige Ende findes mod Nord den saakaldte "Gamle Takkel~dshuus Sprøite i et dertil indrettet Sprøitehuus~ hvori er en
dobbelt og en enkelt Sprøite samt en Brandpompe. Nøglen til
Sprøitehuset, hvortil Indgangen er fra Gavlen, findes foruden i
Hovedvagten tillige hos Betjenten ved Kongeporten. L~ngs søndre
Side ved den østre G~vl findes ophængt Brandhager og Stiger.
Paa Loftet, hvortil Opgangen er fra Nordsiden bæt ved Østre
Gavl, er det meste Rum optaget af Snedkermesterens simplere Meubler, saasom: Skylighter, Poseh~lder og meget ~ndet til Skibene
naar de udrustes. Til Beqvemmelighed ved Op og Nedtagelsen fra
Loftet, findes i Gulvet ovenover Sporveien en Lem hvorigjennem
Gjenstandene kunne hives ned pRa en nedenunder staaende Banevogn.
Paa dette Loft findes et Rum hvor Auctionerne over Brænde- og
Spaaneros paa Nyholm holdes. I den vestlige Ende af Loftet ha~
Materialboden et Rum til forskjellige Gjenstande og Skipperen i
Flaaden et dito til Kulseil, Brandjoller m.m. Opg1ngen hertil
192. er gjennem en Dør tæt østen for Mqterialboden paa Nordsiden;
i 1819 benyttedes No.9 af Pælebukkermesteren til Oplagssted og
Værksted. No.lo af Flaademesteren, No.11,13 til Oplag af Planker,
i No.14 var Materialbod i No.15 var Justitspælen ligesom for nærværende Tid. Paa Loftet var det saakaldte Skibenes Kammer, hvor
de mindre Inventariegjenstande fr a Skibene opbevaredes, da de ombord let vare udsatte for at stjæles. Disse Gjenstande ere forblevne her indtil 1860, da de flytt e des hen til det nye indrettede
Oplagshuus paa Dokkeø en.
I Midten af Bygningen efter Iængden opbevarades Flaadens Fadeværk og i den vestlige Deel Materialbodens Gods .
/Gamle søndre Takkeladshuus. I Foraaret 1863 blev Bygningen
deelt i tvende mindre Bygninger den østlige 191½ Fod lang den
vestlige 157 Fod lang idet TaBet ovenover den ved Sporveien
dannede Passage borttoges og tvende Gavle med Halvvalme
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opmuredes i en indbyrdes Afstand af 16f Fod paa Grund af den til
Dannebroges Bep~ndsring anskaffede Dampkran var for høi til at
passere under BJelkelaget. Opgangen til Loftet som tidligere
fandtes i den østlige Ende blev borttagen og tv~nde Opgange dannedes, een paa hver Side af Gjennemskjæringen./
Tæt vestenfor denne Bygning ligger
Arbeidshuus No.16 en Bygning af Muur og Bindingsværk i en Etage
71 Fod ~ang 42f Fod bred, 12 Fod høi til Taget, opført i 1824 med
3 Fag Vinduer paa den østlige og vestlige Side, 2 Porte i nordlige
Gavl og 2 Fag Vinduer i den sydlige Gavl. Det benyttes som Arbeidssted for lste og 3die Skibbygmester. Navnet Arbeidshuus No.16 har
det erholdt efterdi det er et Arbeidshuus og Materialboden som er
umiddelbart østenfor dette i gamle søndre Takkeladshuus er No.15
af de Afdelinger hvoraf denne Bygning bestaaer.
Tidligere stod her paa samme Sted tvende lukkede Skure, den
193. saakaldte "Haarbankerboden 11 , 1799 bleve 36 Fag Vinduer anbragte i
begge Sider og i Gavlen, i 18o5 borttages atter disse Vinduer og
Husene indrettedes til Bplag for Tjære og Beg i hvilken Anledning
de forsynedes med tvende Lynafledere.
1819 benyttedes de til Oplqg af Planker og i 1824 borttoges de.
/Parallelt med gamle søndre Takkeladshuus helt sønden for
Bedding No.3 ligger Jernskibbygnin!sværkstedet , en grundmuret
Bygning i een Etage lol Fod bred 3 5 Fod lang, 18 Fod høi til Taget. Bygningen staaer under to Tage af Jernconstruction hvilende
pa3. en Række støbte Jernsøiler i Midten af Bygningen der har lodrette Gr-t.vle. Taget e r dækket med Skifer. Paa Nordsiden finde s
3 Porte og 26 Stk"Jernvinduer samt trende 44 Fod høie Skorstene
staaende paa Jorden i en Afstand af 3¾ Fod fra Bygningen. Paa Sydsiden findes 3 Porte og 26 Stk.Jernvinduer. I vestre Gavl findes
to Porte og 4 Fag Vinduer forneden og 6 Stk.Vinduer til Loftet.
I østre Gavl findes 2 Porte og 4 Fag Vinduer forne den og 6 Stk.
Vinduer til Loftet.
Bygningen der beordredes opført ved Ministeriets Ordre af 3ote
Novbr.1864 opførtes til sin halve Længde (den Deel, der er nærmest
Søen) fra Sommeren 1865- Foraaret 1866 og fuldførtes til sin fulde
Længde i Løbet af 1866. I Januar 1866 forsynedes Bygningen med
Ledninger for Gas og Vand, :..følge Ministeriets Ordre af henholdsviis 19 og 18 Decbr,,1865, den 29 J'ID,1866 tændtes første Gang
Gassen i Bygningen. Ved det første Indlæg af Gas forsynedes Bygningen med ~o n ab~e Blus 3 arga~liske Blus samt 8 Blus i bevægelige Gasstager til Maskinernes Brug. Den 8 Januar 1866 begyndte
Arbeidet med Bøininge n a f Spanter i Værkstedet. I den Deel af
Bygningen, der først opførtes findes i den vestlige Ende en Dampm;:i_ s k i ne eft e r Høi - og Lavtryks Principet pa3. circa 3o Hestes Kraft
med tilhørende to Dampkj e dler. Langs den sydlige Side findes i
den vestre Ende endvidere to Contoirer hvert paa 2 Fag Vinduer og
et Materialkamme r, I d e t nordvestlige Hjørne af Værkstedet findes et Plan 52¾ Fod la~gt og 33t Fod bredt af Planker til Afsl~gning af Spaat e r i fuld Størrelse. Ved den nordlige Side findes et 42 Fod laDgt og 24¾ Fod bredt Støbejern Plan til Bøining
af Jernspanter og umiddelbart østenfor dette e n
Fod lang
Glødeovn til Varmning af Spanter. I Midten J.f Bygningen findes
en Glødeovn til Varmning J.f Pandserplader. Af Maskiner findes
her 1 størra Høvlemas~dne, 2 større Lokke- og Klippemaskine,
3 Boremaskiner o~ en Maskine til Bøining af Dæksbjælker. Gjennem
hele Værkstedet er nedlagt tvende Jernspor.
I Sommeren 1866 forlængedes Bygning op mod Land. Arbeidet
hermed paabegyndtes 27 Juni og Arbeidet var fuldført i April 1867.
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Samtidig med at den sidste Halvdeel af Bygningen opførtes opførtes ligeledes 6 Smedeesser i den østlige Halvdeel langs den
nordre Side./
Syd for Beddingen No.4 og vest for denne sidste Bygning danner
Bolværket en fiirkantet Udbygning, her ligger det saakaldte:
Gamle Batteri eller gamle Steenkiste saaledes kaldet, fordi
her laae det Pag.135 omtalte gamle Batteri forinden Nyholm opfyldtes til sin nuværende Størrelse i sydlig Retning. Dette Batteri omdannedes til Oplagssted for den i Skibene benyttede Steenballast og benævntes Steen.kisten.
Ved det østlige Bolværk af Nyholm findes tæt sønden for g9.mle
østre Takkeladshuus en
Prambedding hvor Pramme hales paa Land for at repareres.
Denne Bedding anlagdes sidst i 1840, 7o¾ Fod lang, 3ot Fod bred.
Vesten for gamle østre Takkeladshuus og sønden for Bedding
No.3 saavelsom syd for gamle søndre Takkel~dshuus findes:
Tømmerskjærmene. Fra 1825-1829 opførtes Tømmerlad paa dertil
nedrammede Pæle 1 hvorpaa Tømmeret lagdes under aaben Himmel indtil det i 1829 u,25 August befaledes at opføre Skure eller Skjærme over det.
Alle Tømmerskjærmene med Undt~gelse af No.lo ligger parallele
med gamle søndre Takkeladshuus, denne derimod lodret derpaa, deels
nordenfor deels søndenfor dette.
Nordenfor ligger nordfra No.17, No.1,2,3,4 og 5. Søndenfor
ligger i den østlige Række No.6,7,13,lo,ll og 12 og i den vestlige Række No.8,9,14,18,15 og 16.
Alle Skjærmene ere med Undtagelse af No,6 og 8 omtrent af s amme Construction nemlig et Tag, der er opført over Tømmerladdene
med lukkede brædebeklædte Gavle og Siderne tildeels lukkede ved
paahængte Klapper der borttages naar Tømmeret skal udtages eller
indlægges.
I Gavlene ere i Reglen en Luge anbragt for at give Adg~ng til
Rummet ovenover Tagbjelkerne, hvor Træværket til Skibenes Tage
opbevares naar de ei benyttes. Tømmerskuur No.6 og 8 ere bindingsværks Bygninger paa murede Fundamenter med lukkede brædebeklædte
Gavle, Siderne lukkede aldeles med store Porte, der dreie om
Hængsler paa Stabler.
Naar Tømmerskjærmene paa Grund af de locale Forhold ei ere
rectangulaire byggede, men længere i den ene Side end i den anden,
er det altid den sydlige Side, der er den længste.
I Tømmerskjærmene opbevares Holmens Beholdning af Egetømmer
stablet i 3,4 5 H øider ovenpaa hinanden. I No.lo og 11 findes
kun korte Tømre og Knæer og i No.12 kun kun korte og smaa Tømre.
Skjærm No.l. 72¾ / 80 1/3 Fod· lr-mg, 33¾ Fod bred (Bredden af
Skjærmene er stedse nævnet paa Ydersiden ~f Klapperne.), 9 Fod
høi er opført 1830 til en 33 Fod større Iængde og afkortet til
den nuværende Iængde i 1858. /Tømmerskjærm No.l blev nedrevet i
Juni 1866 paa Grund af Forlængelsen af Jernskibbygningsværkstedet./
Skjærm No.2 lo9 / 116 3/4 Fod lang, 33¾ Fod bred, 9 Fod høi,
er opført 1831 til en 21 Fod større Længde og afkortet til den
nuværende Længde i 1858. /Tømmerskjærm No.2 blev nedrevet i Marts
1865 for Anlæget af Sporveien til Jernskibbygningsværkstedet./
Skjærm No,3 132 / 140 Fod lang, 33¾ Fod bred, 9 Fod høi, er
opført 1831 til en 22 Fod større Længde og afkortet til den nuværende længde i 1858. /Tømmerskjærm No.j blev nedrevet i Juni
1866 paa Grund af Forlængelsen af Jernskibbygningsværkstedet./
Skjærm No.4 146¾ / 154¾ Fod lqng, 33¾ Fod bred, 9 Fod høi, er
opført 1833 til en 32 Fod større Længde og afkortet til den nuværende Iængde i 1858. /Tømmerskjærm No.4. Circa 60 Fod af den
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østlige Ende nedrives i Novbr.1866 paa Grund af Anlæget af en
Sporvei./
Skjærm No.5
161¾ / 168i Fod lang, 33¾ Fod bred, 9 Fod høi,
er opført i 1834 til en 43 Fod større Længde og afkortet til den
nuværende længde i 1858.
Skjærm No.6 171¾ Fod lang, 33f Fod bred, 13f Fod høi, paa
muret Fundament med lukkede Gavle og Siderne lukkede hver med
34 Stk.Halvporte, er opført 1858 i Henhold til Ministeriets Ordre
196. af 27de Juli s.A. Den tidligere Skjærm, der stod paa denne Plads
var ganske af samme Construction, som de andre. Den var 80 Fod
lang, 33i Fod bred og opførtes i 1830. I 1858 nedtoges denne og
flyttedes hen i Forlængelse af Skjærm No.7 paa den vestre Ende af
denne.
Sk~ærm No.7 171¾ Fod lang, 33i Fod bred 8f Fod høi, er opført i 1831, men kun til en Længde af 80 Fod. I 1858 forlængedes
denne med 11¾ Fod ny Skjærm foruden den nedtagne Skjærm No.6, der
ogsna var 80 Fod lang, saaledes at den derved erholdt sin nuværende længde.
Skjærm No.8 132 Fod lang, 33f Fod bred, 13½ Fod høi paa MuurFundament med lukkede G~vle og Siderne hver lukkede med 26 Stk.
Halvporte, er opført i 1858, p~a hvilken Tid det g9..mle Tømmerlad
No.8, der hidindtil ikke havde erholdt nogen Skjærm over sig,
blev optaget.
Sk~ærm No.9 287f / 300¾ Fod lang, 33f Fod bred, lof Fod høi,
er op ørt 1839; men kun til en Længde af 56 Fod mindre end den anførte, hvilken Forlængelse Skjærmen erholdt i 1840.
Skjærm No-. lo 60 Fod lang, 33¾ Fod bred, Bf Fod høi, er opført i 1830.
Skjærm No.11
112 Fod lang, 29i Fod bred, 8 Fod høi, er opført i 1839.
197.
SkBærm No.12 114 Fod lang, 36 Fod bred, 8 Fod høi, er opført
i 184.
Skjærm No.13 215+ Fod lang, 37¾ Fod bred, loi Fod høi, er
opført i 1838.
Skjærm No.14 3o9 / 323f Fod lang, 37 Fod bred, lof Fod høi,
er opført i 1830.
Skjærm No.15 358 / 372¾ Fod l~ng, 37 Fod bred, lof Fed høi,
er opført i 1831.
Skrærm No.16 382¾ / 396¾ Fod lang, 37 Fod bred, lof Fod høi,
er op ørt i 1832.
§~jærm No.17 42¾ /48 Fod l~ng, 26 Fod bred, 9 Fod høi, er
opført i 1836 til en 18 Fod større Længde og afkortet til den
nuværende længde i 1858. /Tømmerskjærm No.17 blev nedrevet i Februar 1867. /
Skjærm No.18 324 / 347¾ Fod l~ng, 33 Fod bred, lof Fod høi,
er opført 1859-=60; de vestlige 218 Fod i det første Aar, Resten
i det sidste Aar. Hertil anvendtes for en stor Deel M~terialierne
fra den i 1858 nedtagne Deel af Skiærmene No.1,2,3,4 og 5.
Den ældre Skjærm No.18 over Kn.ætømmerstablerne, som laae norden
for No.17, var 66 Fod lang, 29 Fod bred. Skjærmen er nu nedtagen
og kun endeel af Tømmerladet er tilbage.
Den Afkortning af Skjærme, der er omtalt at have fundet Sted i
1858 for No.1,2,3,4,5 og 17, foranlediges ved Anlæget af en Sporvei over Nyholm.
Foruden det Tømmer, der henligger i de her nævnte Skjærme og
198.
Skure, findes ogsaa en beyydelig Mængde Egetømmer (det saakaldte
"Halmens Brugs Tømmer") henliggende under 9..aben Himmel i Stabler
langs Sydsiden af Nyholm og østenfor Skjærmene No.lo,11 og 12.
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Søndenfor Bedding No.3 og vestenfor Tømmerskjærmene nord for
gamle søndre Takkeladshuus findes en stor aaben Plads, der benyttes som
Losseplads almindeligen kaldet "gamle Losseplads" til Forskjel
fra Ny Losseplads, der tidligere var den aabne Plads mellem Skjærmen No.14 og 15 hvor Skjærmen No.18 opførtes.
He~ oplosses Tømeret fra Lastdragerne, der henligger ved Bolværket udenfor. Tømret henligger her paa Jorden til det er besigtiget, hvorefter det bringes ind i Skjærme. I 1861 er en Omplanering og Macadamisering af Losseplads paabegyndt, men af
Mangel paa de fornødne Pengemidler, henligger den endnu ufuldendt.
/Lossepladsen er paa Grund af Opførelsen af Jernskibbygningsværkstedet og den ve d Siden liggende gamle Kulpl~ds forsvunden . /
Til Lettelse ve d Tømmerlosning er her opført en
Rullekran 296 Fod l ang fra Bolværkshammeren og s~a langt mod
Øst at Sporveien over Nyholm kommer ind under dan . Den er opført
i 1860 tildeels af en tilsv~rende Længde der er nedt~get af den
paa Frederiksholm i 1855 i Anledning af den nye Doks Anlæg opført e Rullekran.
Principet for denne Kran er, at man er Herre over ~t løfte en
Vægt· (circa 20.000 Pund) i et hvilketsomhelst Punkt der er indenfor Kranens Begrændsning, dette er opnaaet ved at henlægge en
Harnner paa dertil anbragte Stolper paa hver Side og derp~a at an bringe en Jernbaneskinne. Ovenpaa denne Skinne vandrer en Bro
med sine 4 Hjul tvers paa Rullekranens længde, og ovenpaa Broen,
der ligeledes er forsynet med Jernbaneskinner vandrer en Vogn
med sine 4 Hjul, denne Vogn er indrettet som et Spil hvorved den
mekaniske Kraft udvikles ved hvilken Vægten løfter. Broen kan
saaledes trilles langs Hammeren fra Søen til Inderenden og Vognen
eller Spillet kan vandre perpendiculair paa denne Retning tvers
over Rullekranens Bredde.
Midterlinien for Rullekranen, der har en Bredde af 39 Fod,
gaaer midt imellem Skjærmen No.log No.2. (Rullekranener i
August 1862 bleven forlænget ud over Bolværket saaledes at der
derved tilstedes en Udladning af 13 Fod.) /Rullekranen blev nedtaget i Sommeren 1865 paa Grund af Opførelsen a f Jernskibbygningsværkstedet./
Lidet søndenfor gamle østre Takkel~dshuus l~ngs Østsiden a f
Nyholm ligger
Nyholms S~aanehave en ved tvende H~lvtagsskure, det ene mod
Nord, det an et mod Syd og to Plankeværker ved østre og vestre
Ende af disse Skure indhegnet Plads. Alt indrettet i 1821 syd
for det her paa den Tid værende Defensionshuus.
I hvert af de to Halvtagsskure, der er 60¾ Fod lange, 9 Fod
brede og 7 Fod høie, findes 7 Kamre, der tjene til Arbeidssted
for Mandskabet i Spaanehaven. Paa den nordlige Side er kun de
3 K~mre til Spaanehavens Tjeneste, de andre 4 ere afstaaede til
Murerne, der have endeel Materialier saasom: ildfaste Steen, Cement, ildfast Leer, og andet, der ikke taaler at opbevares under
aaben Himmel.
Mandskabet i Spaanehaven er Pensionister, der møde her til Arbeide 1 Time efter Klokkelydning og arbeide til 12 Middag undtagen
om Lørdag da de arbeide til 3 E. M. Herfor nyde de foruden deres
Pension de fem Dage i Ugen 8 Sk . daglig og om Lørdagen 32 a 4o Sk .
efter den Tjeneste de gjøre. Det Arbeide der udføres her er,
Forfærdigelsen af Kiler, Knaber, Klamper, Spigerpropper, Skalmer,
~ærker, skjære Brænde o.a.d. Efterat Saugmaskinen er kommen i
Gang er imidlertid endeel af dette Arbeide, navnlig hvad angaaer
Kiler, Klamper og Knaber gaaet bort fra Spaanehaven. I Gaarden
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findes Oplag af skaaret og hugget Brænde til Contoirernes Brug.
Spaanehaven bestyres af en Formand, ligeledes en Pensionist for
Tiden en Baadebygger.
'
Paa Sydsiden af Spaanehaven findes et Halvtagsskuur opført i
1852 med en ved Stakit indhegnet Plads sønden for til Tømmeroplagets Brug.
Fra Spaanehaven og nord efter forbi Prambeddingen og gamle
2ol. østre Takkeladshuu~ findes paa Bolværkshammeren et 8 Fod høit,
714 Fod langt Stakit, opført i 1858 af Ingenieurcorpset til Sikkerhed for Halmens Bevogtning, da den gamle Kongebro blev afbrudt
og Qvintus Bastionen indrømmedes det til Materialgaard for Søbefæstningen af Kjøbenhavn, eftersom det ved samme Leilighed erholdt Tilladelse til endog udenfor Holmens Arbeidstid at lade
Pramme eller Fartøier komme ind i Graven, der løber langs ~stsiden af Nyholm.
Søndenfor Spaanehaven i Nærheden af Kongeporten, hvorigjennem
Passagen er frå Nyholm til Qvintusveien ligger et
Betjenthuus en grundmuret Bygning i een Etage, 12 Fod 1 ng,
lo Fod bred, 8t Fod høi med en Dør paa Sydsiden og et Vindue saavel mod Øst som mod Vest, den er opført i 1858 og tjener til Opholdssted for Opsigtsbetjenten her, der skal controllere Udpassagen. Her findes Nøglen til Gamle Takkeladshuus's Sprøiten.
Udenfor Kongeporten findes paa Qvintusveien en
Hestestald, en brædeklædt Bygning paa een Etage 68½ Fod lang,
27½ Fod bred, llf Fod høi paa muret Fundament . Her er Plads for
26 Heste og er indrømmet til Brug for den Vognmand, der har overtaget Hesteleverancen paa Værftet. Den er opført i 1858.
/Hestestalden abandonneredes som saadan lste Juli 1865 og bort solgtes til Nedbrydning i Sommeren 1866./
Nedrevne Bygnin~er. Af Bygninger der tidligere har staaet paa
2o2. Nyholm, men som nu ere nedrevne og som ikke tidligere have været
omtalte, ere følgende de mærkeligste.
Defensionshusene.
a. ved Batteriet Sextus vare tvende bindingsværks brædeklædte
Skure, der laae østen for den nordligste Afdeling Plankeskure, de
benyttedes som Arbeidsskuur og Materialskuur for Sødefensionen og
har staaet der omtrent fr~ 1770-1810.
b. syd for gral.østre Tak~~ladshuus. 18o4 opførtes her.en_
loo Fod lang, 26 Fod bred, 9 Fod høi Bygning af Muur og Bindingsværk, den benyttedes til Oplag af M~terialier, som brugtes ved
Arbeidet paa Trekroners Batteri. 1840 bortsolg,tes, d@nne..,·By&1li.ng
til Nedbrydning
M~nstrehuset. I Tidsrummet fra 1780-1800 har der været opført
tven e smaa Huse 8 Fod lange, 6 Fod brede til Mandskabets Mynstring
paa Pladsen, østenfor Nyholms Grovsmedie, forinden der indrømmedes
Mynsterskrive Locale i Nyholms Hovedvagt.
Plankeskjærme opførtes i 1798, 7 i Tallet i en Række vestenfor Tømmerskurene Ltr.A-G 25½ Fod lange i den nordre Ende 60 Fod
i den søndre Ende og af en samlet Bredde =17o Fod.
1831 bleve de tre nordligste nedbrudte da de vare forfaldne
og i 1835 de resterende 4.
Dampemaskinen var en grundmuret Bygning med 3 Ovne med indmurede Kjedler hvorfra Dampen gik ind i en Svedekiste til Dampning af Tømmer, for lettere at bøie det. Den blev opført i 1771
2o3.
og laae tæt sønden for Flankeskurene No.7-13 op imod Volden paa
Sydsiden af Batteriet Christianus Sextus. I 1853 borttages denne.
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. Betjenthuset ved gml .•Kongeport. i 1819 fandtes et lille bindingsværks Skuur tæt østenfor den nordre Ende af Contoirbygningen
dersteds, det blev i det nævnte Aar forandret til Brug for Opsigtsbetjenten efter at han i kort 'I'id havde havt Contoir i søndre Ende af Spanteloftsbygningen. 1858 nedtoges denne Bygning og
den nuværende ., syd for Spa9.nehaven opførtes.
Ntholms Spaanehave i 1792 indrettedes en 189 Fod lang og 31½
Fodred Spaanehave bag gamle søndre Takkeladshuus med et Brædeskuur i den vestre Ende hvori var 3 Arbeidskamre til Folkene i
Spaanehaven; samme Aar opført e s et 9 Fod l angt, 8 Fod bredt, 8 Fod
høit Bindingsværks-Huus til Qvarteermanden og et 2o Fod langt,
8 Fod bredt, 7½ Fod høit Skuur til Materialiers Henlægning samt
et Brændeskuur 12½ Fod langt 8 Fod bredt og 7½ Fod høit.
Vestenfor denne Spaanehave var en indhegnet Plads loo Fod lang
31½ Fod bred til Materialbodens Brug.
Alt dette nedtoges i 1821 da den nye Spaanehqve indrettedes
ved Østsiden af Nyholm.
Saugmøllen en Veirmølle, der tidligere stod paa det sydøstlige Hjørne af Nyholm, formodentlig opført kort efter at Nyholm
paa dette Sted var blevet indhegnet altsaa omtrent 1790, thi allerede i 1794 indsattes en ny Axel i Mællen og tvende nye Vinger
bleve forfærdigede til den. Samme Aar indrettedes i Søen en 420
Fod lang, 7o Fod bred Indhegning ved Bomme mellem nedrammede Pæle
til Henlægning af Tømmer der skulde skjæres .
7de Februar led Møllen endeel ved Storm, hvilken Skade atter
repareredes, en ny Axel tvende Vinger forfærdigedes til Møllen.
Aaret efter hovedrepareredes Møllen. 1814 borttoges Møllen pa a
Grund af Anlæg-af Kanonbaadsskure paa dette Sted.
En Model af Møllen findes i Holmens Modelsamling i Spanteloftsbygningen.
Foruden den ovennævnte Tømmergrav langs Sydsiden af Nyholm
ved Saugmøllen fandtes i tidligere Tid en Tømmer Grav pa~ hele
det Terrain, som nu er Land, sønden for gamle søndre Takkel~dshuus og kaldtes Gr~ven No.l.
Kanonbaadsskure. Tidligere fandtes langs Nyholms Sydside to
Afdelinger af Kanonbaadsskure. Vestligst 13 sammenbyggede med
lukkede Gavle til 1 Baad hver, og østligst 18 sammenbyggede Skure
med aabne Gavle, de 17 vestligste hver til 2 Baade og det øst ligste til 1 Baad .
De 13 Kanonbaadsskure bleve opførte fra 12 Juli 1793 - 13 December 1794, lægtede TIT Tagsteen. 1827 bleve de 6 østligste
Skure nedbrudte og Beddingerne i disse optrukne. Den østlige Side afde resterende 7 klædt e s op. 1828 borttoges de resterende
7 Skure tilligemed Beddingerne.
De 18 Kanonbaadsskure. 1810 anlagdes 12 Beddinger østenfor
de fidligere omtalte~Kanonbaadsskure. 1811 indrettedes et
Slæbested mellem disse 12 Beddinge r og s~ugmøllen til Prammes og
Morterers Opslæbning. 1814 anlagdes 3 nye Beddinger østenfor de
i 1810 anlagte 12 Stk. 1815 anlagdes atter 2 nye Beddinger.
1816 borttoges de 5 i 1814 og 1815 anlagte Beddinger samt de 2
fra 1810, og Aaret efter ble v Slæbestedet til Pramme s Opslæbning
samt de resterende lo gamle Beddinger opbrudte.
5120 Pæle rammedes for Anlæg af 17 Beddinger for 2 Cha louper
hver og 1 Bedding for 1 Chaloupe og 18 Skure reistes over disse
Beddinger.
Da disse Skure Natten mellem 16de og 17de Juni 1835 led betydelig Skade af Storm, borttages samme Aar 13 af de mest forfaldne.
1836 nedtoges det østlige Skuur bestemt for 1 Baad, i 1839 nedtoges 2 og i lSL~l nedtoges de sidste 2 Skure.
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Indhegning om Ballastjern paa Nyhol~. 1792 opsattes et Stakit
56 Fod langt, 32 Fod bredt, paa den Deel af Nyholm, hvor tidligere gamle Ankerø laae, eller tæt sønden for den vestlige Ende af
d~n n~v~rende Tømmerskjærm No.16. 18o2 borttoges denne Indhegning igJen.
Brandsted paa Nyholm. Et sa~dant indrettedes sønden for gamle
søndre Takkeladshuus, rimeligviis paa Grund ~f Anlæget af Kanonb~adsskurene paa Sydsiden af Nyholm, idetmindste f2ndtes det der
og conserveredes som saadant i al den 'l'id de fandtes her, eller
fra omtrent 1795-1840. Det bestod af en fiirkantet Pl'lds omgivet
~f en Jordvold med et Plankeværk 192 Fod langt udenom denne.
Frederiksholm. Denne Ø dannedes i Tidsrummet fra 1746-51, og
benævntes efter sin Form Langøen, den var den Gang 1650 Fod lang
og 260 Fod bred eller den Deel af den nuværende ø, som indebefattes mellem det vestre Bolværk og en Linie dr~get i Forlængelse af
det Bolværk, der gaaer langs Østsiden af Maskinværkstedet og parallelt med det vestre Bolværk lige til den sydlige Ende af 0en.
31 Mai 1781 beordredes Øen udvidet ved ~t slaae Bolværker i
Søen og fylde Mudder indenfor. Ramningen af Bolværkerne paabegyndtes i 1786 og ved Slutningen af 1787 var Bolværket færdigt
paa Sydsiden og Østsiden af den lille Havn, der d~nnedes ved Nordenden samt hele Bolværket langs Kanonbqadsskurene Afdeling No.l.
1788 fuldførtes Bolværkerne forbi Kanonbaqdsskurene Afdeling
2 og 3 s~mt 480 Fod af den næste Flugt. 1789 fuldførtes Resten
af denne Linie hen til Dehlehaven og 426 Fod l~ngs dennes Østside.
1790 fuldførtes denne Linie og 630 Fod af den sidste Linie
langs Sydsiden af Øen. 1791 fuldførtes den sidste Rest af Bolværkerne om Øen.
Opfyldningen med Mudder paabegyndtes stra.~ langs alle de nye
Bolværker og ind mod Midten af 0en, hvor endnu i mange Ao.r
fandtes en lille Indsø, der stadigen formindskedes.
Den saaledes dannede Ø kaldtes Opmudringsøen indtil den omsider
fik Navnet Frederiksholm. Endnu i 1836 benyttedes i Skrivelser og
Rapporter Navnene Langøen og Opmudringsøen, men efter 1837 findes
disse Navne ikke mere.
Alle Bolværkerne ere af Træ med Undtagelse af en 144½ Fod lang
Strækning paa Sydsiden, der er af Steen.
Rorbedding. I 18o4 indrettedes paa den nordre Ende af Langøen
en s2akaldet Rorbedding, hvor Skibenes Ror oplagtes og Skjærme
byggedes over disse.
De nye Bolværker, der sloges om Opmudringsøen vare alle høie,
men efterhaanden som de forskjellige Afdelinger Kanonbaadsskure
opførtes langs Nordsiden og Østsiden, bleve Bolværkerne her sløifede og indrettede til lave Bolværker.
1808 borttoges alle Skjærmene over Skibsrorene og i 1836 sløifedes Rorbeddingen.
1818 indrettedes de 2 saakaldte Slingreværker eller Kjølhalingsforbindinger udenfor det nordre Bolværk af Langøen_paa det Sted,
hvor nu Svingkranen findes. Disse omsqttes atter l. 1836.
1857 indrettedes 4 SlæbestedGr langs det søndre Bolværk om Øen
mellem Saugmaskinsn og Søen for Opslæbning af Tømmer.
Af Bygninger findes oRn Frederiksholm følgende:
Maskinværkstedet der best2aer nf to Bygninger, der ere byggede
sammen ud i een Længde nemlig: Dreie og File Værkstedet med en
lille Smedie og Kjedelværkstedet.
Den første Bygning, en grundmuret Bygning 129½ Fod lang, 39¾ Fod
bred og 16 Fod høi til Taget i een Etage med tvende Lofter, og den
anden en grundmuret Bygning i een Etage 71 Fod l~ng, 39¾ Fod bred
og 25½ Fod høi til Taget.
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Dreie og Fileværksted samt Smedie. Dreie og Fileværkstedet
samt Smedie, der opførtes i 1820 til Materialhuus for Opmudringsvæsenet forandredes i 1850 til et Repar.qtionsværksted for Dampskibs Maskiner i Henhold til Ordre af 4 Juli s.A •
. Bygningen forlængedes circa 44 Fod i sydlig Retning . 6en nordligste Deel af den gamle Bygning indrettedes til et Opstiller Værksted, den sydligste Deel til Dreie og Fileværksted og den nye op førte Deel til Smedie.
1854 opført es et bindingsværks brædeklædt Bislag 19f Fod langt
6¾ Fod dybt og 9 Fod høit paa Østsiden ~f Bygningen udenom Dørene
til Dampkjedelrummet og til Smedien. l 1861 forgndredes Opstillingsværkstedet til Dreie og Fileværksted, eftersom M~skinværkstedets større Virksomhed gjorde det nødvendigt at anbringe flere
Dreiebænke og andre Værktøis Maskiner her . Et nyt Opstillingsværksted vil i dette Aar blive opført eller idetmindste paabegyndt. (I Efteraaret 1862 opførtes en Forlængelse 71 Fod lang og
25f Fod høi til Taget i umiddelbar Forbindelse med det tidligere
Værksted bestemt til Opstillingsværksted og Contoirer, Alt i Henhold til Ministeriets Ordre ~f 14 Juni 1862. Bygningen, der 12
Fag Vinduer og 1 Port pa~ Vestsiden, 4 Fag Vinduer og 1 Port i
nordre Gavl og 16 Fag Vinduer p'3.,'J. den øst lige Side, h ,q r kun een
Et8.ge, med Undt:1.gelse "=tf de sydlige 2 F:1g Vinduer, der er i 2 Etager hvor~f den Øverste er bestemt til Contoir for Underdirecteuren
og til Tegnestue. I GJvlen findes A~rstallet 1862.)
For Tiden benyttes Bygningen paa følgende M~aie:
209.
Bygningen har en Port panden nordlige Gavl med en Jernluge paa
hver Side i underste Etage og et Vindue til Lofts-Etagen. P:1.a den
østlige Side findes lo F~g Vinduer og 3 Døre, paq den vestlige Side 12 Fag Vinduer og 1 Dør.
I Underhuset findes af Maskiner: 1 Slottemaskine, 1 stor og 1
mindre Boremaskine, 6 Dreierbænke og 1 Høvlemaskine. Da Værkstedet for Tiden ikke har noget særeget Opstillingslocale, ma a den
nordligste Deel af Underhuset benyttes som saadant. Her findes
for 'I'iden opstillet i Værkstedet en Dampmaskine paa 3o Hestes Kraft
til den nye anlagte Grov og Kleinsmedie paa Frederiksholme n og en
Dampmaskine til Damptransportjollen "Frem.qd" paa 12 Hest e s Kraft.
(Disse Maskiner ere senere bragte ud af Værkstedet og opstillede
p:1a deres respective Steder")
Sønden for dette Værksted findes mod Øst, Overmaskinmesterens
Contoir /Overmaskinmesterens Contoir er senere blevet afst a aet til
Mestersvendene i Værkstedet idet Overmaskinmesteren erholdt Contoir :1nviist paa første Sal i det nye Opstillingsværksted paa Østsiden medens Contoiret p3.'1 Vestsiden benyttes til •regnestue./
i Midten nf Bygninge n et Locale til File, Staa l, Talg, Olie og
~ndet mere, de r da gligen udleveres til Maskinværkstedet eller til
de oplagte Dampskibe. Mod Vest findes U,igang til en Forstue,
hvorfra Opgangen til Loft-Etagen er. Her findes følgende Maskiner:
2 Skrueskjæremaskine r, 9 mindre Dreiebænke, 2 smaa Høvlemaskiner,
1 Borema skine og 1 Møttrikfresemaskine. Den nordligste Deel af
denne Et a ge indrettedes forrige Aar ved at lqBgge Gulv i det derværende Opstillingsværksted.
I den sydlige Ende af denne Etage findes mod Øst Contoir for
Skriveren, mocl Vest for Mestersvendene og i Midten af Bygningen
et Loc a le for nyt og gammelt Metal, Drivremme m.m.
Paa Loftet ovenover denne nordlige Deel af Bygningen findes en
210 .
Rørtrækkemaskine og tj_llige Rum for de Modeller hvorefter Støbegodset er leveret fr a Byens Met a l og Jernstøbere. Disse Modellers
Antal er i de senere Aar tilt~Bet i en overordentlig høi GrRd .
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Fra den tidligere omtalte Forstue i Underhuset er Udgang til
Pladsen vesten for Bygningen og sønder efter ind til Maskin og
Kjedelhuset, her findes 2 cylindriske Kjedler og en Høitryks Maskine paa 6 Hestes Kr~ft, der driver alle Værktøismaskinerne i
Værkstedet samt en Blæsemqskine til Smedier. Sønden for Kjedelhuset ligger en lille Smedie med 4 Ilde, der alle faae deres
Blæst fra en herværende Centrifugalblæsemaskine. Her findes ligeledes en Damphammer efter Nasmyths Construction Rf 700 Punds
Vægt med en F~ldhøide af høist 21 Tommer.~/
Kje~elværkst~det er opført fra ny i 1851 i umiddelbar Forbindelse med den foranfor omtalte Bygning. I den sydlige Gavl findes 6 Fag Vinduer paÅ den østlige Sidei 13 Vinduer og 1 Dør og
paa den vestlige Side 12 Vinduer og 1 ~ort.
Fra Smedien gaar man gjennem en stor Port i G2vlen ind i dette
Værksted, hvor der findes følgende Mqskiner: 1 Plqdebøiningsmaskine, 1 Lokke og Klippemaskine og 2 smaa Boremaskiner. Her arbeides
for Tiden paa Kjedler til den nye Grov og Kleinsmedie paa Frederiksholm og til Damptr:J.nsportjollen Fremqd.(Disse Kjedler ere lige ledes bratte udaf Værkstedet og opstillede pqÅ deres respective
Steder.
Norden for Maskinværkstedet findes et
Magasin for Maskinværkstedet, en bindingsværks brædeklædt Bygning i 2 Etager paa muret Fundament ti~ligere benyttet i en noget
forandret Skikkelse som Mersehuus, det sa3-kaldte "Nordre Mersehuus", der stod paa Frederiksholm nordenf or Vestenden af de nordre
Maste og Rundholtsskure, men som flyttedes hertil i 1858.
Bygningen der er 4o½ Fod lang, 26 1/3 Fod bred, 18 Fod høi til
Taget, har paa Øst og Vestsiden 1 Port og 2 Vinduer i underste Etage og 3 Vinduer i øverste Et~ge. I nordre Gavl 2 Vinduer i hver
af Etagerne og i søndre Gavl 1 Dør og 1 Vindue forneden 2 Vinduer
foroven. Den benyttes pa8. følgende M:J.:tde:
I Underhuset findes en stor Mængde forskjellige Gjenstqnde,
deels gamle, der ere casserede og henstÅae her for muligen at komme til Anvendelse ved en ~nden Leilighed, deels nye Gjenstande fra
Metalstøberne i Byen forinden de komme i Arbeide i Værkstedet.
I øverste Etage er Værksted for den Tømmermand, der stadigen
arbeider i Maskinværkstedet og et Værksted for den Mqskinarbeider,
der organiserer Holmens Pomper og Sprøiter. /I Juli 1863 flytter
TømmermÅnden og Maskinarbeideren dervedligeholder Sprøiterne hen
til den østlige Ende af Maste- og Rundholtsskuret No.l hvor et
Værksted var indrettet til dette Brug./ Den nordlige Deel af denne Et~ge er et Locale for Met~l og Kobberstænger, Vidskelæder,
Pakninger og meget mere, alle nye Gjenstande.
Bygningen stod tidligere ved Nordvest Enden af L·:mgøen, hvor
den opførtes omtrent 1750, og benyttedes i mange A:J.r til deri at
henstuve Skibenes Mers. 18o7 indrettedes i det nordøstlige Hjærne
af Mersehuset et 2o Fod l angt 7 Fod bredt og 9 Fod høit Aflukke,
til et Sprøitehuus til den s3.akJ.ldte "Nordre Mersehuus Sprøite".
1837 indrettedes et Aflukke til Kjølhalingsapparaterne for de Skibe, der kjølhaledes her i Indløbet til den nuværende M'3.skingr'3.v.
1844 borttoges ~lle 7 Udlægge re p qa Vestsiden, nye Porte forfærdi/Maskinværkstedets Dreie- og Fileværksted. Maskinen erholdt 2 Stk .
nye cylindriske Kjedler i Slutningen af December 1862.

212. fortsat.

213.

214.

ge~es ~il Bygningen, T~get repneredes og omlægtedes og ethvert
udvendigt Spor af denne Bygnings tidligere Anvendelse forsvandt
ved denne Leilighed. I den senere Tid, den stod paa sin tidligere
Plads, benyttedes den til Oplagssted for TuJqterialier for Mskinværkstedet, _ti~ Opholdssted for Holmens Murere, samt til Sprøitehuus, som tidligere anført. 1858 nedtoges Bygningen paa Grund af
Anlæget af en Kanonbaads Bedding her og henflyttedes til den nuværende Plads i Flugt med Maskinværkstedets Vestside men i nogen
Afstand fra den nordre G~vl ~f dette Værksted; ved denne Flytning
erholdt det tillige en betydelig Repq_rq_t ion, det klædtes heel t
med Bræder og afdeeltes i 2 Etager. (I Juli 1862 blev denne Bygning nedrevet paa Grund af Maskinværkstedets Forlængelse i nordlig Retning.)
Maskinværkstedets Smedie er._ 87¼ Fod lang, 26f Fod bred, 12
Fod høi til Taget, beliggende øst enfor Maskinværkstedet l~ngs med
Bolværket for den søndre Ende af den lille Havn i Nordenden af
Frederiksholm, hvor tidligere, da Maskinværkstedet var Opmudrings
Magasin, var Oplagssted for Holmens Søbagger og Pramme; men nu
benyttes Pladsen til Oplagssted for mindre D~mpskibe, for at være
i Nærheden af det Værksted, hvorfra de blive reparerede.
Smedien opførtes i 1855 i Henhold til Ministeriets Ordre af
4 November 1854, de østligste 60¾ Fod af Bygningen er Grundmuur
og har paa den nordre Side 3 Døre og 4 Vinduer, paa d.en søndre
Side 2 Døre og 5 Vinduer, og i den vestlige Gavl en Luge.
I den østlige Ende findes en Kobbersmedie med 1 Ild, og udenfor paa den nordlige Side en Dunkraft~ til Bøining af Kobberrør.
Vestenfor Kobbersmedien er Jernsmeaien med 6 Ilde, alle erholdende sin Blæst fra den i Maskinværkstedet arbeidende Blæsemaskine. Vestenfor den her omtalte grundmurede Deel af Bygningen
findes en Glødeovn med Indfyring saqvel fra Nord som Syd, nærmest
bestemt til Glødning af Vinkeljern og Plader til den mindre JernSkibsbygning og Kjedelfabrikationen; vestenfor denne er et 18f
Fod langt, 15f Fod bredt støbt Jernplan til Bøining af Spanter
eller Vinkeljern.
For at give en friere Arbeidspl~ds er Bygningen her paa en
længde af 26¾ Fod blottet for Sider og Gavl, hvorimod Taget ganer
over hele Bygningen. Paa Loftet findes forskjellige Materialier,
saasom Kobberplader, Skabeluner m.m.
Kulplads. Sønden for Smedien findes en 60 Fod lqng, 3o Fod bred
Kulplads, hvorpaa kan ligge circa 2500 Tønder Steenkul, som alene
er til Maskinværkstedets Brug.
Østenfor denne Bygning ligger parallelt med Maskinværkstedets
Retning et
Jernmagasin for Maskinværkstedet, et bindingsværks brædebeklædt 60 Fod langt, 26¾ Fod bredt, 11 Fod høit Skuur paa muret
Fund~ment. Paa den østlige Side findes 12 Vinduer, paa den vestlige Side 4 Vinduer og 3 Porte, i nordre Gavl 2 Vinduer og 1 Luge
til Loftet, i søndre Gavl 2 Vinduer.
I den nordlige Deel af Bygningen er Magasin for Jernplader og
Stænger til Maskinværkstedets Brug og i den sydlige Ende af Bygningen er et Locale, der benyttes til de større Modeller, fra de
i Tidernes Løb støbte Gjenstande fra Byens Metal og Jernstøbere.
Paa Loftet findes 12 Stakitafdelinger, hvor der ~enlægges saadanne Gjenstande, som man ei ønsker at have ombord i Dampskibene
medens de ere oplagte. Vestenfor og søndenfor dette Magasin findes en Plads for gammelt Jern, forinden det afleveres til Hovedmagasinets Jernhave.
Dette Magasin opførtes i November og ~ecember Mnaned 1854 ~~a
dette Sted efterat det ganske i samme Skikkelse havde sta~et i
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2 Aar paa det selv samme Sted, hvor nu den foran for omtalte
Smedie staaer. Da den stod paa den forrige Plads var Anvendelsen af Bygningen ganske den samme som nu, undt a ge~ at der i det
Locale, hvor nu Modellerne opbev'.3.res fandtes et lille Værksted
for Kobbersmeden.
Ved Bolværket norden for IVhskinværkstedet findes en
~vingkran af Jern af Fairnbaims Patent Tabulos Crme, der
dreier om en støbt Mægler paa muret Fund~ment opreist her i 1855
tildeels for at assistere ve d Udlosningen ~f Skibene der bra gte
Grg.nitsteene til Dokke.anlæget p'"l.::t Nyholm . Kranen, der har en Udladning af 9¾ Fod udenfor sit eget Fundument, der springer 5i Fod
frem foran Bolværkets Flugt og on Høide af 33 Fod over v~ndets Overflade, er bestemt til at løfte Vægte indtil 2o. ooo Pund.
For at lette Transporten bort fra Kranen er denne sat i Forbindelse med Jernbanen, der løber vesten for Maskinværkstedet.
Ved den nordre Ende af Frederiksholms Vestside findes en
Kanonbaadsbedding, der nærligen Baaer i østlig og vestlig Retning, anlagt her i Vinteren mellem 1858-59, tildeels af det Materiale, som optoges af en ganske lignende B@~ding, der laae paa
det Sted af Frederiksholmen hvor Sporveien løber hen til den faste Bro, der fører over til Nyholm. Beddingen borttoges der i
1858 paa Grund af Anlæget a f Sporveien over Holmen, efter at den
h4vde staqet der siden 1854.
Beddingen der er 147 Fod lqng, 25 Fod bred, er ligesom den var
p::1a det andet Sted, dE:tnnet af Stabe lblokkehensatte paa Træstrøer,
der anbragtes ouenpaa Jorden uden nogetsomhelst Pælefundament.
Paa denne Bedding or indtil D~to bygget:
Dampkanonbaaden Schrøde rsee, der løb i V'.3.ndet 17 December 1859.
og Dampkanonbaaden Willemoes, d e r løb i V3ndet 16de Marts 1861 ;
og paa Beddingen da den lqae p n~ d en tidligere Pl'lds
Dampkanonba ad Thura , d er stod p'.3.'1 St-:i.belen frn. lo Septbr . 1855
til 8 Juli 1857 .
Sønden for Beddingen ligger en Afde ling af 6 Skure kaldet
Nordre Maste og Rundho~~§_e~r e t der ere ?indingsværk~ bræc_:e klædte Bygninger mærkede fr a No:-I=6 Syd fra imod den almindelige
Regel, idet al Numerering qf Bygninger nlmindeligen paa Orlogs værftet Gaaer Nord fr a sønder e fter, Skurene ere byggede i 3 forskjellige Iæn der, l'ifo.l og 2 lo B¾ Fod lange, No.3 og 4 112¾ Fod,
No.5 og 6 116 49 Fod lange, tils~mmen en Bredde af 17oi Fod og lo
Fod høie til Tage t. Pa a den øs tl i~e Side findes 7 Porte, 1 Dør
og 3 Vinduer, p aa d en vestlige Side 7 Porte og paa den sydlige Side
11 Vinduer og 1 Dør. Langs nordre Side a f No.6 findes ved begge
Enderne ophængte Brandhager og Stiger, og paa Midten et 34i Fod
langt, 12 Fod bredt, 7 Fod h øi t Halvtagsskuur, benyttet til Arbeidssted medens KanonbaGdene norden for Skurene bleve byggede.
Skurene ere opførte i 1750 ifølge Ordre fra Holmens Chef Admiral W.F.Suhm af 14 Novembe r 17L~9, og Constructions Commissionen
tilraadede under 23 November s.A. at bygge disse 24 Fod fra Bolværket istedetfor som de først opførte 2 Skure paa Sydsiden af
Øen, lige ud til Bolv~rkshamme r en.
Ved den nordre Ende a f d en ve stlige Gavl af No.6 fandtes tidligereet lille Brædeskuur me d Brædet a g, der efter Tømmerværkstedets Rapport e r a f 1790 s ee s ~t have vær et benyttet til Materi'.3.lier for Maleren og a f Rapport e n for 1835 fremg naer det at dette
Skuur paa den Tid benytt edes '-lf Murerne . 1791 ophængtes Br~ndredskaber paa søndre Side af No.log 1792 forfærdigejes Skuur
over disse.
I 1831 fandtes der Br~ndhqger og Stiger pa~ begge Sider af
Skurene, men et Pa r Aar s e nere mqR de være blevne tagne bort paa
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Sydsiden da der paa den indsa ttes Vin1uer i den sydlige Side af
No.l.
Skurene have ikke efter hv ~d mQn kan see ~f Tømmerværkstedets
Rapporter modt=1.get nogen gj ennemgribende Hovedrepara tion. De h2ve modtaget større eller mindre Repar~tioner i A~rene 1791,1795,
1797,18ol,18o6,1822,1833 og 1842.
I 1858 indrGttedes i Østre-Ende af No.6 et Sprøitehuus, for
at erstatte det tidligere, i det nedtagne nordre Mersehuus.
For Tiden benyttes skurene paa følgende Ma ade.
218.
I No.6 opbevares Appar ater til Brug ved Kjølh~ling alle under
Ansvar af Skipperen paa Nyholms Bradbænk. I den østlige Ende a f
dette Skuur findes et Sprøitehuus, hvori en dobbelt Sugesprøite,
hvortil Nøgler ere beroende saavel i Nyholms Hovedvagt som i Maskinværkstedet. I No.5 findes Fortøitouge og Varpegods til Flaaden, disss Gjenstande fandtes tidligere i det søndre Takkeladshuus paa Frederiksholm, men bortflyttedes herfra i 1858 da Bygningen skulde paaføres en ny Etage. Endvidere findes her Tordenkjettinger og Mastehætter. I No.4 findes casseret Varegods.
I No.3 findes Vulingsfade. I No.2 har M~skinværkstedet et Kammer
i den østlige Ende til Jerngods og Skipperen i Fl a aden har endeel
Brandpomper liggende her •i den vestlige Ende. Pa a Loftet hRr Tømmerværkstedet en Deel Hjulskovle og Træ-Materialier liggende.
I No.ler den østlige Ende til Maskinværkstedets Brug ved et Skillerum adskildt fra den vestlige Deel hvor Tømme rværkstede t har et
Værksted samt endeel Materialier liggende. (Efter at Maskinværkstedets Magasin (omtalt Pag.211) var bleven nedre v et i Juli 1862,
indrettedes et Værksted i Jen østlige Ende af No.l til Tømme rm~nden ved Maskinværkstedet og den Ma.skin::i.rbeider, de r vedligehol cl.er
Marinens Sprøiter.)
Foruden de nævnte Gjenstande findes her endvide re ende el Seildugstage i No.5,4,3,2 og enkelte Master og Rundholt e r i No.4,3,2.
Langs nordre Side af No.6 hænge Brandhager og Stiger.
219.
Sønden for Maste og Rundholtss.kurene ligge l~ngs Bolværket paa
Frederiksholmens Vestside i en Afstand af omtrent 47 Fod fr a detto,
tvende anseelige Bygninger, hvoraf den nordligste benytt e s til
Hovedmagasin og Seilmagasin, den sydligste til Ta kkela dsmagasin og
Takkelloft; men da de tidligere begge h a ve tjent til d et s amme
Brug, og da de i mange Aar have deelt Skjæbne med Hina.nden, vil
her først Bygningerne blivIE? omtalt under Eet og sener e , e ft e::'a:i
disse Bygninger ere blevne skildte fra hinanden, hver Bygning
for sig.
Takkeladsb~n~erne paa Frederiksholm. 12 Juli 1753 beordredes tvende'Iaffeia shuse opførte paa Langøen med en 9o Fod lang
Balion eller Buegang imellem, til Communication mellem begge Huses 2den Etage. Husene skulle ved 2 deri anbragt0 Br'IDimu~e deles i 3 Afdelinger. Dimensionerne bestemtes af ConstructionsCommissionen 26de Februar 1751 til 352 Fod 6 Tm. i Længde indvendig mellem Ydermurene og Bredden indvendig mellem Muren e t i l 39
Fod, hvilket Forslag af Collegiet indstilledes til alle rhø:i.. e si:;e
Approbation 4 Juli 1753. 1754 l '1.gdes Grunden ud til Bygai::!.t;e!'ne.
17de M3.i s.A. klagede T:1.kkelmesteren, Comm'.lndeur C'J.pitain Reye-rsen over at Bredden 2f Bygningerne v~r for ringe, at man kunde
hjelpe sig med Bredden i det nordlige Huus, men at den nødvendig220.
viis ma2tte forandres i dat sydlige. Denne Skrivelse f or~nledigede en Kongelig Re solution under 27 October 1754, for at den tidligere Tegning skulde casseres, da Fundnmenterne vare for sm~lle,
og en ny Tegning approberedes. Pa2 Grund af Takkelmes-f.:: Grens Klage over Bredden tilskrev Collegict Holmens Chef den 19de Juni
1766 hvoraf h er følger et Uddrag.
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Det erfares af R~pporten frq T~kkelmesteren Commandeur Capitain Reyersen at Bre dden ~f de nye Takkel~dshuse (bestemt af Con. structions · oommissionen) er for liden. Constructions Commissionen har i Skrivelse af 26 Februar 1751 udtrykkelig udt lt at den
var bleven enig med Takkelmesteren om en Bredde a f 39 Fod indenfor Murene og i Skrivelse af 2 OÆtober 1754 ha r den erklæret at
Commissionen var bleven enig med Takkelmesteren om alle Forandringerne for at bygge dem efter den nye Tegning. Under 17 Mai 1754
finde vi Takkelmesterens Erklæring for at Grunden var feilagtig
aflagt, at den ene Fløi kunde benyttes med den feiltagne Bredde,
men at den anden Fløi maattc nødvendigen blive af den tidligere
foreslaaede Bredde. Collegiet ønskede oplyst, hvis Grunden atter
skulde optages, hvem denne Feil skulde tilregnes, om den nu forlangte Bredde fandtes nødvendig , dernæst at lade Tqkkelmesteren
tilkalde, for af ham at erholde oplyst, af hvad Grund han deels
221. ved Declarationen af 17 Mai 1754, deels i Commissionen mundlig
var bleven enig med dennes Medlemmer om en Bredde af 39 Fod og
siden forandrede sin Mening til 45 a 46 Fod, hvorfor han ei i
Commissionen havde protesteret mod Bredden eller senere da han
fik Ordre om Inspectionen ved Bygningen og endelig om hnn endnu
fordrede den større Bre dde .
Holmens Chef skrev i den Anledning til Constructions-Commissionen~ den 23 Juni sTA . for Åf denne at erholde Kundskab om hvilken
Bredde der var nødvendig for disse Bygninge r, hvis Grund nllerede
V'.3.r lagt.
Commissionen blev derefter enig om nt tilstille T:J.kkelmesteren
3 Spørgsmaal til Besv~relse om 1) hvorfor han i Decl~rationen af
17de Mai 1754, deels mundlig var bleven enig med Commissionen om
39 Fods Bredde og nu havde for~ndret sin Mening til 45 a 46 Fod.
2) hvorfor han ikke i Commissionen havde protesteret eller senere
dR Inspectionen over Bygningen blev ham overdraget itide havde
forlangt den større Bredde; 3) om han endnu forlangte en Bredde
af 45 a 46 Fod.
3ote Juni 1766 opmaalte Commissionen i Forening med T~kkelmesteren saavel de gamle Takkeladshuse pa :1 Nyholm som Bredden af
Grunden til de nye Takkeladshuse p~a Langøen.
4de Juli 1766 besv~rede T~kkelmesteren de h~m tilstillede 3
222. Spørgsm.3.al i Uddrag saaledes: a d 1) Han yttrede at Commissionen
jo bestod af Mænd, som havde ba~de Indsigt og Erfaring i mange
Ting, og hvis Fuldkommenhed hÅn ønskede at kunne opnaae, hvis
Støv han ærede og Gud forbyde qt hrrn skulde plette nogen af deres
Grave, da han langt hellere vilde pryde disse, de vare Mænd, som
han med største Grund kunde og burde høiagte. Han gjorde vel med
al Sømmelighed adskjillige Indve ndinger imod Bred.den og en eller
anden Indretning, men blev overstomt og hilll overlod det derfor til
Commissionen at gjøre som den f:mdt nyttigst. H:m mærkede s:1.0.vidt
han kunde dømme at Alt gik ud pa~ ~t gjøre dem saa lidt bekostelige som muligt. Tillige m~~tte h~n indrømme qt et 19;2o og 21
Tommer Toug kunde opskydes i et Rum pa~ 37 a 38 Fods længde og
16 Fods BredJe. Commissionen nægtede h2m Gqng om Tougkousene; thi
vilde han til dem, kunde det skee gjennem Portene. H~vde han erholdt, som han p'.lastod 2 Døre i hver Brandmuur ~ hve r af 3 Fods Bredde, havde han erholdt de omtalte 45 Fods Bredde. Den eneste Feil,
h~n kunde tilskrive sig, va r at h~n ikke lod sin Me ning føre til
Protocols. Grunden til at han i Dcclarqtionen af 17 Mai 1754 erklærede den ene Fløi brugelig med den ringere Bredde, var den, at
han for ikke ~t forøge Bekostningerne mere end nødvendigt, vilde
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benytte denne.til Henstuvning ~f Vlre~ods og Slage m.m., medens
den anden Fløi, der skulde benyttes til Tougcne ei kunde undvære
den større Bredde .
ad 2) Han vilde ei pa a Grund ~f sin ringe Charge være altfor
paastaae lig eller a ltfor Klo g li geov er for s~a mange dygtige
Mænd som Commissionen bestod af. Han præsenterede Holmens Chef
Admiral U.F.Suhm en Tegning af det nye nordre Tqkke ladshuus med
hans Erindringe r de rtil og fremhæve de Nytten nf Gan ge n om Tougene ;
men dette Document v~r e i til at finde .
ad 3) Han proponerede at det 39 Fods benytteia s.
Herefter blev Commissionen enig om at tilskrive Holmens Chef
under 9 Juli 1766 om at de 39 Fods Bredde maatte ansees tilstrækkeligt under Forudsætning af qt Siderne g ~ves 21 Porte istedetfor
som tidligere 15 . At Muurtykkelsen reduce res fr~ 3 til 2 Fod i
underste Etage og fra 2½ til l½ Fod i øverste Et~ge for at vinde
større indvendig Bredde . De af Takkelmesteren foresl~aede Døre i
Brandmurene maatte Commissionen nnbefale og en ny Tegning maatte
udarbeides. Samme D~to anbefa lede Holmens Chef Commissionen at
tilkalde Rebslagermester Appleby for af ham at erf~re hvilken
Bredde han ansaa fornøden. D~gen efter indberettGde Commissionen
at han meente at 39 Fods Bre dde vRr tilstrækkeligt, d~ de svære
Touge lade sig forsv nrligt opskyde paa en Bredde a f 36 Fod og at
1 a 2 Fod G~ng mellem Tougene og Muren vilde være tilstrækkelig .
Med Hensyn til Muurtykkels e rne bleve Muurmester Schotmann og
Tømmermester Peter R~smussen tilkaldte og de erklærede 25 Juli
1766 at den mindste Ty kke l se Mur e n burde gives forneden burde være 2½ Fod (lig 3 Kirkest e en) og 2 Fod 1 rom.foroven (lig 2½ Kirkesteen) og da Grunden var lagt ud til 46 Fods Bredde udvendig Manl,
vilde Tykkelsen for neden blive 41 Fod for oven 41 Fod lo Tom.
indvendig Maal. Denne Mening blev tiltrandt af ConstructionsCommissionen, den 6te August 1766.
25 Februar 1767 findes en a llerhøieste Resolution for at T.J.kkeladshusene skulde fuldføres i L0bet af 6 Aar efter den nye Tegning, som af Constructions Commissionen under 9 Juli 1766 foresloges. 4 Marts 1782 approbereies Tegningen til tvende nye Takkeladshuse til Fregatternes rakke l J. ds, 'l.t opføres i Forlængelse af
de allerede opførte. Linie skibs Takkel 3.,j shuse p :1a Lan gøen.
Derefter opførtes den nordligste Afdeling af det nordligste og
den sydligste Afdeling af det sydlige T~kkel '1d shuus, som blev
fuldkommen færdig i 1788.
18o4 indr ett e d e s Loftet i don nordre Bygning til Værksted for
Takkelads e ns Forfærdigelse, det s'1.ak'l ld.te T'1kkelloft, tidligere
v :i.r dette paa GammelholEL pa:J. Loftet over Rebcrb'lnen. I den nordlige Ende af d et søndre Huus blev indrettet et Dr e ierværksted.
18o9 a flukked e s den ene Gjennemg'lng i sønQre Ende under Altan en
til Oplag af Kul til den lille Smedie, d er samme Aar opført e s p aa
Frede riksholme n, østenfor søndre T . . kke l'.ldshuus.
1816 indrett ede s et Rappertværkst e d i søndr e T tkkel '1dshuus syd
for Dre ierværkste de t, cft e rat det tidligere hav-le været p-:t.:1. G::lillme lholm i Bra dbænksbygningen.
1819 benytt e l e s Bygningen p'1'.1 føl gende Maade : Det nordre Huus,
i unde rst e Et age l aa Skibenes Toube , V'1rpegods, Underv ~nt OE Slag
paa Brixer; i øve rste Et ::t5c Skibones T·.1kkel :i.ds i de rtil indretted e
Stakitkamre med Gang pa'.l hver Side, paa Loftet forfærdigedes Takkeladsen, paa Loftet over lnnebjælkerne h'.3.vde T:1kkelloftsskipperen
liggende endeel Trosser til Forfærdi 6 elsen af Takkeladsen.
Det søndre Huus, i underste Et~g e var nordligst Blokkedreierværksted med føl gende M:1skin er: en Bore-MRskine til at bore Huller i Skiver, e n stor og en lille S1.ugmaskine til Afsausning :1.f
1
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Pokkenholtsskiver, en Maskine til Udskjølpning for Met~lbøsninger
s~mt forskjellige Dreierlad, alle drevne ved Hq~ndkr aft.
Sønden for Blokkedreie rværkstedet var Rapertm ~serværkste det,
d~r stod under Pælebukkermesteren. I den sydlige Deel af Byb226. nin6en havde Skipperen i Fl~qden Flaadens Fortøitouge og V9.rpegods liggende. Øverste Etage var indrettet som ved nordre Huus,
men ~fbenyttet til Skjøtprammenes, Kanonchalouppernes og Lastdragernes Takkelads. Paa Loftet ligger Eqviperingsgods.
1825 indrettedes en Ølbod under Alt anen mellem Bygningerne,
denne borttoges i 1860 og henflyttedes til søndre M3.ste og Rundholtltsskure paa Grund af Altanens Nedbrydelse.
Fr~ 1832-51 nedtoges 145 forf~ldne T3.gqviste p aa begge Bygninger hvilke erstattedes med 12 Jernlu 6 er og 119 Tagvinduer 3.f Jern.
1833 opstilledes et fr~ Arsenqlbygningen n edtn get gymnastik Appar~t paa Loftet i søndre By~ning.
1856-57 opstilledes i 4de Afdeling i søndre Bygnings Unde rhuus
en hydraulisk Presse til dermed at prøve Jernkj ettinge r, forfærdiget i Nyholms Mlskinværksted i Henhold til Minist erie ts Or dre
l f 6te October 1855.
1851, 1 Juli flyttedes Dreierværkstedet ud af søndre T3.kkelndshuus til den nye dertil opførte ByGning øst e nfor T1kkGl~dshuset.
185Ø, 16 Nove~ber beordred e Ministeriet beg~e T~kkel~dshusene
forhøiede med en Etqge, at Alt~nen mellem Bygning 8rne nedbrydes.
Det nordre Huus at indrettes til Hovedm~gasin og Seilm3.sasin, det
sydlige t il Tnkkel9.ds Magasin og T2..kkelloft .
1859, 5 Marts beordredes Arbeidet plabegyndt ved den søndre
Bygning og Arbeidet paabegyndtes str3.x 0 6 var allerede i September
227. M3.~ned s.A. sq~vidt færdigt at T2kkGlloftets Arbeidslocnle kunde
henflytt e s frq den nordre til den søndre Bygning .
1859, 27 September beordredes Ombygningen af den nordre Bygning
0 6 Arbeidet p a abegyndtes strax og fuldførtes Aaret efter.
1860 blev Altanen mellem begge Bygninger nedrevet .
1861 i For~aret flyttedes Hovedmag~sinets Beholdning ind i
de n nye Bygning .
Hovedma~ a sin o~ Seilmaf~sin, er qf Grundmuur 467f Fod l : nÆ,
45 Fod bre , 31½ od høi il Trtg ot; ved 3 Bra ndmure deelt i , Afde linge r mærkede nord fra, sønder efter med No.1-4. Midt i hver
Afdeling find e s p~a hver Side en muret Qvist paq T~get med en Udlægger over til Opheisning a f svære Gjenstgnde. Bygningen er forsynet med lo Lyn~fle de re. plq Østsile n findes i underste Et~ge
2o Porte og 34 Vinduer; i 2den Et'lge 4o Vinduer og 14 Lu~er ; i 3die
Et ~se 48 Vinduer og 4 Lu r er.
Paq Vestsiden findes i unde rste Et'.:l.ge 28 Porte og 26 Vinduer;
i 2den Etage 27 Vinduer og 27 Luse r; i 3die Et'1.ge 48 Vinduer og
4 Luger.
I G\vlene findes 3 Vinduer i 3dic Etlge i hver, S'.:l.mt 2 Vinuuer
i 2den Et:1ge i nordre G,'1.vl. Bygningen benyttes for Tiden p3.Ct. følgende M~Rde: Underhuset Afd.No.l, er MaGasin for Jernstæn~er og
Pllder, liggende i 4 dertil indrettede Reoler. Afdelin 5 No.2
Ma 6 ~sin for nyt og gammelt Kobber og gi:unmelt Bly, et Locnle for
Gjenst:1nde til Fyrvæsenet og M·lga sin for Skibmandssods og ~- .. ·
228. Brandgods. Afdelins No.3, Mag~sin for Jern-Søm og Spiger og Kobbersøm samt et Locale til Modt l belse af Gods fra Leverrmdeurer
e ller ved Afle ve ringer fr'l de hjemkomnc Skibe, hvori en Decimalvægt til VGining 3.f Gj enst Qnde indtil 8000 Punds Vægt.
(Modt2gelsesloctlet er ved et Brædeskillerum deelt i et mindre
og et større Loc a le, det mindre benyttes som Veierbod. Imellem
b egge Local e r finde s en Dør i Skillerummet.)

228 . fortsnt.

229.

Afdeling No.4 benyttes udelukkende nf T~kkelvæsenet til Ankertouge og Varpegods, heri et lille Run til Træ Ankerstokke.
/~ovedm3.g!3.sin og Seilmagasin . Underhusets 4de Afieling. Den nordlige Deel a f Localet, en længde af
Fod rømmedas i Juli 1866.
Brixerne bleve nedtqgne, et Bindingsværks brædebeklædt Skillerum
opførtes, og det tjente derpaa i Fremtiden til Opbevaringssted for
Kakkelovne, der senest h~vde havt Plqds i K~bys- og Vmdkassemagasinet./
. 2den Etage, Afdeling No . log 2 Mlgqsin for Opbevqring af Seil,
disse Loc a l e r benyttes endnu ikke til dette BruG; i No.l henst qae
de fra Gamme lholm overflyttede Modeller af Skibe m.m. indtil Modelsalen i Spanteloftsbygningen bliver kl~r til a t modt ~ge dem.
(I Sommeren 1862 overflyttedes alle Seilene fr a Seilmg_gasinet pa'l
G~mmelholm og henstuvedes paa deres Plads her, ligeledes bortflytt edes Mode llerne til den til disse indrettede Sll i Spanteloftsbygninge n (vide BemærkninGen P2g . 169 . ))
Afde ling No.3. Reoler til nye Seilduge og Brixer til brugt Seildug . Af je ling No.4 . M~s ~sin for Met~l-Spi~er og Søm, Kobbernqgler
Tømme rm 2ndsværkt ø i, Plpir, Smør o~ 0lk~nder m.m. (Den sydlige Ende
af Afde ling No.4 i denne Et ~ge opførtes i October 1862, et St'lkit
og Re oler ops att e s he r til Henstuvning ru Kobbertøiet til Kabyss e rne .)
3die Et age :Afdeling No.l. Seilm~g~sin, AfdolinB No.2. M~glsin
for Fl~ge , u ldna Tæpper og Hynder s2mt et Locale oprindelig bestemt for Compasser og Compashuse, men da disse ved en Ministeriel
Resolution af 3o November 1861 bleve at opbevare i Snedkerens Magasin, henst aaer Localet for Tiden uden Bestemmelse for dets Brug.
Afdeling No.3. Brixer til Sygemadradser, Køier og Sække.
Afdelin5 No.4. Pla ds til Randslerne og et Locale med Sk~be til
Linne d og en Reol til Bøger. (lste Afdeling i denne Etqge indrettedes i October 1862 til Seilmagerværksted med Contoirer ved den
nordre Gavl og Arbeidsstue for Flagsyersker ved den søndre Ende
p !:1.a Vestsiden, Alt i Henhold til Minist 0riets Ordre a f 3o Juni s.A.
Det omt'llte Locale, tidligere bestemt til Compqsser og Compashuse ,
deltes i Octobe r 1862 ved et Bræd.eskillerum i Midten 'li Bygningen
i to Locqle r ~f hvilke det nærmest Søen indrett e d e s med Reoler
til Henstuvning af de mindre Seil og lndre Gj enst qnde under Se ilmqgernes Resort. Det qndet Loc~le indrettede s til Henstuvning af
de under Hovedmagasinet værende Gjonstqnde til Fyrenes Forsyning.
Den lste November 1862 toges Soilmqgerværkstedet i Brug.)
Underste Loft i AfdelinE No.l. Opl1g ~f Krølh~nr og Sadelmage rværkstea. Afaeling No.2 og 3. Brixer til de enkelte Krølh-i::J.rs lVhdrads c r og Afdeling No.4. Plydset Værk.
(Den nordlige H~lvdeel 1.f Loftet i Af1eling No.l tømtes for
Krølh ~ar, der i Fremtiden indrømmedGs Pl'lds i den nordre Hllvd~el
af Afdelins No.2 og Seilmagerne erholdt denne Dee l '1.f Loft et til
'I1rossem'1.gP,s in me d Opg·:i.ng frq en I1r1.ppe i selve Værkste de t. I
Novbr.1862 opførtes en 19f Fod lan5, 8 Fod bre d Bygnin6 op ad
nordre Glvl til en Dqmpkjedel til Opvarmning af Seilmagerværkstedet i Henhold til Ordre af 16 October s.A.)
Øverste Loft, her findes Halmmqdradser 05 Jernfeltsen~e m.m.
Paq Bygningen findes to Opg~nge begge pan Vestsiden, den nordligste nærmest beregnet for Seilmageren og den sydligste udelukkende for Hovedm~gasinet.
Til lettere Communication mellem EtqEerne findes i Afdeling
No. 3 Luger gjennem alle Gulvene ovenover hin"1nden.
Østenfor Hovedmqgasinet findes i en Afstand af 31 Fod fr3. dette en af Gitterværk 'og Plankev~rk indhegnet Plqds 156¾ Fod lang,
48 1/3 Fod bre d kaldet Jernhaven hvor g'lmmelt støbt og smedet Jern
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o~b:~are~. /I~Aug.~866 forlænses JernhÅven 24 Fod i sydlig Retnin6 • /
.- - ~
· ,
Takkel=1d!'3 MA.~asin og •r akkelloft·. er af Grundmuur 467
Fod lang,
45 Fciaored, 31 2 Fod høi til 'r :iget, med 3 Brandmure dee lt i 4 Afdeling,er mærkede nord fra sønder efter med No . 1-4. Midt i hver
Afdeling findes paa hver Side en.muret Qvist p~:1. Tqget med en Udlægger over til Opheisning ~f svære Gjonstande. By 6 ningen er forsynet med lo Lynafledere9 Paa Østsiden findes i underste Etlge
19 Porte og 35 Vinduer, i 2den Et Åge 41 Vinduer og 13 Luger
/Tqkkeladsmagasin. 11 Lu~er i 2den Etqge paR Østsiden ble v borttaget i Sommeren 1863 og i deres Sted indmurede s Vinduer me d tilhørende Rammer./ i 3die Et~,ge 48 Vinduer og 4 Lue:er. P·::n Vestsiden i underste Etqge 28 Porte, 26 Vinduer, i 2den Et~Ge 26 Vinduer, 28 Luger, i 3die EtÅge 48 Vindu0r, 4 Lure r i Gtvlen findes 3
Viniuer i 3die Eta6e. Bygninge n be nytte s for Tiuen p~'l. følgende
M'1"lle:
Unlerhuset: Afdeling l'To.l. Loc~le til Opbev '"l. ring :u nye Trosser til St~2ende Gods og Modta gelsessted for disse, de forskjellige Appar:1.ter til Kjettingerne, Skibm'Uldsgods, Brmd6ods, brugelig og ny Takke ladskjett ing, Tjære, T1t lg og R:.3.tl iner. Afdeling
No.2 Undergods for Linieskibe og Freg ~tter, Bøier og Bøiereb.
Afdeling No.3 Ankerkjettinger og Fortøikjettinger til Corvetter
og mindre Skibe, Freg~tter og Linieskibe.
I det sydøstlige Hjørne findes en Tou5prøvemqskine forfærdiget
i 1749 forandret og ferbedret i 182?, tidligere opstillet p~a G~mmelholm i Reberbanens G'1rrunagasin men i 1861 nedtaget derfra og
opstillet her. Afdelins No.4: langs den østlige Side findes en
hydr~ulisk Presse til Prøvning af Ankerkj e ttinger opstillet her
i 1856 og 57. Endvidere finde s her Ankerkjettinger fra Freg::itter,
Linieskibe og Fyrskibe s'l.mt disses Fortøibøier .
2den Et ag e Afdeling No .1. Blokkomag:1. sin og 6 K'lmre til T'l.kkel ~dsen for Hjuldampskibene. Afde linb No.2. 4 Krunre til T~kkel~ds
for Corvetter og 2 for Fre gatter. Afdeling No . 3. 4 K"lmre til T'.lkkeltdsen fr ~ Freg'l.tt er, 2 til Linie skib e og 2 for Brigger.
.
Afleling No.4. 2 Kamre til Linie skibe , 4 til Fref ~tter og 2 til
Brigger. I Gangen pqR de n østre Side finde s 2 Mattevævningsmaskiner.
3di e EtÅge Afdelin5 No.1,2,3,4,det ege ntlige Værksted for Forfærdigelsen Åf Ta kkelldsen og Replr~tionen ~f s~mme, iesuden finjes i Afdeling No.l, Contoir for Skipperen og BJÅdsm2nden p2~ Loftet, forskjellibe KRmre for det dagligo Forbrug af nye Trosser og
Linegods.
I Afdelin5 No.4, er den s ~1k~ldt e Pl~n, hvor Spillene finJes
for at udtrække Tross e rne .
Unierste Loft, Af del ing No.l. Linegods og Inventlriegods s~nsom: Me rsef a ldsb l llie r, Lodlineb~llier, Lo5ruller m.m.
Afde ling No.2. K~mre til ny og brugelige Trosser og i GÅnEen~
l o.n gs Siderne af K::i.mrene , Reoler til Couso, H115cr, Løierter og
He xe .
Afde ling No .3. Kamre til T3.kkel.::d s for K'1Ilonb'3."lde og Joller,
Tr ansportb aade , de sm~~ Hjuldampskibo og pa~ Re ol ern e udenfor
K~mr eno M'1tt e r og Se isinger.
Afde ling No. 4 . Opl ~g af Eqviperingsgods og Re ster af de udkappede Trosser. Øverste Lofts Afdelin5 No.l. Pla tting, Sldbm:1.ndsgods 05 Sv'1berG, Afdeling No.2. Arbeidssted for Forfærdigelsen af Entrenet, Afdelins No.3. Oplqt af vindtørre Oxehuder.
Afdeling No.4 . JerntraÅd og Spilu.
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232 . fortsat .
Vesten for Bygninsen findes for Tiden OplÅg af Linieskibs
og Fregat Ankere.
Bygninge n h~r kun een Opg~ng, i Midten af Bygningen efter længden med Udg?.Ilg s a qvel mod Øst som vest •
. Til Com.munic ation mellem de forskjellige Etn 6 er i Bygningen
findes Luger gj e nnem alle Gulvene verticale over hin~nden.
I Forstuen hvorfra Tr~ppen fører op i Huset, findes en Ambul2nce b.9.3..re for Til skade komne .
Para llelt med Hove dma g1sinet og østenfor d ette findes en
Rullekran af g~nske s".lillme Construction som den tidligere omt'.llt e
paa gamle Losseplads, af 157f Fods længde med en Bredde af 39 Fod.
Den opførtes fra M~y-Juli 1855 i en Iæn6de af 468 Fod bestemt
til Oplagssted for alle Granitstenene til den nye Dok pa~ Dokøen.
Kranen prøvedes den Ga ng med en Vægt af 20 . 000 Pund .
233.
1860 nedtoges circa 300 Fod af denne og henflyttedes til gamle
Losseplads. Midt gjennem RullekrRnen løber den Sporvei der gaaer
langs Maskinværkstedets Vestside hen til Svingkranen ved Frederiksholms Nordside.
Tæt sønden for Rullekr1.hen finJes:
Kanonværkstedet en bindingsværks, brædebeklædt Bygning Bo 1/3
Fod lang, 25 1/3 Fod bred, 12 ¾ Fod høi til T~Eet, Jer er dækket
med Aspha ltfilt.
I østre Side findes en Dør og 18 Vinduer, i vestre Siie 18 Vinduer, i nordre Ga vl 1 Port og 1 Vindue og i søndre GA.vl 1 Vindue.
Gjennem Bygningens Midte løber Sporveien ind i Værkstedet for
at lette Transporten ~f K~noner til og fra Værkstedet.
I Værkstedet findes 1 Dreiebænk, 1 Boremaskine, 1 Riflema skine
og 1 Høvlemaskine for Projectiler; 9.lle med speciel Hensyn til
Fabrikation af whitworthske K1noner. Ma skinerne drives ved en lille D1mpmaskine paa cire~ 6 Hest e s Kr1ft med tilhørende Dampkjedel
i et Loc3.le i den sydli~e Ende .1.f Bygnint=:en. Denne M'lskine benyttedøs ~tidligere til at drive Mørtelm1skinen p ~2 Dokkeøen under
Bygningen af Dokken, s a mt til qt drive et P'lr Pomper i den tidligere Tid af Dokkebygningen.
Paa Grund af HemmeligheJen ved F2brika tionen af de whitworthske
Kqnoner tilstedes in~en Uvedkommende Adg 2n5 til dette Værksted.
Denne Bygning blev oprindeligt opført i 1855 til et Cementopl~gshuus
til DokkebyBningen p na Nyholm, og stod da omtrent hvor nu den
234.
nordre G'lvl ~f den nye Grov og Kleinsme die paa Frederiksholm findes; men henflyttedes til sin nuværende Pl1ds i 1860, ved hvilken
Leilighed det forlængedes circq 24 Fod . Efterat Dokken v a r færdig
erholdt Maskinværkstedet denne Bygning til Jernm~g~s in indtil d en
blev nedbrudt. (I Retning perpendicul n ir p3.q det nye Hovedm~gasin
ved dettes sydlige Ende er Grunden ltgt til en
.
Contoirbygning, der er 137 Fod l r-i.n5 , 4o Fod bre d, bestemt til
2 Etager. Bygningen e r endnu kun opført lidet over Bjelkel3.get,
men ventes nt komme under Tag inden Vinteren, den opføres her i
Henhold til Ministeriets Ordre tf 13de Se pt embe r 1862 og vil komme
til at indeholde Contoirer for, Che fen for Orlo g sværft e t, Comma ndo
Contoir, Beregnings Contoir, Hvervings Contoir, Hove dntga sins Contoir, Veier Contoir, Contoir for Nyholms Eqvip ~e;eme st e r med Skriv e r OG Inspectionsofficier, Contoir for Dire ct eure n og Unde r d ir e cteure n ved Ma skin og By~ningsvæs enet, med d e forn ødne Skrive r e ,
tvende Tegnestuer SB-mt Contoirer for T~kkelmesteren med Skrivere
05 Inspedtionsofficierer, foruden Loc'lle til Varme3.pp ~ratet og Opbev~ringssted for Olie, Tr~n m.m. i HoveJmtg3.sinets Ragnskqb.J
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/Contoirbygning pa:-1 Fr0deriksholm, 0r en grundmuret Bygning i
2 EtaEer 137½ Fod lan5, 39½ Fod bred og 24 Fod høi til T~get, der
er dxkkGt med Skifer opført i Herigold til Ministeriets Ordre af
13de Septbr.1862 libgende lo-iret pqa Hovedmqg~sinets og Smediens
Retning ved disses sydlise eller langs Nordsiden ~f den midterste
Tvervei paa Frederiksholm.
For neden findes tre Ind6qnse til Bygnin[en, nemlig Hovedindg~ngen paa Midten af den sydlige FJcqde og en indg'lng i hver af
G2vlene foruden Indg~ngsdøren til v~rme1.ppar3tsloc nlet pa:J. Nordsiden. Paa den sydlige Fnc9.de findes paa hver Side af Indg ~n~sdøren 6 Fag Vinduer forneden ob foroven 6 FaG Vinduer p~'1 hver Side ~f et over Indgangsdøren anbrqgt Uhr. Pa~ NordsiQen findes forneden 2 Fag Vinduer vestenfor Indg~ngsdøren os lo Fn6 østenfor og
foroven 13 Fr-i.g Vinduer. I hver af G:J.vlene f in,les forneden 1 Fag
Vindue paa hver Side af Ina~an~sdøren og foroven 3 Fqg Vinduer.
Over HovedindGnngsdøren paq SyJsiden findes fast~jort i Muren
Indscriptionen: "Orlogsværftets Comptoirer,1863" og paa dGn vestre
G"tvl ovenover Døren "Hovedm.:i.gRsins Comptoir". Bygningen toges i
Brug i Slutningen af Septenber M~aned 1863 ot benyttedes d~ paa
følgende Maade idet man begynder nedenfra: Strqx til venstre for
Indgan6sdøren p :,.a Sy<lsiden f8..Ildtes Comptoir for Inspectionsofficieren ved Takkelloftet et VærGlse p~q 1 F:J.g mod Syd (senere siden
benytt et til Skriveren ved Tqkkelloftet). Længe r e inde i
G::1.ngen findes til venstre tvenJe Værelser hvert p ,1.a et FnE, mod
Nord til Skriverne for T\ kkelvæsenet og sønden for det inderste
Værelse Comptoir for Tqkkelrnesteren et Værelse p~a 1 F~g mod Syd.
Til Høire i Gmr:;en findes str'lx ve 1l Indt :1.ngen Conto ir for Undermesteren et Værelse pa '3. 1 Fqg mod Syd. L:enecer in:le i GanE,en findes en Corridor der løbe r midt i Byfninc en østt:;refter. I denne
Corridor findes til venstre først et Værelse pna 1 F'.lf:: mod Nord i
BegynJ.elsen brust til Insp octionsof'ficioren ved Nyholms Eqvip':l.ge,
senere til Inspectionsofficieron ved MÅskinvæsenet og Skibbyggeriet. Iænbere inde i Corridoren find e s til venstre et Værelse p'.ln
1 F::i.g 05 indenfor dette et Vær0lse p'1Å 2 F3.5 i Begyndelsen benyttet af Skriveren ved Nyholms Eqvip J. ge senere for 11.rbeidsform~njen,
og det andet Vserelse først benyttet som Conptoir for Nyholms Eqvip ngemester og senere til Inspectionsofficiererne ved Eqvip ~~en 05
T:J.kkelvæsenet, dette Værelse s .q-:1.velsom det sidst or1t:i.lte indrettedes i April 1867 til Intend1.nten i M~rinen i hvilken Anledning det
2 Fags Værelse v.i.ed en Dør blev 1=nt i Forbindelse med det østenfor
værende Hvervingscontoir p~a Grund Åf Udbetqlingerne, Til høire
i Corridoren findes et Værelse p'l.'1. 2 F·1s og indenfor dette et Værelse p~a 1 Fag begge mod Syd til Bererningscontoiret og dettes
Bestyrer. I Enden af Corridoren finles et større V:erelse med 2
Fag mod Nord ob 1 F'.lg mod 0st til Hvervingscontoir, hvortil der
ogs~a findes Indg3ng fr a Døren i don østre GQvl. Sønden for dette
Conto ir findes et mindre Værelse :ri.ed 1 Fqg mod Øst og 2 Fag mod
Syd til Hvervingschefen. Fr~ Hvervingscontoiret fin Je s en Vindeltrappe til Etagen ovenover. FrÅ den v e stre Gn.vl fin:les Ind.[ ang
til Hove dm::t g"lsinscomptoiret et Værelse med 1 FaE mod Vest og 2
F1.g mod Syd s:=i.mt et Værels e med 2 F1. g mod Syd til Mc1.gasins Forv'.11t e ren. Norden for HovedroaF qsinscomptoiret findes ved J en ve stre
G3.vl et Værelse som oprinda li[t v1.r p'.1~ 2 F1.g mo:l Nord og 1 F ~g
mod Ve st til Mag qsin for Hove lmqs:1sine t, :;:ion i J :.nu ·1 r 1866 d.e les
dette V:erelse i tvende mindre hvor~f det østli5ste vedblev 9.t tjene til sit oprindelige Brug hvorimod Jet vestligst e eller det nænmest Gavl indretteues til Tømn!ercontoir @fter ~t ddt hel(') 'Eømmerregnskab den lste A~ril s.A. vÅr blevcn underl'.1Et Hovedmi sasins
Rebnskabet. I Juli 1866 flyttes Tønmercontoiret herind.
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. Paa Nordsiden a f Bygningen findes et Rum i' denne paa 1 Fag
Vindue ;oruden Indgangsdøren, hcri findes en Kjedel til Byg,ningens.
Opvarmning me d varmt Vand. Her finuos tillige et nindre Opbevaringssted for Olie til ~en daglige Udlevering for at frit 3ge Olie
for at frys e om Vinteren. De n M~nd, Jer passer Gaslygterne paa
Værftet om Natten har ogsaa sit Tilhold i sanne Locale. Ved Hovedindgangen findes Trappen, der giver AdgJns til Et:1.~en ovcnover og
under Trappen finde s en Retirade .
P~~ først e Sal finde s en Corridor, der løber gjennem Størstedelen a f Bybningens længde. I uen østlige Deel a f de nne fin des t il
Høire et ~ontoir paa 3 FaG og et Contoir indenfor pa~ 1 F~g b egge
mod Syd til Eqvip::1ge og Co1:1m3.ndocontoir. Til Venstrc finde s et
Conto ir paa 2 Fag mod Nord i Begynd.el sen be nytt et til P:trolstu.e
for Chefen for OrloEsværftet s en 2re Contoir for Unde rdirecteur for
Bybningsvæsenet. I Enden a f Corrilore n findes e t Være ls e p~a 1
Fag mod Nord til Ordonnants e rne for Ch0f en for Orlo gsværft et, inde nfor et Venteværelse for de der søge Audients hos Chefen for Orlogsværftet et Værelse med 1 F:1.g mod Nord senere benyttet tillige til
P.qrolstue da den forhen benytt e~e blev forladt. Indenfor dette
findes et større Værelse med 2 Fag mod Nord og 2 Fag mod Øst hvor
Chefen for Orlogsværftet modtqger De, der i Tjeneste Sager henvende
Dem til ham. Indenfor de t te Værelse findes tvende andre, det ene
med 1 Fag mod 0st og 1 Fag mod Syd, det andet med 1 F~g mod Syd,
det første Arbeidsværelse, det .'3. ndei:; e t Aftrædelsesværelse for Chefen for Orlogsværftet. Fra dette sidste Værelse findes Nedgangen
ved den foran omtalte Vindeltr~ppe til Hvervingscontoiret. Fra
Commandocontoiret findes ligeledes Adgang til den samme Vindeltrappe. I den vestre Ende qf Corridoren findes paa høire Side et Værelse paa 2 Fag mod Nord tidligere benyttet til Skriveren ved Bygningsvæsenet men efter 9de Mai 1864 til Skibbygningsskole i Henhold
til Ministeriets Ordre af 3die s.M., siden April 1867 Contoir for
Conducteuren ved Bygningsvæsenet~ dernæst et Værelse paa 2 Fag mod
Nord tidligere benyttet til Underdirecteuren ved BygninBsvæsenet,
men efter 9de Mai 1864 til Underdirecteuren ved Skibbyggeriet. Paa
venstre Side i Corridoren et Værelse paa 2 Fag mod Syd tidligere
benyttet til Skriverne ved MRsY.invæsenet, men efter 9de Mai 1864
til Fabrikcontoir, der~æst ot Værelse paa 2 Fqg mod Syd til Directeuren for Maskinvæsenet og senere tillige for Fabrikmesteren idet
disse to Poster bestyredes af den s amme. I Enden af Corridoren
findes et større Væ:relse p.qa 2 F1c mod nord og mod Øxit Vest i Begyndelsen Tegnestue for Bygningsvæsenet men senere efter 9de M~i
1864 Tegnestue for det Constructionskammeret underlagte Person~le.
Sønden for denne ·. regnestue findes tvonde mindre Værelser begge med
1 Fag mod Syd og det vestligste tillige 1 F~g mod Vest tidligere
benyttet det østligste til en Skriver for Directeuren for Mgskinvæsenet og det vesuligste til Conducte uren ved de nye By5ningors
Opførelse paa Værftet; men efter 9do Mai 1864 til Brug for Constructionskammere-ts Personale.
Hele Bygningen opvarmes i H3nhold til Ministeriets Ordre o.f
31 Januar 1863 ved en varmt Vqnds Ledning langs Gulvet under Vinduerne, tillige er ved Bygningen iagttaBet at denne bliver tilbørligt ventileret./
/Paa den sydlige Side af den nordlige Tvervei pa~ Frederiksholm
opførtes i 1864 en Latrinbygning No.l 3o¾ Fod l ang 16½ Fod bred
8½ Fod høi til Taget, der dækked_es med Asphaltpap. Bygnin~en er
af Bindingsværk med udmuret Tqvl, Paa Grund af denne Bygnings Opførelse mistede den herværemde Kulpl~ds lo Fod ved den nordre Ende.
Lidet nordenfor den store Contoirbygning pa~ Fr13deriksholm opførtes en lignende Latrinbygning ligeledes af Bindingsværk me d udmurede T3.Vl./

234 . fortsat. 3.
Østen for den sydlige Ende a f Takkel a dsmag3.sinet ligger ude
paa Mqrken en lille
Smedie~ Frederiksholm
en grundmuret Bygning 28± Fod lang,
2l¾~odnred, 9½ FodnøitIT ·r ~get med 3 Vinduer i nordlige Gavl,
2 Vinduer i søndre G~vl, 1 Vindue i østre Side og 1 Dør og 3 Vinduer i den vestre Side, opført i 1809, her hqvde Dreiermesteren
Contoir fra 1809-22. Værkstedet h '.lvde den Gong kun een Ild, men
da Contoiret i 1822 blev bortt~get indrettedes her endnu 1 Ild,
hvilke 2 Ilde den senere haT beholdt . Smedien var nærmest bestemt
235. til Besla aning af R~perter og Blokke . (28de Novbr.~862 beordredes
denne Smedie indrettet til Oplagssted for Marinens Tjære og Beg.)
/Smedien p:w Frederiksholm benævne s nu rettere "Beeg og Tjære
M3.gasin" eftersom den ifølge Ministeriets Ordre af 28de Novbr.
1862 er bleve n for andret h ertil. I Sommere n 1863 forsynes Bygningen med et Muursteens Gulv med Fald til en indmuret Sump for a t
den Tjære eller Beg~ som sveder ud af Foust agerne kan søge de rhen,
tillige bleve de her værende Smede esser bortt ~gne./
Østenfor Smedien er en 34 Fod lang 17 Fod bred Kulpl a ds.
/Kulpladsen østenfor den forrige lille Sme di e p:1.a Fre deriksholm
opbrydes i 1863./
Sønden for Takkel~dsma gasinet findes langs Bolværket en Række
af Skure kaldet
Søndre Mnste og Rundholtsskure 7 sammenbygge de binding sværks
brædebeklædte -·Skure 120¾ Fod l qnge , 11 F'od høie til Ta ge t og af
en samlet Bredde stor 213¾ Fod, med 2o Porte par:l 0stsiden, 7 paa
Vestsiden og 1 paa Nordsiden .
Anlæget af Mnsteskure pa a dette Sted er meget gammelt ligesn'.l
gammelt som selve Øen , hvorpaa de staae;~hi 14 November 1749 tilskrev Holmens Chef U. F . Suhm Constructions - Commissionen at han ønskede næste Sommer at erholde bygget pa L1ngøen 6 Mastehuse foruden de alt værende 2 Ma stehuse: Disse to maa h1ve været to som
lige indtil 1824 f::mdtes her 1. denne Række, st.J.aende med sin Yderende meget nær ved Bolværkshammeren eller Skurene No.4.5 efter den
nuv:erende Numerering . Ifølge Ordre q_f 15de Febru3.r 1753 skulde
alle Rundholter i Fremtiden t i;es fr o. Ski bene og opbev -.re s i Skure,
i hvilken Anledning 5 M'.lstehuse opførtes nordenfor disse 2 og 3
søndenfor. 1786 borttoges de tre nordligste pa1 Grund 1f Opførelsen af Afdeling No.4 i Takkeladsmagasinet. 1789 forlængedes de
to nordligste Skure (No . 6 og 7) 18 Fod op ad L2nd til. 1791 indrettedes det nuværende; sc.1ak:1.ldte "Ny Takkel a dshuus Sprøitehuus"
lo Fod langt 8 Fod bredt 11 Fod høit i den østlige Ende af det
236. nordre Mastehuus og Still~dser bleve nnbragte p qa b e gge Side r af
Mastehusene til Ophængning af Brandhager og Stiger.
1795 borttoges alle T~gqvistene p d a Mastehusene. 1823 hove drepareredes de to sydligste, i 1824 og 25 de øvri ge 5 Stk.; ved hvilken Leilighed alle Vinduer i Siderne bleve borttaBne og No.4-5
afkortes ved Søenden sa2 de kom i Flugt med de øvrige og forlængedes ved Landenden. Stillqdsorne til Brandsti gerne p~a Sydsiden
borttoges.
1860 indrettedes en Ølbod i den østlige Ende af No.l, for at
erstatte den tidligere under Altanen mellem T~kkel adshusene værende, der nedtoges s.A.
Skurene ere nummererede syd fra nord efter me d No.1-7 og be nyttes til Henstuvning ~f Mas te r, Rundholter og Salinger for Flaadens oplagte Skibe paa dertil indrettede Beddinger eller Strøer
langs Siderne. Melle m Be ddin~e rne finde s et Slæbested dannet af
Pl ~nker p a a nedl a gte Str øe r, d iss e v qr G tidli ge re forlænge de ud
v e st e n for Skure n e li ge n ed til Bolværket, men nu bortt~gne udenfor Skuren e .
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I Sprøitehuset i den østlige Ende '.lf Skuret No.7 findes "Ny
To.kkeladshuus Sprøite", en dobbelt Sprøite, og en Brandpompe.
Nøglen til dette Huus findes saavel i Nyholms Hovedv~gt som i
Saugmaskinens Maskinhuus.
I østre Ende af No.l findes en 0lbod hvor M~ndsk~bet pao. viss e
Tider af Dagen kan erholde Øl tilkjøbs . Ovenpaa Tagbjælkerne
find~s til Snedkernes Brug Oplag af Fyrrebræd.er, som ligge her
for at tørres. L~ngs nordre Side findes ophængt Brandhager og
Stiger . /De tvende sydligste Skure No . log 2 a f de sydlige Maste
og Rundholtsskure forandredes i Aug . og Sept.1866 til Arbeidssted
for Mastemagerne, navnligen ved at forsyne disse med Tagvinduer
og hele den sydlige Side med Vinduer . / /Paa Pl~dsen mellem Masteog Rindholtsskurene og Bolværket søndenfor opførtes i Aug.og Sept.
1866 en grundmuret Bygning til Terpentinkogehuus 24f Fod lang,
15 Fod bred
Fod høi til Taget der er qf Jern og dækket med
Teglsteen. Bygningen benyttedes første Gang til Terpentinkogning den 6 Octbr.1866./
Søndenfor diss e Skure findes det saJ.kaldte
Søndre Me rsehuus der er et Bindingsværks brædebeklædt Huus
28 B'od 13.ngt, 54¾ .B'od bredt, 19 Fod høit pJ.St muret Fund3.ment med
lo Porte paJ. den østlige SJ.avel som paJ. den vestlige Side . Det er
opført i 1830. Over hver Port er ved Søenden en Udlægger for at
hjælpe til Ind og Udtagelsen af Mersene, der st~ae her paa deres
Ende. Huset er ved Skillerum deelt i lo Afdelinger mærkede 1- lo
sydfra. I hver Afdeling kan staae Mersene til 2 Skibe.
185? bleve nye Udlæggere indlagte i Huset.
Det tidligere Mersehuus, der fandtes her p~a den s~mme Plads,
blev opført omtrent 1750 kun bestemt for 14 Skibes Mers og nedtaget 1830 for at erstattes ved det nye foro.nfor omtalte.
Langs Frederiksholmens søndre Bolværk i nogen Afstand fra dette
findefu en Bygning, der benyttes som
Magasin for Snedkeren der er g_f Muur og Bindingsværk lo3 Fod
langt, 32¾ Fod bredt, 9 Fod høit med et saakqldt Bohlendech eller
Tag,hvor Spærene ere dannede af Bræder, spigede til hinanden istedetfor som almindeligen af smækkre Tørnmere.
Bygmingen er opført i Slutningen af forrige Aarhundrede til
Værksted for Rapertmagerne og til Oplo.g af R~perttømmer og havde
den G~ng kun brædeklædte YJervægge.
1815 indrettedes det til Snedkerv:erksted og Aaret efter flyttedes dette lierind i Bygningen fra Bodenhoffs Plads hvor det tidligere h~vde været. 1839 hovedrepareredes Bygningen, ved hvilken Leilighed blandt andet, Brædebeklædningen blev vortt 9.get og Tavlene i
Bindingsværket udmuredes.
Paa Nordsiden findes 8 Vinduer og 1 Dør, paa Sydsiden 8 Vinduer og en Port, i den østlige Gavl 2 Vinduer og i don vestlige Gavl
1 Vindue og 1 Skod.
1857, 24 Janua r flyttades Snedkerv:erkstedet bort fra denne Bygning hen i d e n nordenfor opførte Bygning og denne benyttes nu side n den Tid til Meubler, R~t, Kist e bænke m.m.
I det nordøst lige Hjørne 3 f' Bygningen er indrettet tvende Localer til Fl a2de ns CompJ.ss e r og Compqshuse i Henhold til Ministeriets Ordre af 3o Novembe r 1861. (Comp 3sser og Compashuse flyttedes herind i Løbet af April 1862 fra det sa:1kaldte "G~mle Søkortarchiv paa G8.mmelholm.)
Norden for denne Bygning ligger en anden Bygning benyttet som
Dreierværkste~ Saup;ma skine og Snedkerværksted; en bindingsværks Bygning ~71 Fod lang, 7o Fod bred og 28f Fod til det øverste Tag i 2 Etager. Underste Etqge har hele Bygningens Bredde,
hvorimod øverste Etnge kun har en Bredde af 36¾ Fod. Bygningen,
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der er dækket med Skifer, benyttedes tidligere som Industri-Udstillings Bygning paa Ridebanen ved Christi~nsborg Slot i 1852·
men kjøbtes og opførtes i 1853 pa'3. sin nuværende Plads efter
239. være bleven forlænget 26 Fod. Bindingsværket udmuredes og en
halv Steens Muur opmuredes udenfor alle Stolperne i Forening med
dette. Paa d e n nordre Side findes 6 Porte, 1 Dør, 26 Vinduer i
underste Etag e og 36 Vinduer i øverste Etage; paa deh søndre Side
6 Porte, 1 Dør og 25 Vinduer i underste Etage og 36 Vinduer i øverste Etage; 1 Port i østre G~vl samt 4 Vinduer i underste Etage
og 3 Vindue r i øverste Etage; i vestre Gavl 3 Døre og 4 Vinduer
forneden 3 Vinduer foroven. Paa vestre Gavl findes Hans Majestæt
Kong Frederik d.VII's Navneciffer og Aarstallet 1854.
Bygningen benyttes for Tiden paa følgende Maade:
Midt i Bygningen ved den vestlige Gavl findes et Locale til
Dampmaskine med Høi- og Lavtryk, forfærdiget i Holmens Maskinværksted ifølge Ministeriets Ordre af 7 October 1853 og opstillet i
1855. Den kan regnes til 3o Hestes Kraft. Sønden for dette Locale
er Kjedelhuset adskildt fra dette ved en lille Forstue, hvorfra er
Opgang til øverste Etage, der findes 3 Kjedler, hver især istand
til at forsyne Maskinen med Damp imede ns den anden benyttes til Opvarmningen af Bygningen om Vint eren og den tredie henstaaer ubenyttet for at kunne renses til næste Gang den skal benyttes.
/I November 1863 paalægges et Jernt a g med Skiffersteen ovenover
Kjedlerne istedetfor det tidliger e Trætng, en Jerndør ruibringes
mellem Kjedelhuset og Forstut3n istedet for Trædørene og alle Vinduerne i det nordre Skillerum qf Kjedelhuset tilmures, hvilket Alt
foretages til yderligere Sikkerhed mod Ildsvaade./
I den nordlige Side findes 3 Contoirer adskildt fr~ Maskinen
ved en Forstue, der fører ned til Dreierværkstedet. Contoirerne
ere til Saugmaskinen, til Dreierens Skriver og til Dreiermesteren.
/I Juli 1866 erholdt Baadebyggerm2steren og hans Skriver de to Contoirer forneden længst mod vest som tidligere benyttedes af Saugmaskinen og Dreiermesterens Skriver./ Ovenpna disse tre Contoirer
findes to Materialkamre til Dreierens Brug.
240.
I Enden af Forstuen syd for M~skinen er IndgRng til et lille
Lukaf, hvor Snedkeren har et Ildsted til Kogning af Lime, naar dette skeer ved Ildens directe P~avirkning. Dette KoBehuus, Maskin og
Kjedelhuus er ved Brandmuur adskildt fra den øvrige Deel af Bygningen som det ene ste Sted, hvor Ild findes her i Bygningen.
Fra Forstuen ved den nordlige Side er som omtalt Indgang til
Dreierværkstedet, hvor alle Holmens Blokværksarboider forfærdiges
saavel som Trædreiearbeidet til Skibene.
lste Juli 1857 flyttedes Dreierværkstedet hertil, tidligere var
det i søndre Takkeladshuus.
Af M~skiner findes her: 3 større 6 mindre Dreielad. 1 Saugmaskine til Afskjæring af Pokkenholts Skiver, 1 Borem'1skine, 2 Saugborde for Cirkelsauge, 1 St'1gema skiner for Afdreining af Stager,
H~andspade r e ller sv~gt coniske Gjenstgnde , 1 Maskine til Oprensning i Skive r for Metalbøsninger. /Saugmaskinen til Afskivning af
PokkGnholtsskiver bortto ge s i 186 paa Grund af dens forældede Construction. I Ma i 1866 hen flyttes h ertil Rapertværkstedet der indr ømmes den sydlige Side a1· Værkst e det. I 1863 opstilledes en M'.lskine til Fiilning af Saugbla de for S:iu gmaskinens So.uge./
Alle Maskine r me d undt ·1sc lse af de nne sidste og Skjæremaskinen
drives ved Damp. I Værkstedet findes et Limkogeri ved Damp OE et
Varmebord til Limning. Til Dr8ining a f Læderbøsninger, der i mange Aar vandt saa megen Tillid, men nu sjældnere anvendes, findes
alle de fornødne Apparater.
Dette Værksted bliver saavolsom Snedkerværkste1Gt ovenover op-
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met om Vinteren ved Damp i Henhold til Ministeriets Ordre af
2 Ju1;1i 1856. _ Dreierværkstedet adskilles fr9. den øvrige Deel af
Ey?ningen ved en Brandmuur, der gaaer gjennem hele Bygningens
Høid~ med 2 Jerndøre i underste Etage og 1 dito i øverste.
GJennem Jerndørene kommer m~n ind i Saugmaskinen der i September 1856 begyndte sin Virksomhed her .
'
Af Maskine: finde? her: 1 stor og 1 mindre vert ical Langsaug,
1 stor og 2 mindre CirkelsRuge, 1 Høvlemaskine, der paa eengang
høvle ~lle 4 Sider og 1 Kjelem~skine til at høvle Lister Gesimser
af hvilkensomhclst Form .
Pa~ den søndre Side af Bygnin6en finJes tvende Bisl~ge af Bindingsværk klædt med Jernpl ~Jer 15i Fod l ange, lo Fod brede 6¾ Fod
høie, det ene over den store Langsaug det 2ndet over den store
Cirkels aug, begge opførte i 1862. Østen for S2ugmaskinelocalet
findes paa den nordre Side af Bygningen et K3.mmer til Opbevaring
af Reservebl a de til s~ugmnskinerne samt Værksted for Filing af
Bl~dene. Igjennem Saugmaskineloc~let løber Sporveien, Jer ga~er
over hele Holme n fra Øens søndr e Bolværk og nord efter. Østen for
dette Locale find e s foruden iet omt~lte Kammer, Opl~gssted for
Bræder og andet skaare t eller høvlet Materi'lle til Snedkerens Brug.
Øverste Etage hvortil Hovedopgnnsen er i østre Gavl er udelukkende opt a get til Snedkerværksted siden 24 Januar 1857, da Snedkerne forlade det gnmle Snedkerværksted sønden for. I den østre
Ende findes 3 Contoirer, i Midten for Skriveren mod Syd for Snedkermes~eren og mod Nord for Underofficiererne . Paa Værkstedet findes et Liimkogningsapparat ved Damp, tvende Varmeborde til Liimning, en Maskine til Kartning af Fæh~ar og 1 Baands a u g . (Senere er
endvidere opstillet et Sa ugbord til Skjæring rJed Cirkels au g .)
I den vestlige Ende findes et Locale til Opbev~ring ~f Meubler til
Hans M.Kongens Dampskibe Slesvig og Falken. I den østli ge Ende er
pa~ hver @ide NedGang til Mag asiner for Meubler i den øverste Deel
a f underst e Et age .
I Dreie rværks t e det finde s en Ambulanceba are for Tilsk2dekomne.
I Kana l en udenfor denne By~ning ligge r Sprøitepr0m No.l, hvortil Nøgl en find e s s aave l i Hove dv ag,t e n som i Maskinhuset i denne
Bygning .
Tæt s øn de n og ve st en for ByE.ningen findes e n
Klokke~a l ge opført h er i 1857 if øl ge Ordre af 25 Marts med en
deri hæn 5ende-Klokke , hvorme d Klokke lyclningen fra Christianus Sextus 5j ent age s f or Mi dd -=:i.gst i don c;; Arbe idet s Ophør om Eftermiddagen.
(Den 17de Novembor 1862 flyttel e s denne Klokkee2lge med tilhørende
Klokke hen til Sydenden 'J.f den nye Smediebygning paa Frederiksholm
i Henhold til Ordre '1f llte November 1862 fr~ Chefen for Orlogsværftet.) /Klokke r~lgen udenfor Smedieby[ningen p~~ Frederiksholm
blev bortt aget i October 1865 samtidig med at Klokkeg'J.lgen fra
G'J. mmelholms Mast eværft henflytt edes til det østlige Vagthuus ved
Værftsbro e n./
Norden for s~ugma skin og Dreierværkstedets Bygninger findes et
Mo.t e ri9..lhuus f or Dreieren der er et bindingsværks brædeklædt
Skuur 4o-½ Fod langt, 28-¼ Fod bredt og 11 Fod høit til 'I 'aget. Paa
de n søndre G'J.vl finde s 2 Porte og 1 Luge, p~a den nordre Gavl 3
Vinduer, p aa Øst- og Ve stsiden 3 Vinduer og 1 Port hver.
Skure t e r opf ørt her i 1859 tildeels g_f M'.:lteriale fra et Skuur
tæt øst e nf or Ma.s kinværl~st e ::le t s Jornm9..gasin, som blev nedtaget i
det nævnte Aar p'1a Grund qf Anl2ge t af Sporveien over Holmen .
Heri opbev'J.re s de qf Dreierme ster e n udtagne og til Pl anker
sk~nrne Træstammer c c; 1.ndet Træmater i '1 le.
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Mellem dette Mqterialskuur og Sporveien er endeel af Terrainet
opfyldt til Høide med Sporveien ellar circa 6½ Fod over daglig
Vande hvorpaa er henlagt endeel saakaldet Spaanehavs Tømmer for
senere at kunne udt a Ges af Holmens Mestere til forskjelligt Brug
eller for at udt ages til deraf ~t forfærdige mindre Gjenstnnde i
Saugmnskinen, s a asom: Klamper, Knaber, Kiler m.m.
/Østenfor SporveLen findes i Nærheden af SaugmaskinbyBninben en
brædebeklædt Bygning 39 Fod lan[ 3o Fod bred
Fod høi til Ta~et
der er dækket med Tagsteen med et Grundmuret Brandsted med tilhørende Skorsteen. Bygningen der opførtes i
1866 i Henhold til
Ministeriets Ordre af 19de Juli s . A. blev hovedsaBeligen opreist
af endeel af den s.A . paa Nyholm nednagne Tømmerskjærm No . 3 Bygning der lig ger parallel med Sporveien har paa Østsiden
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Bygningen toges i Brug 4do Jo..nu2r 1867./
Pa a den østli ge Side qf Sporveien findes i Flugt med Hovedmagasinets nordre Gavl e n Bygning opført til
Kaby~ og Va ndkassem~g~?~~ en grundmuret Bygning i 2 EtaE,er
192 Fod lang 4o Fod bred 25 FoJ høi til Taget, der er bel 2gt med
Skifer. P:1 a den østlige Side findes 15 Fag Vinduer i hver Etage,
p aa den vestlige Side 7 Porte ob 6 Vinduer i unierste og 13 Vindue r i øverst e Et~ ge , i G2vlen 2 Vinduer i hver Etage tillige findes
he r i hver Gavl Aarst1llet 1860.
Bygninge n er opfort i 1860 O[ 61 i Henhold til Ministeriets
Ordre af 13de April og 12 Juni 1860. For Tiden benyttes Bygningen
paa følgende Maa.:le::: Underste EtJ.ge: De tre nordligste FaE er indrømmet Maskinværkstedet til M~gÅ sin, men henst aae r for Tide n endnu
tomt. (I Juli 1862 h onflytt ed e s he rtil, a lle de Gjenstande , som
tidligere fandtes i det nedbru dt e MaGa s i n , Maskinværkstedet havde
nordenfor Værkstedet, p:1a Grund a f dettes Forlængelse i nordlig
Retning, i hvilken Anledning Reoler opstilledes til Henstuvning
af Staal, Metalstænger m. m.) De næste to Fag or ot Loc3.le, hvor
Holmens Sprøiter, Ferskvandspomper og Br:1ndsp~nde opbevares, de
næste to Fag et Locale til Opbev.3.I'ing af Kakkelovne til Skibenes
Brug. Det midterste Fag e r en Forstue med Op g~n6 til den øverste
Etqge. De sydlige 7 FÅE e r et Locnle til Opbevaring af Ka bysser
til Skibene.
Øverste Etage er dee lt i to stor e Loc ql er, b egbe til Opl~g ~f
Jernvandkqsser, der st ~ae h e r i to Hoi de r, i det nordli ~ste for
Tiden tillige Kobbertøiet til Kabysserne.
Loftet er eet stort Rum, hvori henstuves '1lle SlQf S Slagkasser.
Til Beqvemmelighed ved Indt~r0lse og UJtagelse af V3.n dkasser findes i Gulvene ovenover Forstuen fiirkB11t udsk 2nrne Huller med
Skyjelemme for. /Kabys og- V3.ndk3.ssom~g a sinet. Det Loc ale, som
hidtil benyttedes til K~kk0lovne fornndredes i Henhold til Ministeriets Ordre af 16de Juli 1866 til Opl~[ ssted for Svovl og Sa lpoter ved nt forsyne Loftet med Forsk~lins med Ka lkpuds p3.a. Siderne forsyne de s ne d Ce ment i d e n h~lve Høide . Pl ~nkogulvet blev
opbrudt og i dets St e d blev l ~~t et Flisegulv. I Begy~delsen af
M2rts 1867 var Forandrin[en iværksQt og 26 Mnts 1867 henflyttedes Salpeteren hertil. Den nordlige Deol af øverste Et ~~e for~ndredes i Foraaret 1866 til l\lh~'.1 sin for Maskinværkstedet oE:> til
Dampskibenes Brug ved 'lt henstille tvende 1'3.nE:> s ga 'lende St:1kitskillerum dannende en
Fod bred G:mg i Midten 3.f Byl ningen. Hvert
af Sidepartierne bleve ved
Stk.St~kitskillerum deelte i
Stk.
Kamre med een Re ol i hvert Kammer./
Paa den vestli ge Side ~f SporvEien findes en stor anseeli g
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Bygning bestemt til
Grov og Klein?medie en grundmuret Bygning i een Etage 467~
Fod lang, 66 Fod bred. Midterpartiet, der 129+ Fod lang er 27
Fod høi til ~aget, Res~en 19 Fod. Taget er dækket med Skifer.
245. 1aa d~n øs~lige Side findes 4 Porte, 1 Dør og 46 Vinduer, paa den
ves~lige S~de 5 Por~e, _l Dør og LJ-o Vinduer, i Gavlene 1 Port og
4_Vinduer i hver, tillige ere disse prydede med en Plade hvorpaa
findes ~ans M.Kong Frederik D. VII N'.3.vneciffer og Aarstallet 1861.
Bygningen paabegyndtes i 1860 i Henhold til Ministeriets Ordre
af 13 April s.A. Ifølge den lagte Plan opførtes det første Aar
kun hvad der af Bygningen fandtes under Jorden og i 1861 opførtes
R~sten af den, hvad det Ydre angaaer og for Tiden staaer endnu
tilbage en stor Deel af det Indre, af hvilken Grund her heller ikke
gives nogen Beskrivelse af dette; da der muligen kan afviges fra
den engang lagte Plan. Til de i Bygningen bestemte Kjedler 5 i
Tallet er opført en 72 Fod høi Dampskorsteen 9¾ Fod i Fiirkant
forneden. (I Sommeren og Efteraaret 1862 er denne Bygning bleven
bygget færdig med Undtagelse af den store fiirkantede midterste
Deel hvori den største Damphammer (paa lo.ooo Pund) er betænkt opført i Bygningen der tages i Brug d.lste November 1862 benyttes
paa følgende Maade: Strax indenfor Porten i den nordre Gavl findes
forneden tvende Contoirer paa hver Side optagende 1 Fag af Bygningen, og foroven et Materialkamme r paa hver Side. De næste 15 Fag
Vinduer og den ene Port optages af Grovsmedien med en Port mod Øst,
Nord og Vest, samt en Port i Brandgavlen, der skiller denne fra
Smedien søndenfor. Her findes: 2 enkelte og 6 dobbelte Esser, alle
smaae, 4 større dobbelte og 4 endnu større enkelte Smedeesser, alle
erholdende Blæsten fra en Centrifugal-B læsem~skine gjennem en underjordisk muret Canal. Esseskorstene ere af Muurværk til Høide
med B jelkelaget til Tagspærene, Resten af Smedejern. Nærmest bestemt til Brug for de 4 største Esser er opstillet Bn Damphammer
paa 2.ooo Pund med et Slag af høist 36 Tommer efter Nasmyths Princip. Til denne Hammer er Fundamentet lagt for 4 Jernkr3.Iler, men
da disse endnu ei ere færdige, ere tvende ældre Trækraner overflyt(246) tede fra Gammelholms Smedie, og interimistisk opstillede her.
/Grov og Kleinsmedien pe=:i.a Frederiksholm. Midterpartiet byggedes
færdigt i 1863. I Ja.nu3.r opstilledes den store Damphammer paa
lo.ooo Punds Vægt, denne prevedes første Gang 6 Februar 1863./
/De 4 mindre Jernkraner til den 2.ooo Punds Hammer forfærdigedes
i Maskinværkst e det opst illcc..e e p'3..:J. deres Sted i Sommeren 1863,. ·
istedetfor de interimistisk henstillede Trækraner fra Gammelholm.
I 1863 opstilledes en lille D:1.mphammer til 250 Punds Vægt.
Midterpartiet de r byggedes fæ::::cligt i 1863 forsynedes som anført
med en Damphammer paa lo.ooo Punds Vægt (prøvet 6 Febr.1863) tilligemed 4 svære Jernkraner forfærdigede i Maskinværkstedet. Glødeovnene bleve byggode færdige og forsynede med Jernpl'.lder og prøves
første Gang i Fe br.186j./
Sønden for d enne Smedie findes en Smedie, nærmest bestemt til
Omarbeidning af Gamme lt Jern~ IBen endnu ei fuldført. Dette Rum,
d e r danner Midterpa rtiet :1.f Bygningon, en Længde af 129+ Fod, har
2 Porte saavel mod Øst som Vest, en Port i Brandgavlen mod Nord
og en Dør i Brandgnvlen mod Syd ved den vestlige Side ind til
Kjedelrummet, p aa hvor :tf Siderne findes endvidere lo Fag Vinduer.
Her findes tvende Sveitzeovne opnuret tilligemed de to dertil hørende Skorstene heelt nf ildfaste Stoon, Ovnene bestemte at skulle
dækkes med støbte Jernpl'J.der. Skorstenene hvile paa 4 støbte
Jernsøiler saaledes at en 2ventuel Ommuring af Optrækket til
Skorstenen ikke vil gjøro Fordri11g paa. Nedbrydning af disse.
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(247)

.•'F1;1nd1;mentet til en Damph:unmer paa lo. ooo Pund efter Nasmyths
Princip saavelsom Fund~mGnterne til 4 svære Jernkrane ere lagte
men endnu er intet herpaa opstillet. I den søndre Ende af dett~
Værksted er det betænkt ~t opstille et Valseværk. /Valseværket i
den søndre.Ende af Midterpartiet opstilledes i Midten af Bygningen
fra det søndre Skillerum nord efter hen til de to store Glødeovne
tilligemed den hertil hørende Dampmaskine paa cire~ 3o Hestes
Kraft alene til Valseværkets Brug. Valseværket h a r 3 Sæt Stativer
bestemte til Valser af forskjellig Form. Til Valseværkets Brug er
opført en mindre Glødeovn af ildfaste Steen beklædt med Jernplader
med tilhørende lo Fod høi Skorsteen. Valseværket prøvedes første
Gang 9de Juni 1864. Hele Localet i Nærheden af dette en Strækning af 61½ Fod i længde 59¾ Fod i Bredde er belagt med støbte
Jernplader. En ældre vertical Boremaskine overflyttet fra G~mmelholms Smedie blev samtidig hermed opstillet ved den vestlige Side
af Localet og i Mai 1864 opstilledes tæt vestenfor Valseværkets
søndre Ende en Maskine til Brydning eller Klipning af Jern./
Ved den nordre Ende nf Va lsoværkot er opført paa den vestre
Side 1 stor Smedeesse og p~ ~ den østre Side er Fundamentet l Rgt
til en lignende. /Den store Smedeesse blev opmuret ved den østre
Side af Værkstedet i 1863./
Bjelkelaget, der bærer Tnget ere ved en stor Mængde diagonal
Afstivninger støttede mod hinnnden indbyrdes for ~t modstaae det
Sidetryk, som de paatænkte Kr-mGr ville kunne foraars~ge. Syd for
denne Smedie findes p ~a den vestlige Side, Kjedelhuset, optagende
1 Port og 3 Fa g Vinduer nf Bygningens længde, mod Nord findes en
Dør ind til de1~ store Sme die mod Syd en Dør ind til Fileværkstedet
og mod Øst lige l e de s en Dør med OpgRng ovenover Kjedlernes Indmuring ind til Maskinhuset. Her findes 5 Kjedler indmurede. Paa
Østsiden find e s søndenfor den store Smedie, Maskinhuset optagende
1 Dør og 2 Fag Vinduer af Bygningen foruden 1 Fa g Vindue til et
lille Lukaf til Værkst e d og Værktøislocale for Maskinen beliggende
Norden for denne . Her findes opstillet en Dampmaskine paa 3o Hestes Kraft efter det Wolffske Princip med Høitryk og Lavtryk i to
Cylindere. Maskinen er construeret af Maskininspecteur Wain og
forfærdiget i Nyholms Maskinværksted og prøvedes første Gang den
8de October 1862. I Maskinhuset findes en Dør mod Syd ind til
Grovsmediens Fileværksted, en Dør mod Vest ind til Kjedelhuset,
e n Dør ud til G~den østen for Bygningen, samt 2 Døre mod Nord, den
østligste til det omtalte Værkstedslocale, den vestligste til et
lille Rum, hvori Centrifugal-Blæsemaskinen findes. Udenfor Bygningen findes paa dette Sted en 72 Fod høi Skorsteen til Røgen fra
Kjedlerne.
Syd for Maskin- og Kj8delhuset_findes Gr~vsmediens_Fileværksted
forsynet med Gallerier rundt om ligeledes til Skruestikker. Dette
Rum optager 4 Fag Vinduer ::i.f Bygningens længde, det har? Dør~ paa
Nordsiden, hvoraf den østlige til M~skinhuset, den vestlige til
Kjedelhuset, en Dør paa Vestsiden ud til Gade n og 2 Døre og 1 Port
paa Sydsiden. Porten fører ind til et M~terialkammer for Grovsmeden den østligste Dør ind til et Contoir og den vestligste Dør
til'en Corridor e lmer Forstue. Frq Gqlleriet fører en Dør i den
østlige Ende af den sydlige Side ind til et lille Contoir. Syd
for dette Værksted finde s mod Vest et M~terialk.'.Ullmer i underste
Etage, optagende 2 F~g Vindue r og 1 Port af Bygningens længde,
med 1 Port paa Nordsiden ind til Fileværkstodet, 1 Port pa~ Østsiden ud til Forstuen og en Port pua Vestsiden ud mod G~den. Mod
Øst findes et lidet Contoir p ~a 1 F~g Vindue, en Forstue hvorpaa
en Port ud mod Gaden østonfor og et lille Contoir paa 1 F~g Vindue. Hvert af disse to Contoirer h~ve tvende Døre, een mod Syd
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o~ 1 mod Nord. Ovenove r M~te ri a l k~mmor et findes et Rum paa 3 Fag
Vinduer gaaende tvers ove r Bygninge n med Undt ~gelse af tvende sma~
C?ntoirer ved den_østlige Side hve rt p aa eet F~g Vinduer, det nordlige med Udgang til Filebænksgallerierne til Kleinsmedien. Dett~
Ru~ er bestemt til_Henstuvning af Kl e insmedens Modeller og M~terialier. I Gulvet findes en Skydelem til Forstuen nedenunder for at
lette Opheisning af svære Gj e nstande . Syd for dette findes et Fileværksted for Kleinsmeden forsynet med G~llerier rundt om; dette
Værksted, der optager 3 Fa g Vinduer af Bygningens længde hqr en
P?rt p~a Sydsiden ind til Kleinsmedens Smedie, og 2 Døre paa Nords~de~, den østligste ind til Contoiret, den vestligste til den
tidligere omtalte Forstue. Eftersom der findes Loft ovenover dette Fileværksted saavel som Grovsmediens, findes i hvert af Værkstederne 2 store Vinduer i Taget paa hver Side for at kaste Lyset
ned i Værkstedet navnligen til Gallerierne. Ovenover Fileværkstedet findes et Loft deelt ved. et Skillerum i to Dele, hvoraf
Grovsmeden er tilstaaet den nordlige Deel, Kleinsmeden den sydlige Deel. Syd for Kleinsmedens Fileværksted findes Kleinsmedens
Smedie optagende 3 Fag Vinduer af Bygningens længde, men ikkun den
vestlige Deel af Rummet, idet den østlige Deel optages af et Materialkammer paa 1 Fag til Kleinsmeden og et Værksted (endnu ufuldendt) til Galvanisering af Jern p9.n 2 Fag. I Smedien, der h :J.r en
Port i den søndre G9.vl, en Port i don nordre Side ind til Fileværkstedet og 2 Døre pa a den østlige Side, den nordligste ind til
det omtalte Materialk~mmer, den sydlige til Værkstedet for Galvanisering af Jern, har 2 smaa dobbelte Smedeesser, der erholde deres
Blæst fra e e n i det nordvestlige Hjørne værende CentrifugalBlæse ma skine .) /I Grovsmediens Fileværksted fandtes i Sommeren
1864 følgende Maskiner: 1 Dreiebænk, 1 Skrueskjæremaskine, 1 Lokkeog Klippema skine , 1 Boremaskine og 1 Armboremaskine. I 1865 opstille des endvide r e : 2 Boremaskiner, 1 Dreiebænk, 1 Skrueskjæremnskine flytt e de fr a Kleinsmediens Fileværksted./
/Værkst e det for Galvanisering fuldførtes i Sommeren 1863.
Kleinsmediens Fileværksted bliver siden Efteraaret 1865 benyttet
til Bøssema ge rværksted pa~ de i Værkstedet værende Gallerier.
I Sommeren 1864- fandtes hør følgende Maskiner: 2 Dreiebænke og 2
Borema skiner, der a lle A~ret efter flyttedes ind til Grovsmedens
Fileværksted eft e r at Grov- og Kleinsmedien var flyttet hertil./
fortsat.
Kulplads. Vestenfor Smodion findes en 116 Fod lang, 62 Fod
bred brolagt Kulplads til Opla gssted for Kullene til denne Smedie.
(den Pag.246 omtalte Ku l p l ads er i Sommeren 1862 forlænget 87 Fod
i sydlig Retning, men ikkun m~c~damiser et istedetfor at den øvrige Decl er brolagt.) / I 186 blev de sydlige 4o Fod af den
macadamiserede Kulpl a ds brol agt og Kulpl~dsen forlænges endvidere
92 Fod i sydlig Retning (brol:1gt), hvorimod den ved nordre Ende
1864 mistede 3o Fod i LænGde n p~a Grund a f Opførelsen af Latrinbygningen No.l sa~lede s, at efter den Tid Kulpladsen strække fra
6 Fod søndenfor Latrinbyg~ingen en Iængde af 86 Fod sønder efter
brolagt, dernæst 47 Fod mac adamis e r et og endelig 98 Fod brol~5t,
Alt i en Brede af 62'./
Tæt østenfor Sporve i e n, d e r løbe r ove r til Nyholm ved Frederiksholmens Nordende fi nde s en lill e
Beddin~ 112 Fod lang , 24 Fod bre d, anlagt i 1861 til Bygningen
af Damptr:insportjollen "Fremad" der løb i Vandet herfra den 19de
December 1861. Paa dette Sted anlagdes i 1854 en 218 Fod lang,
25 Fod bred Bedding til Bygningan af Skruekanonbanden Thura, der
stod her fra 11 September 1855 til 8 Juli 1857,
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1858 blev denne Bedding opbrudt pa~ Grund af Sporveiens Anlæg
og den henflyttedes til Pladsen norden for de nordre Maste og
Rundholtsskure. 1860 anlagdes her omtrent paa samme Sted en Bedding for Bygningen af Flydedokken, der løb herfra i Vandet den
lo November 186oJ hvorefter Beddingen strax·efter blev opbrudt.
Østenfor Sporveien langs Nordsiden og Østsiden af Øen findes
44 Stk.
KanonbaadsskuFe ordnede i 8 Afdelinger, nummererede Nord fra
sønder efter fra 1-8.
Afdeling No.l. indeholdende Skurene fra No.1-9, 77¾ Fod lange
~f en samlet Bredde 194¾ Fod, 13 Fod høi alle teglhængte, bestemte
til 1 Baad hver.
De sex vestlige opførte fra 19 August 1805-22
Marts 1806 de sidste 3 fra lo Februar 18o7 - 11 August 1807.
1850 indrett e de s de to vestligste Skure No .1 og 2 til Opmudringsvæsenets Materialier. 1854 indrettedes disse to Skure til Værksted for Pælebukkerne istedetfor de to Skure No.log 2 de mistede
af Nordre Maste og Rundholtsskure da disse indrømmedes udelukkende Tømmermændene ved det nye Dokkeanlæg.
1861 . Indrettedes Skuret ~o.5 til deri at kunne bygge Kommandofartøiet HAUCH, i hvilken Anledning der anlagdes en Bedding i
Skuret, der tillige interimistisk forlængedes 28 Fod sønder efter.
(Den lo September 1862 sattes Commandofartøiet i v~ndet herfr~,
hvorefter den omtalte interimistiske Forlængelse af Skuret borttoges.)
For Tiden benyttes disse Skure paa følgende Maade: No.log 2
er Tømmerværksted, No.3 et Materialskuur for Tømmermændene, No . 4
et Arbeidssted for Maskinværkstedets Arbeidere ved Bygningen af
Baqden HAUCH, der staaer i Skuret No.5; i No.6-9 findes adskillige r.rræmaterialier og Rapertslæder samt 2 Hjulkassebaade i hvert
af Skurene 6 og 7 og 1 Kragejolle i hvert af Skurene 8 og 9.
/Kanonbaadsskure, Afdeling No.l. No.l & 2 fraflyttes af Tømmerværftet der flyttes ind i det nye indrettede Tømmerværksted ved
Materialgaarden, hvor disse to Skure benyttedes til Bræde- og
Planke-Oplag. No.LJ- blev i 1866 indrettet til Opsætning af Hans
M.Kongens Fartøier. No.5 benyttes siden Sommeren 1865 til Hjulkassefartøierne. No.6-9 benyttes siden Sommeren 1865 til Kanonchaloupper./
Afdeling No.2
indeholdende Skurene No.lo-12. 77¾ Fod lange,
13 ]'od hø1.e og af en samlet Bredde 67 Fod, alle teglhængte, bestemte til l Buad hver. De ere opførte i 1807-1808, men d~ de
næsten vare færdige nedblæste de i en Storm Natten mellem 5 og 6
April 1808, hvorefter de atter reistes efter at h~ve erholdt en
betydelig Reparation. 1830 hovedrepareredes disse. For Tiden
henstaae de tomme. /Afdeling No.2. I Juni 1866 henstille s heri
endeel a.f de .fr~l Christiansholm bortflyttede Ba rkasser./
·
Afdeling No.3. indeholdende Skurene No.13-17, 142 Fod l2nge,
11 ]'od hø1.e og a f en samlet Bredde 138 Fod, alle teglhængte, bestemte til 2 i3~ade hver. 1830-31 opførtes de tre sydligste Skure No.15 16,17 dækkede med Tagsteen. 1834 opført e s de to nordligste, l~o .13 .14 Tagene dækkede med Bræder+og Tagpapperne i No.
13.14 og Tage t be dækkedGs med 'I'agsteen. For Tide n benytt e s disse Skure sanledes:
I No.13--16 opbevares endeel Træstammer og Grannespire r, No.17
er tomt. Den tidli[;,:~re herværende 3die Afdeling bestod af 9 Skure, deI' stade tæt op af 2den Afdeling og byggede oiuenover 9 paa
L~nd anbragte BeddinBer. 1813 3....~lagdes her 6 Beddinger hver 83
Fod lange. 1814 forlængedes disse Beddinger 48 Fod og 3 nye anl a gdes 131 Fod lnng8 ved Siden 2f de tidligere. 1819 opførtes
9 Skure med Brædeta g over diss e 9 Beddinger. 1833 borttoges atter
og Tn.gpappe; r. 1860 borttoge s disse Bræde r
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disse Skure da de vare forfaldne og Beddingerne opbrydes deels
samme Aar deels i 1835. /Afdeling No.3. /
Afdeling No.4 indeholdende Skurene No.18-24, 134¾ Fod lange
11 Fod høie og af en samlet Bredde 194 Fod, alle teglhængte be~
stemte til 2 Baade hver . 1826-27 opførtes de 3 Skure med B~ddinger . 1828 opførtes de sidste 4 Skure alle dækkede med Brædder og
Tagpapper . 1843 lagdes nye Tagpapper paa de 5 nordligste.
1858 borttoges Bræderne og Tagpapperne af Tagene og disse dækkedes
med Tagsteen .
For Tiden ere disse Skure benyttede paa følgende Ma~de:
I No.18 staaer Baad No.log 24.
11
11
No.19
No . 12 og 13
11
No.2o
"
No . lo og 11
11
11
No.21
No . 8 og 9
11
11
No.22
No . 6 og 7
11
11
No.23
No .4 og 5
251.
I No.24 staaer Ba2den No . 2 og 3 den førstnævnte Ba~d nærmest
Vandet. /Afdeling No . 4. Endnu i Juli 1866 benyttedes Skure paa
srunme Maade./
Afdeling No . 5 . indaholdende Skurene No . 25- 29 142¾ Fod lange ,
llf Fod høie og af en s~mlet Bredde 138 Fod , a lle teglh~ngte, bestemte til 2 Baade hver . De ere opførte i 1832- 33 med de fornødne Beddinger . For Tiden benyttes Skurene paa følgende M~ade:
I No.25 staaer Baad No . 22 og 23
11
11
No . 26
No.2o og 21
No . 2'7 og No . 28 staae tomme
No . 29 staaer Baad No.14 og 15
/Afdeling No . 5. Den 23/5 1866 stod her i No.25 2 Baade :No. No .
No.26. 2 Baade, No.
No.
No.27. 1 Baad No.
No.28 . 2 Baade -No.
No.
No.29. 2 Baade No.
No.
/
Afdeling No.6, indeholdende Skurene No.3o-34, 142¾ Fod lange,
11 Fod høie og a.f en samlet Bredde 138 Fod, alle tee,lhængte, bestemte til 2 Baade hver. De cre opførte i 1833-34, de 4 sydligste
til Tagsteen, det nordligste til Bræder og Tagpqpper. 1860 aftoges Bræierno og Tagpapperne af det nordligste Skuur og dette dækkedes med Tagsteen. For Tiden benyttes Skuret No.3o til Opbev2rinG af 12 Allinge~, de øvrige staae tomme. /Afdeling No.6. Skurene No.3o og 31 indrettedes i
til Magasin for Vqndkasser. No.
32 indrettedes i
til Kanonbaadsinventarium ved at opstille
Reoler til dette. Gavlene bleve samtidig hermed lukkede for begge
Ender. I August-Octbr.1866 bleve de resterende Gavle i Skurene
No.33 og 34 lukkede og Reoler opstilledas i No.34 til det tidligere pa~ Gammelholm værende Fartøisinventarium./
Afdeligg_NQ.. ~l..!. indeholdende Skurene No.35-39, 155+ Fod lnnge,
lof Fod høie og af en samlet Bredde 133 Fod, alle teglhængte, bestemte til 3 Joller hver eller 2 Baade. 1834 paabegyndtes disse
med Ramning af Pæle til Huse og Beddinger. 1835-37 fuldførtes
disse, o..lle •J:agene dækkede med Brædder og Tagpapper. 1857 borttoges Bræderne og Tagpapper og Skurene dækkedes med Tagsteen.
For Tiden benyttes Skurene paa følgende M~ade:
252.
I No.35 staar Jollen HEILSMINDE, GENNERFJORD og HELGENES
11
No.36
holsteensk Bqq_d No.5 og 7
11
11
11
No.37
No.lo
11
11
11
No.38
No.2 og 4
11
No. 39
Jollen KOLDING, BAAG0E og LYØ
/Afdeling No.7. De herværende 4 Ba~e i No.38-2 B~ade nemlig
No.2 og 4, No.37 1 Baad No.lo, No •.36 1 Baad No.7 og 6 Joller
i No.35 3 Joller, Heilsminde, Genner.fjord, Helgenes, i No.39
3 Joller nemlig Brandsøe, Kolding, Lyø bleve satte i Vandet i
0
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i Juni 1866 og endeel af de fra Gammelholm overførte Fartøier
henstilles her til fremtidig Opbev~ring. I A~gust 1866 bleve alle
Landgavlene lukkede,/
Afdeling No.8 indeholdende Skurene No.4o-44 155fFod lange
11 Fod høie og af en .samlet Bredde 132 1/3 Fod,'alle dækkede m~d
Brædder og Tagpapper, best e mte for 3 Joller hver. De ere opførte
i 1~37-38. For Tiden benytt e s disse Skure paa følgende Maade:
No .4o st aaer tomt.
I No .41 Damptransport jollen "Fremad" og Jollen "Alsund"
No . 42 Transportbaa d No.log Jollen Trelderues
No . 43 Jollen Brandsøe, No.44 staaer tomt.
Alle d~ omtalte Skure ere omtrent :1f samme Construction nemlig:
over Beddingerne ere opført Skure med lukkede Sider, Gavlene ere
ved Søenden lukkede foroven, med Lemme, forneden, med Stakitter
der begge Dele tages bort ved Landsætning og Udløb af Ba~de. V;d
L3.ndenden ere Gavlene foroven lukkede med Kl:edning, forneden med
Stakitter, der ligeledes ere til at borttages.
/Afdeling No.8. De herværende 2 Joller, i No.4o 1 Jolle,freldenes i
No.41 1 Jolle Alsund sattes i V3.ndet i Juni 1866 og endeel ~f de
fra Gammelholm overførte Fartøier henstillede s her til fremtidig
Opbeva ring. I Aug.1866 bleve alle L~ngg~vle n e lukke de./
Plf-ldsen mellem Afdelingerne No.5 og 6 er ve d Pl 3.nkeværker ved
begge Ender indhegnet dannende en
Jernballasthave, hvor de af Fla 2dens Ballastj e rn, der e i ere
ombord i Skibene, henstaae i Opla g.
Noget vestenfor Kanonbaadsskurene findes inde paa Marken tvende
Brandsteder, der ere indhegnede af et Kampesteensgjærde, det
ene udfor Afdeling No.3 og 4, det andet udfor Afdeling No.6.
/Brandstedet udfor Afdeling No.6 blev i Septbr.1866 borttaget i
Anledning af Pladsens Indretning til en Exerceerplads for Artilleriets Øvelser./ De tjene til at indeslutte den Ild, der antændes for Kogning af Beg eller Va rmning af Planker ved forefaldende
Repar~tioner af Kanonba~dene, Noget søndenfor og vestenfor Kabys
og Vandkassemqgasinet, hvor det er betænkt at anlægge en Materialgaard, hvor Tømmerværkstedet skal være tilligemed dettes Materialbeholdning, Oplag af Muurmaterialier og hvor Tilberedning af Kalken skal gaae for sig, er opført en Ka lkmø~le og et Kalkblandingshuus.
/Materialgaarden p aa Frederiksholm indrettedes her i 1864 ved
at indhegne en"Plads 19z·-FocI· i noroT:[g og sydlig Retning og ?14
Fod i østlig og vestlig Re tning med Stakit. L~ngs den vestlige
Side blev i 1864-65 opført en grundmuret Bygning til Tømmerværksted og M~rketenderi i ee n Et ~ge 192 Fod lang og 36 Fod bred
13¾ Fod høi til Taget de r e r dækket med Skife r. Bygningen hvis
Tegning blev approberet 12 Juni 1864 h~r mod Øst eller ind mod
G3.arden en Port paa Midt e n, 8 Fag Vindue r norde nfor 4 Fa g Vinduer
1 Dør og 3 Fag Vindue r søndenfor. Mod Ve st findes 1 Port paa
Midten og nordenfor de nne først 4 Fag Vindue r, de rnæst 1 Dør og
saa 3 Fag Vinduer og søndenfor Port en findes f ørst 4 F~g Vindu e r
1 Dør og tilsidst 3 Fa g Vinduer. I nordre Ga vl find e s en For~ og
1 Fag Vindue paa hver Side. I søndre Ga vl en Dør med 1 Fag Vindue paa hver Side. Fra søndre Gavl find e s Indgang til en Corridor
med Contoirer paa hver Side til H øire først et Contoir me ~ 1 Fa g
Vindue mod Øst og mod Syd til Conducteuren for de nye Byg~ingsrs
Opførelse paa Værftet, afgivet til Inspectionsoff.ved Eqvipage og
Takkelloft i April 1867, og længere inde i Corridoren paa samme
Side et Værelse paa 1 Fag mod øst til Archiv og Matcrialk~mmer
for Tømmerværkstedet, afgivet i April 1867 til Arbeidsformanden.
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Paa v enstre 3ide i CorridorGn findes først et Contoir med 1 Fag
mod Vest og 1 Fag mod Syd til Skriveren ved Tømmerværftet og indenfor dette et Contoir p~a 1 Fag mod Ve st til Bestyreren af Tømmerværftet. I Corridoren findes tillige Opgangen til Loftet der
findes ovenover Contoirerne og Marketenderiet eller de sydligste
6 Fag af Bygningen og den ene Dør. Nordenfor Contoirerne findes
et Locale, der gaa er tvers igjennem Bygningen 1 Fag og 1 Dør mod
0st og 1 Fag og 1 Dør mod Vest med en Comfur til Ma rketenderi, der
begyndtes her lste Juli 1865 og indrettet ifølge Ministeriets Ordre af 7 Juni 1865. I Juli 1865 opførtes et grundmuret Skillerum
i Localet nordenfor SRaledes 3 Fags Længde af Bygningen derved
blev .: 1fskaaren hvilket Iioca.le blev lagt til Ma rkentenderi, dB. det
viste sig at det først dertil bestemte Loca le var utilstrækkeligt
Endvidere opførtes et Skd!lle rum p~ ~ l angs i Bygningen og e t mindre
paa tvers saaledes at det hele saa led~s indvundne Rum dannede et
større Locale p2a 3 Fag mod Vest til M~ndsk~bets Bespiisning et
Værelse paa den østlige Side paa eet F~g til M2rkentenderens Brug
og nordenfor paaæ.mme Side et Lo~ale pa2 2 Fag til Underofficierers Bespiisning. Tillige blev en Kjælder anl3.gt i det oprindelig bestemte Markentenderilocale. Den øvrige Deel af Bygningen er
ved et grundmuret Skillerum med en Port ideelt i to Rum, det nordligste pna 4 Fag mod Øst og 3 Fag og 1 Dør mod Vest, det sydligste
paa 4 Fag Vinduer og 1 Port paa hver Side be gge benyttede til
Værksted for Tømmermændene. Værkstedet toges i Brug i 1865.
Par3.llelt med Tømmerværkstedet er opført et H~lvt :1gsslruur 192
Fod langt 17 Fod bredt og
Foj høi t til 'I13.get der er dækket
med Asphaltpap. Heri opbevares forskjellige Træmnterialier, ildfaste Steen, ildfast Leer m. m. Tillige findes her en Kalkslagerbænk og et Lukaf for de priv3te Muursvende.
I Mat erialgaarden blev i 1865 anlagt 1 Sandoplagsst ed 60 Fod
13.ng 25 Fod bred s amt to Kalkekuler 3.f samlet Længde 44¾ Fod og
2o Fod brede, hver især rummend e circa 1450 cub Fod K~lek3.lk.
s~nvel S8.Ildoplagspladsen som Kalkekulerne ere støbte af Beton og
Kalkekulerne ere dækket med et Tag af Træflage.
Fra Mqterialganrden findes i St ~kittet en Port mod Syd og 1
Port paa hvar Side ::1.f Kalkemøllen og Kalkblandingshuset.
Langs den nordlige Siie findes tven::le Bræcle skure vest ligst ligger Kalkmøllen OE østen herfor KÅlkbl~nJingshuset./
K3.lkmøllen bcstaaer ~f en støbt Jernska~l. der bliver sat i
en roterende Bevægelse medens tvende tunge Jornvalser oven i denne,
hvilende med deres egen Vægt i Sk'1.:J.len eller p::v.:i.. den i Ska8.len anbragte Bl"lnding af K:1lk, Vand 05 S - :m d, kunne dre'te sig rundtom en
horizontalt liggende Axel og sanleclo s b~fordrer Blanding og lmuser den muligen endnu ulædsR:ed.e K:tlk. Deri__ne Mølle sættes i Bevægelse ved en Dampmaskine med tilhørende Kjedel p.'.'1.3. circn 8 Hestes
Kr3.ft, oprindelig anskaffe t til at pompe Basinet tomt indenfor.
Dæmningen ved Bygninge n ~f den nye Dok paa Nyholm. Mørtelmaskinen
~nskaffedes ligeledes tifu den nye Dok og stod fr3. 1855-61 pa~ Dokkeøen, indtil den tillige me d Maskine n opstille des her i 1861.
Udenom denne Kalkmølle opførtes s.A. e t bindingsværks, brædebeklædt Skuur tilde els dækket med T~gst e en, 37 Fod lqngt, 28½ Fod
bredt og 9½ Fod høit.
Østen for dette Skuur stnqe r et
Kalkblandingshuus, et bin iingsværks brædebeklædt Skuur, 5o½ Fo j
langt, 2o Fod bredt 9½ Fod høit ti med Bræuet'1.g, henflyttet til
sin nuværende Plads i 1861 fra ~okkeøen, hvor det gjorde Tjeneste
i samme Retning frR 1855-61. Her henlægges Kalken til Luftlædskning og senere blandes den med Vand i det passende Forhold forinden det bliver bragt ind i Møllen.
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Paa østre Side af Sporveien i Nærheden af den nye Smeiie ligger
en lille Contoirbygning 24 Fod lang, 13i Fod bred 8 Fod høi til
Ta get A.f Muur og Bindingsværk med 1 Vinjue mod Ve~t, 2 Vinduer og
1 Dør mod Nord, 1 Vindue mod Øst og 2 Vinduer mod Syd.
Bygningen a r opført i 1860 til Brug for Conducteuren ved Opf ørelsen af Kabys- og Vandknssemag~sinet og Smediebygningen .
. /Da den store Contoirbygning den lste October 1863 blev tagen
i Brug erholdt Conducteuren Contoir i denne indtil Contoiret i
Tømmerværkstedet indrettodes til ham der, og den lille Contoirbygning blev derpaa indrettet til et Udsalgssted for Værftets
Arbeidere indtil den i 1865 indrett edes til et Udbet:1lingssted
for Arbeiderne idet Udsql gsst e det vqr bleven ophævet pa~ Grund af
Indretningen af Marke nt e nde ri et i Tømmerværftet . /
Ved det sydøstlige Hj ørno af Frederiksholmen ligger en indhegnet Plads kaldet
Dehlehaven 263 Fod l ~ng, 12oi Foi bred 1 p~a den nordlige Side,
begrændset af et St-=tkit, p-'3. '.l d e n sydlige Side, 3.f tvende bindingsværks brædebeklædte Skure med e t Pl1..nkeværk ime ll em, paa de to
andre Sider ved brædeboklæJte Halvt qgsskure, a '.lbne ind mod Gaarden
kun lukkede ved løse Kla ppe r.
Dehleh~vens Skure 8re opført e i 1797,98,99; en Trediedel hvert
A2r i Henhold til Kgl.Resolution af 5te Mai 1797.
1837 bl ev den nordlige Trediedeel nedrevet p~a Grund ~f Opførelsen af Kanonbaadsskure Afdelingen No.8, der som tidligere anført f~ndt Sted i 1837-38. Djn nordlige Ende af Dehlehaven blev
lukket ved et Stakit, 7 Fod høit me d en Port p~a Midten.
Størrelsen a f Skurene ere for Tiden følgende:
De østlige Skure, det pordlige 124 Fod Lmgt; heri endeel
Pibestn.ver.
det __sydlige 123¾- Fod l ;:m gt, heri Linde- og
Almeplanker.
De ve stlige Skure , Jet nordlige. 5o Fod l~ngt, henstaaer ubenyttet.
Det sydli ge, 193 Fod 19.ngt, heri Egen-=tgler
og Bøgep l '1Ilker.
De sydlige Hus e ,
det østlige , 32¾ Fod lÅngt 7+ Fod høit beny'etcs··-eTT7Jh.terir-!.lier for Opmudringsvæsenet.
det vestli~e, 33 1/3 Fod langt 7+ Fod høit,
hori Pokkenholt og Haanispader og p~a Loftet
Trænagler.
Alle HusenG og Skurene erG 19+ Fod brede og H~lvt~gsskurene
8 Fod høie. Me ll em Skurene paa Østsiden og V0stsiden findes et
Pl'1nkeværk med Port paa Midten, lig8ledes Gt Pl:1nkoværk mellem begge de sydligG Huse med Port pa~ Midten.
P2a Gaarden findes under ~~ben Himmel henliggcnde Alme- og Bøge Planker s amt lybske Bræder og pa'l M"l.rken vesten_ for Dehlehav~n
Bøgebrænde og 16 Allinger, samt m0llem K:IDonb~~dsskure Afde~ingen
6 og 7 18 Allinger. (I Juli 1862 forandred0s de tvende sydlige .
Skure til et "Magasin for cas_sere~ .. Gods", ifølge Ordre uf 2o Juni
s.A. for at erstatte Gnmmelholms Spaanehave, der nu er nbandoneret,
tillige indhegnedes endee~. ·1f Dehleh ;.1 vens Gaardspln.ds med Plankeværk til dett e Magasins Brug og et Halvtagsslruur opførtes p!l.cl Sydsiden af dette. Det i det vestlige Skuur værende Pokkenholt og
Egen~gler henflytt e des til Halvt ~gsskuret mod Syd paa Vestsiden ~f
Gaarden og Baas e indrett e dGs til Auctions-Bunkernc.)
/Magasin for c ~sseret Gods. I For~Qret 1866 erholdt dett e M~gasin endeel af det sydlfge -Sfuur pla V0stsiden d~ det Rum, der
var anviist det i d e to syd lis e Skure Vl~ for indskrænkGt.(
/Paa Strækningen fra Dehle h aven over imod s~ugmølle bygningen,
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/Paa Strækningen fra Dehlehaven over imod Saugmøllebygningen
4o Fod fra Frederiksholms sydlige Bolværk findes en grundmuret
By?ning til Baadeoplagsh~us_og Baadebyggerværksted 387 Fod lang,
474 Fod bred
Fod høi til Taget, der er dækket med Skifer.
Udgravningen af Grunden paabegyndtes i Slutningen af Juni Maaned
1866. Grunden blev lagt·og Bygningen opførtes i Efteraaret 1867
og Tagspærene reistes i Løbet af Vinteren hvorimod den øvrige
Deel af Bygning først fuldførtes i Sommeren 1867./
/Paa Marken mellem Kanonbaadsskurene Afdelingen No.7.7 og 8
paa den østlige Side Den midterste Tvervei paa Frederiksholm paa
Nordsiden og Brandoplagshuset paa den sydlige Side indrettes i
Decbr.66 - Marts 1867 en Exerceerplads til Artilleriets Øvelser .
Fod lang./
Nedrevne Bygninger.
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Af Bygninger m.m. der tidligere fandtes paa den nuværende
Frederiksholm, men Tid efter anden e re borttagne eller ophørte
maa nævnes for saavidt de ikke a lt tidligere ere beskrevne :
Lystjagtskuret var et Skuur eller egentlig h-un et Tag, der
stod paa den nordøstlige Ende af Langøen ud over Bolværk, hvorunder Lystjagten ØRNEN i sin Tid har ligget; men da den i 1791
udgik af Flaadens 'ral, blev Skuret nedtaget , Eftersom Ørnen byggedes i 1776 er formodentlig pa a samme Tid eller kort efter dette
Skuur blevet opført; men dette vides ei me d Bestemthed ,
Opmudringsvæsenets Skure. Sa~danne har til forskjellige Tider
været opførte paa Øen og atter kort efter nedtagne, saaledes opførtes i 18o4 et 14 Fod l an gt, 8 Fod bredt, lo Fod høit til Opbevaring af Materialier paa det St e d, hvor nu Kanonbaadsskurenes
Afdeling No.l findes. 1806 nedtoges det og henflyttedes til det
nordøstlige Hjørne af Øen og samtidig hermed forlængedes det
6 Fod.
1819 fandtes e t lille Skuur pa a Sydsiden af de 9 K~nonbaadsskure i den gamle Afde ling No.3 til Contoir for Opmudringsassistenten, det nedto ge s samtidig me d at disse Skure bleve nedbrudte. 1819 fandtes lige lede s en Bygning paa samme Sted, hvor
senere Maskinværkstedets nuvære nde Smediebygning er beliggende.
Østen for Maskinværkstedets J e rn Maga sin fandtes ligeledes tidligere et Materialhuus for Opmudringsvæs enet, dette nedtoges i 1858
da det stod i Veien for Anlæget af Ve ien gjennem Frederiksholm og
blev opført igjen nordenfor Saugmaskinbygningen, hvor det for Tiden benyttes af Dreieren til Materialier.
Kulhave fandtes tidligere der, hvor nu Kanonbaadsskure Afdelingen No.l findes, den anlagdes i 1796 og har været der indtil
disse Skure bleve anlagte.
Skuur for de spanske Tropper 16 Fod langt, 12 Fod bredt med
Brædetag er blevet opført i 1808 paa Langøen og senere s.A. blevet
nedtaget.
Plankeskure have tidligere været opførte her i et stort Antal
sammenbyggede i 2 lange længder parallele med det nuværende Hovedmagasin, den østlige længde 51 Fod lang af en samlet Bredde 365
Fod, den vestlige Længde 51 Fod lang af en samlet Bredde 280 Fod.
De sidste Pl~nkeskure nedtoges i 1819.
Den artesiske Brønd l·1a omttrent hvor nu Sporveien løber over
Frederiksholm ud for M~skinværkstedets Jernmagasin.
7 Juni 1831 p~abegyndtes Arbeidet; mon paa Grund af det svære
lag af Flyvesand, man traf pa~, tæt ved Jordens Overflade, havdes
mange Vanskeligheder at kjæmpe imod. Ved Enden af 1839 havde man
efter 1964 Arbeidsdage naaet ned til en Dybde af 449 Fod 2 Tom
uden at erholde V~nd. Efter den Tid gik Arbeidet meget langsomt
fremad; thi 3o Juli 1845 v~r man, ved at have ~nvendt endvidere
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900 Arbe idsdage, kun kommet til en Dybde af 602 Fod 6 Tor,.
Her indtraf det Uheld 3.t Stængerne tabtes og den øvrige Tid, man
a-:ivendte paa dette Arbeide, var kun et forgjæves Porsøg p3.a at
fiske dem op igjen og Arbeidet gik ist~a da man ikke vilde anvende meer Tid eller flere Bekostninger paa et Arbeide, som dette,
der nu kun lovede et lidet gunstigt Resultat.
Brændehaven laa tæt nord for Dehlehaven, da den h~vde sin fulde Størrelse, eller paa det Sted, hvor nu Kanonbaadsskuur Afdelingen No.7 findes. Det var en ved Planker indhegnet Plads, bestemt
for looo Favne Brænde anlagt i 18ol, og atter bortt aget i 1826.
Dokkeøen
259.

260.

261.

Dokkeøen er endnu ikke fuldført idet der kun findes Bolværker
paa de tre Sider. Den østlige Side 726 Fod lang , den nordlige
Side 459 Fod og den vestlige Side 508 Fod lang .
Øen har erholdt dette Navn fordi Dokken paa Nyholm er anl~gt
her. Oprindeligen fandtes her et Par smaa Øer paa dette Sted,
nordligst den nye Steenø og sydligst den nye Ankerø, ~nlagte her
i 1782 i Henhold til allerhøieste Resolution af 26 November 1781
eftersom de gamle 0er af samme Navn ved Nyholms Udvidelse i sydlig
Retning bleve inddragne i Nyholm.
Ankerøen der var 595 Fod lqng, 139 Fod bred, laae 64 Fod sønden
for Steenkysten der var 52 Fod bred og 139 Bod l~ng . 1835 sloges
Bolværk mellem disse Øers østlige Ender og en Pass~ge mellem Øerne
opfyldtes vestenfor dette Bolværk saaledes at der d3.nnedes ligesom
en H·.wn ind imellem Øerne. 1855 forlængedes Bolværket pa9. Østsiden sa~vel Nord som Syd efter til sin nuværende L~ngde . 1856 sloges Bolværket l~ngs 0ens Nordside med Undtagelse af 120 Fods længde der sloges i 1861, og Bolværket 13.ngs Vestsiden pa·1 begyndtes.
1857 sloges Bolværket l ~ngs Vestsiden fra Nordenden hen til Dokken .
1858 sloges 124 Fod Bolværk fra Dokken og sønder efter langs den
vestre Side. 1859-60 forlængedes det vestre Bolværk endvidere
120 Fod sønder efter, til den længde det for Tiden h'J.r.
Opfyldningen bag disse Bolværker er skeet samtidig med Ramningen af disse, væsentligst ved den Fyld, der kom tilstede ved Udgravningen af Dokkebasinet.
Bygninger paa Dokkeøen
Contoir og SlroTeoygrling er en grundmuret Bygning paa een Et~ge
lloi Fod lang, 36¾ Fod bred~ læ Fod høi til Taget med en Qvist
hvori 3 Fag Vinduer paa øØst- sa~velsom paa Vestsiden; der findes
7 Fag Vinduer og 2 Døre paa Østsiden, 9 Fag Vinduer paa Vestsiden
og 3 Fag Vinduer i hver af Gavlene. Den er opført i 1788 og 1789
i Henhold til allerhøieste Resolution af 4 August 1788 til Ankerstokke. 18o5 opførtes ved den sydlige Ende en Brandmuur for der
at indrette Contoirer for Takkelmesteren og Takkellofts Skipperen.
1812 forandredes hele Bygningen til Skole og Contoirbrug, ved
hvilken Leilighed alle Portene bleve borttagne, A'1bningerne tilmuredes og Vinduer inds~ttes der. 1819 f:mdtos i den nordlige Ende,
Contoir for Inspectionsofficieren ved T~kkelloftet, e n Commissionsstue, en Stue til et Takkelbræt. I den sydlige ~nde: Contoir
for Takkelmesteren, T~kkellofts Forv'1lteren og for Lærerne . I
Midten f:mdtes Skolelocalerne. P,'J.'J. Loftet h3.vde t'1kkellofts Skipporen sit Contoir. 1852 indrettedes i denne Bygning Contoir for
Chefen for Maskincorpset, Tømmermesteren og Skrivdren, s amt en
Tegnestue, hvilken Sidste indrettedes i den gamle sa2kaldte Commissions Stue for Takkelloftet.
For Tiden benyttes Bygningen p~a følgende M:tad3:
Begge Indgangene ere paa den østlige Side, ved den nordlige
haves paa høire H~2nd, Contoir for Tømmermesteren og vestenforen
Tegnestue, ligefor Indgangen, Contoir for Tømmer-Mestersvenden og

261. fort sat.

262.

Sk~iveren.ved Tømmerværftet, tilvenstre er en lille Corridor i
hvis sydlige Ende er Contoir for Directeur, Underdirecteur og Inspectionsofficiererne ved Maskinvæsenet; paa 0stsiden af denne
Corridor et Contoir for 2den Skibbygmester (Dette Contoir er midlertidig indrømmet Veiermesteren til hans Forretninger p ~a Nyholm.
I November 1862 erholdt Veiermesteren Tømmermesterens Contoir til
Veiercontoir.), og pa a den modsatte Side Contoir for Underassistent og Skriver for Maskinværkstedet. Ved den nordlige Indg~ng
ligefor, Contoir for Inspectionsofficieren ved Takkelloftet, tilhøire Indgang til tvende Skolestuer hvoraf den forreste gaaer tvers
over Bygningens Bredde , den inders te , hvori findes et Tqkkelbræt,
kun optager den vestlige Halvde el af Bygningen paa s~mme Sted, hvor
Maskindirecteurens Contoir optager den østlige Deel, til venstre:
Indgang til 3 Værelser, det midterste og det vestligste er Contoir
for Skriverne ved Takkelvæsene t, det østlige er T~kkelmesterens
Contoir. Paa Loftet findes ved d e n nordlige Ende et Værksted for
Syening af Sl~nger, Drivremme , Brandsp2nde m.m. indrettet her ifølge Ministeriets Ordre qf 26 Juni 1856. Heri et lille Contoir
for Brandmesteren. I d e n sydlige Ende findes et interimistisk
Contoir for Hovedmag ~sine t.
I denne Bygning holde s tve nde Skoler, den ene for Q.v a rteermest ere og B~2dsmandsm~ther, d en '3.nden for heel og halvbef~rne Corpsm3.troser, begge under Inspectionsofficierens Ledelse.
Af Iærere findes her foruden Inspectionsofficieren, 1 Overkanoneer, 1 H øibaadsmand, 1 Baadsmand og 1 privat Lærer fra Byen.
Iæsetiden er hvert Aar fra 1 October indtil 31 Marts næstkommende
fra Klokkelydningen eller lidet efter indtil Klokken 2.
Læregjenstandene ere: for Underofficiererne: Dansk,Styrmandskab, Sømandsk~b, Regnsk~bsføring og Holmens Arbeider.
for de Menige: Skrivning, Regning, Dansk, Fart og Tqkling,
Holmens Arbeider, Roning og Styring med Holmens Fartøier, LodhivT
ning og Exercitie.
/Conto ir,.:.. og .Skolebygning paa Dokøen. Den lste October 1863
flyttedes følgende Contoirer bort fra denne ByBning: T~kkelmesteren med Inspectionsofficier og Skrivere. Hovedmagasins Forvalteren
med hans Contoirpersonale, Directeuren og Underdirecteuren ved M~skin- og Bygningsvæsenet med Inspectionsofficierer, Under.3 .ssistent
og Skriver ved Maskinvæsenet, Mestersvenden og Skriver ved Tømmerværftet med tilhørende Tegnestue s ~mt Veiermesteren hvilke Alle erholdt Contoirer i den nye opførte Contoirbygning paa Frederiksholmen hvore ft e r enkelte ~f de 8f Directeuren for Maskinvæsenet
benyttede Loc:1ler indr ømmes int e rimistisk til Afbenyttelse for
Constructions- og Re gle rin gs Commissionen, der flyttede fra G~mme lholm de n 3die Octobc r 1863, hvor den forbliver indtil de i Contoirbygningen p aa Nyholm he rtil indrett e de Localer bleve færdige
(omtrent ved Nyt2a r 1864). Det tidligere af Veiermesteren benyttede Contoir i d et nordøstlige b enyttedes dernæst qf lste Skibbygme st e r paa Grund a f Bep3.ndsring først af D::mnebrog senere 2f
Peter Skram. I Juni 1866 indrett e s dette Contoir til Brug for
Søtøime ste r en eft ersom Contoirbygningen pJa Christiansholm pa~
Grund a f Øens Bortsalg skulde rømmes. 9de Mai 1864 erholdt atter
Mestersvende n og Skrivere n ved Tømmerværftet Contoirer her indtil
det und e r Opførels e værende Tømmerværksted blev færdigt hvorefter
de anvist e s Contoir e r her i d en sydlige Ende. Efter at Constructions og Regleringscommissionen var flyttet fra det Locale der
midlertidig var indrømmet den til Forsamlingsstue, erholdt de ved
Skibbyggeriet værende Underofficierer dette Lo~~le til Brandstue
indtil dette og flere andre Localer i Sommeren 1865 indrettedes
til Artilleriskole paa Grund af Søcqdet a c~demiets Indretning paa
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Skolebygningen paa Christiansholm. I Sommeren 1865 erholdt Artilleriskolen følgende I.Dc ~ler af denne Bygning: Den store Skolebygning nordenfor den sydlige Inagangsdør, de to mindre Localer
nordenfor denne Stue (hvoraf den vestlige til T~kkelbræt den østlige til Iæseværelse i hvilken Anledning Døren ud til Co;ridoren
nordenfor borttoges og en Dør blev anbrqgt me lle m denne Stue og
den store Skolestue, samt de to mindre Værelser paa Vestsiden
s~nden f?r . Skolestuen (tidliger e b enyttet af Skrive rne og Inspe ct1.onsoff1.c1.eren ved Ta k ke lvæse net) i hvilken Anledn ing en Dør anbragtes mellem disse to Være lser o~ -Døren ·me ll em d et sydligst e Værelse og det midterste Værelse ved den sydlige Ende bleve borttagne. Disse to Værelser paa Ve stsiden benyttedes derpaa til Skoleforstanderen, en Overkanone er. I Juni 1866 indrettes Bygningen
endvidere til Brug for Sø~rtille ri e t p aa Grund af Salget af Chri st i::i.nsholm p : 1.a følgend e 1\,1:J.a de : Vær e ls er i den sydlige Deel erholdt Underdirecteuren v ed Artilleri e t og Inspectionsofficieren ,
denne det midterste hiin de t ~stli ge . Ve d den nordlige Indgang
erholdt som tidligere anført p a2 høire Side Søtøimesteren Værelset
i det nordøstliga Hjørne , d et ~1ordvestlige Hjørneværelse erholdt
Skrivarne, Værelset ligefor Indg:mgsdøren blev Tegnestue og Værelset paa venstre Side af Corridoren, der tidligere førte ind til
Mnskindirecteurens Contoir e rholdt Tøivarteren . /
Udenfor denne Bygning i K~n ~len mellem Dokkeøen og Frederiksholmen ligger en Sprøitepr'1Ill No.2, hvortil Nøglen findes i Hovedvagten saavalsom i IvI,'1. skinværkstedet.
Dokken paa Nyholm. Pe rpe ndicul ~ir p aa Dokkeøens Længderetning
2o5 Fod fra Øens Norde nde e r Midt e rlinien af den her anlagte Dok,
der har følgende Hov€ddimensione~: Længde i Bunden fra Inderkant
af Sluseportene til Tr~ppen i Forenden: 249½ Fod, Dybde paa Slusetærskelen under da glig V'1.nde 2o Fod, Bredde i Sluse n 58 Fod . Fra
Bolværkslinie n til B~gka nt af Muren ved Indere nden e r 347 Fod 3 ~om
Bre dden tve rs over Dokke n p.qa Yderk':mt 3.f Mure n v e d Trappe rne paa
Siderne er lo2 Fod 6 Tom.
Tegningen til Dokken e r forfatt et af den engelske Inge ni eur ved
H elmens e gne Kræft e r, l e de de v e d Capit11.in N.E.Tuxen.
Dokken bygge de s i Henhold til Kgl.Resol.~f 4 J~nua r 1854 .
3die Juli s.A. b 9gyndt e s Arbe ide t ved a t udsætt e Dæmnings Linierne
og foretage Boringer i diss e . 8de September 1854 p ~abegyndtes
Ramningen ~f Dæ~ningen, der fuldførtes i MRi 1855, hvorefter
Fyldninsen af denne p3.abegyndtcs 18 April og Dæmningen var complet
færdig 6 Juni 1855. Udpompningen indenfor Dæmningen fandt Sted
ved Hjælp af en transport Rbel Dampmaskine, der drev 2 Stk . lo Tom
og 2 Stk.12 Tom Pamper fra 4 Juni - 14 Juni 1855. 15de Juni s.A.
begyndte Udgravninge n af Mudderet og 1 Juli af den faste Grund og
var s a a vidt fr e mmet? at m~n den lode September 1855 begyndte Muringen. 3die Octob8 r begyndte Sætningen a f Granitsteen ..
Da det f andt es ønskeligt at erholde en større Bredde 1. Dokken
for at ska ff e be dre Luft og Lysning ned i Dokken approberedes af
Ministe~ie t under 3die Februar 1856 et nyt Tversnit af Dokken.
I Juli 1856 va r e a lle Grailitstenene satte i Bunden og 15de August
sattes den først e Steen i Slusefalsen af Hans Majestæt Kong Frederik de n Syven ce . Sluseportenes Ops0illing begyndte i September
1857 og de pr ovedes første Gang den 24 Juni 1858.
15de Ma i 1858 b l ev den førs t e Granit sat i Dokken og 18de August s.A. Kl.11 indviedes Dokken under Overværelse qf Hans Majestæt Kong Frederik c.e:a VII.
Dampfregatten Sj x l.l~na var det f0rste Skib, der benyttede denne
Dok.
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Siden Dokkens Indvielse og indtil Dato have følgende Skibet
været i Dokken.
Dampfregatten SJÆLLAND ............. 18 Aug.1858 3.Sept.58.
'.Damp ski bet. SLESVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sept. 11 9 Sept. 11
Skruekanonbaaden THURA ...••. ~, , , • • . 9 11
11
22 11
11
Corvett en NAJADEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . lo 11
11
11
11
11
11
Dampcorvett en HEIMDAL . . . . . . . . . . . . . . 22 11
24 11
11
11 3
Dampskibet Geiser
........ , . . . . . . . 24 11
0 Oct. 11
11
Dampcorvetten THOR . • . . . . . . . . . . . . . . . 3o Oct.
29 Nov. 11
11
Russisk Skruefre gat SVEI'LANA ....... 3o Nov.
9.Febr. 59,
11
Dampskibet
JYLLAl'JD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
Febr.1859
24 11
11
11
11
SKIRNER
. . . . . . . . . . . . . . . 24
3o Mai 11
11
11
H EKLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o Mai
8 De c b • 11
11
Corvetten VALKYRIEN . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Dec.
3 April 60
Dunkraftpram No. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
11
11
11
11
Briggen !ORNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 April 1860 8 Mai
11
Skruekanonbaaden THURA . • • . • • . • • • • • •
11
11
11
11
11
11
Damp ski bet ÆGIR ...... . ....... , . . . . .
8 Mai
1 Juni 11
11
11
SLESVIG . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Juni
26 Juli 11
11
II
JYLLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Jul i
lo Aug. 11
11
Briggen St . THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . • lo August
31 Oct . 11
11
Hollands Fregat ZEEPLOEG ........ , . . 31 Octb.
16 Nov. 11
11
Skruefregatten JYLLAND . . . . . . . . . . . . • 21 Novbr.
13 Decb. 11
Skruecorvetten THOR ................ 13 Decbr. "
3 Mai 61.
11
Damp ski bet SLESVIG ........ . ... . . , . .
3 Mai
1861 28 11
11
Skruecorvetten DAGMAR . . . . . . . . . . . . . .
1 Novbr.
21 Nov. 11
11
11
Dampskibet ÆG-IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
18 Dee. 11
11
SLESVIG . . . . .. . . . . . . . .. . 18 Decbr. "
28 Febr 62.
"11
DANIA . . . . . . . . .. . .. . . . .. . 28 Fe br. 1862 12 Marts 11
JYLLAND . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 April 11
14 April 11
11
11
11
11
11
H ERTHA . . . . . . . . . . . . . . . .
14
23
11
11
11
JYLLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
19 Ma i
"
Linieskibet DANNEBROG .............. 2o Mai
"
/Senere have følgende Skibe e ller F~rtøier vær e t i Dokken/
Dokken er hovedsagelig byEget af Muursteen i Rom~n Cement og i
hydranlisk Kalk med Granit i Overfladen paa saadanne Steder, hvor
den meest er udsat for Slid eller Stød. Bunden har Form af en omvendt Hvælving og Siderne ere ind mod Dokken aftrappede med 3 Afsatser hvorimod Bagsiden a f Muren er lodret. Inderenden har samme
Form som Siden, kun med den Forskjel at istedetfor at Siderne ere
rette Linier er disse her Halucirkler , idet Sectionen af Dokken
svinger rundt om en ret Linie, perpendiculair paa Bunden.
Dokken lukkes ved tvende Porte af Eg, der dreie om hver sin
verticale Axe og aabnes udad ved Hjælp af 2 Spil anbragte paa
Land. 2 andre Spil tjene til ~t trække dem til, naar de skulle lukkes. Udenf or Sluseporten findes en Fals i Bunden til deri at anbringe Underenden af en Dæmning i Tilfælde af at Sluseportene skulde trænge til Reparation. For P~ss ggen ned i Dokken findes tvende
Tr~pper, een pan hver Side paa Midten efter Længden, samt een Trappe ved Inderenden. Pna Siderne af denne findes et Par Sledsker
til Nedfiring af Tømmer ved Skibs Rep~rationer.
Paa hver ~f Dokkens Sider findes 2 lignende Sledsker, men noget
mere steile, nærmest beregnet pna Opheisning af Kurve med Spaaner
og Smuds fra Dokken eller Nedfiring af meget korte Tørnmere.
I Bunden af Dokken finde s tvende Rader Stabe lblokke, for at kunne afrette den ene Rade til det næste Skib imedens den ~nden Rade
b enyttes til det Sk ib, der st~ae r i Dok k~n.
Hele Dokken er bygget sa~ledes at den er 12 Tom . høiere ved
Inderenden end ved Yderenden for ~t hjælpe til ~t f~ ae Vandet til
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at løbe af ved Iænsningeh.
For at fylde Dokken haves en Canal, der gaaer fra lidt under
V~ndets Overflade langs Dokken og udmunder ved dennes Bund. Ved
Hjælp af et Stigbord, anbragt paa denne, kan man hindpe- Vandet i
at trænge ind, n~ar det skal holdes borte.
For at tømme Dokken har den omtalte Canal en anden Green der
løber hen til en Brømd ved Siden ~f Dokken, men 3 Fod under'dennes Bund og fr ~ denne Brønd, der findes i det ved Siden liggende
Maskinhuus oppompes Vandet med Dampmaskiner, hvorom mere senere
hen. Dokkens Volumen under daglig Vande er 324.700 cub.Fod.
Selve Dokken har kostet foruden Maskinhuset c . 786 . 342 Rdl .
/Til Bygning af en Dok m.m. blev bevilget
Rdl.
Ved Arbeidets Fuldførelse viste det sig, at Bekostningen stillede sig saaledes:
Y
/Efterat Marinen i 1864 havde erholdt Pantserskibet Danmark
viste Dokken sig at være for kort hvor dens Inderende ifølge Kongelig Resolution af 6 Octbr.1864 og Ministeriets Ordre af 23 Juni
1865 blev forandret, idet Nedgangstrappen ved Inderenden borttoges
og Muurværket huggedes bort under denne og Dokken forsynedes nye
Trapper af Granit. Arbeidet ved Forandringen paabegyndtes 19 Aug.
1865, men ophørte atter 9 September s.A. tildeels af Mangel paa de
fornødne Granitsteen. 9 Ma i 1866 optoges det atter og 4 Aug . 1866
var det hele Arbeide fuldført, men a llerede den 24 Juli var Aabeidet saavidt fremmet ~t Pantswrskibet kunne sættes ind i Dokken.
Danmarks hele Iængde over Stevnene er 269 Fod 9 Tom dansk Maal og
Dokkens hele Længde fra Inderkant af Sluseportene til Inderenden
af Dokken hvor den lodrette Nedhugning fandt Sted er 275 Fod lo Tom.
I Foraaret 1863 opførtes pna Siden af Dokken tvende Galger,
een pa~ hver Side, for ~t bære de Jernbaneskinner, der vare nødvendige for Dannelsen af en Sporvei udenom Dokken til Dampkranens
Vandring for at anbringe Pantserpladerne pa'.l Linieskibet D~nnebroge der p'.la den Tid blev bepantsret i Dokken./
Sønden for Dokken find e s e t Maskinhuus en grundmuret Bygning
54-t Fod 1'3.ng, 36 Fod bred 17 Fod høi til Taget, der er dækket med
Skifer, forsynet me d e n fritsta a ende Dampskorsteen 11¾ Fod i Fiirkant og 72 Fod høi. Det har 2 Fag Vindue r i nordre Gavl, 1 i
søndre Gavl, 2 i østre Side og 2 Vinduer og 2 Døre i vestre Side .
Den nordre Gavl er tillige prydet med Hans M. Kong Frederik VII
Navneciffer med Krone, udhugget i Granit og indmuret her.
Bygningen er opført samtidig med den nye Dok. Grunden lagdes
ud med Concreat i October 1856 og Huset tilligemed sin Skorsteen
var færdigt i October 1857 .
Af de to Indgange, der findes paa den vestlige Side er den sydligste til Kjedelhuset, den nordligste til Maskinrpmet. Midt i
dette findes en vertical staaende elliptisk dannet Brønd gaaende
fra Gulvets Overkant til 3 Fod under Dokkens Bund. I denne Brønd
findes 2 Stk.36 Tom Pamper og 1 Stk . 24 Tom Pomper med respective
3 Fod 6 Tom og 2 Fod Slag, bestemte til Lænspompning af Dokken.
Disse drives af 2 Dampmaskiner, hver paa 2o Hestes Kraft og 1 pa~
6 Heste, hvilken sidste Maskine benyttes tillige til den daglige
Iænspompning.
Uagtet Pamperne have en saad·=m Kr'.lft , at de kunne bortskaffe
circa 7f Tdr.V~nd i Secundet medtages dog Lænspompningen, nqar
intet Skib er i Dokken circa 6 Timer. Maskinerne prøvedes første
Gang 6 Mai 1858. De større M~skinor · e r e sa~ledes indrettede at
de kunne drive et i Nærhede n anlagt Værksted, nanr saadnnt i Ti-

den skulde blive forl angt.

(Under 12 November 1862 beordrGdes af

Ministeriet en ByBning opført paa Dokkenan til deri at opstille
Maskiner til Pantserpladers Behandling og Ivbskinerne i M.:1skin-
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huset vil saaledes komme til at drive disse Værktøism3.skiner.)
I Kjedelrummet sønden for Maskinrummet findes to Kjedler hver
2o Hestes KrB.ft og 1 paa 6 Hestes Kraft.
Parallelt med Dokkens længderetning ligger Pantserværkstedet
121 Fod langt 41¾ Fod bredt og 17 Fod høit til Taget der er dækket med Skifer. Bygningen opførtes fra 6te Februar 1863 til 15
Mai s.A. med Undtagelse ~f Maskinernes Opstilling i Henhold til
Ministeriets Ordre af 12te November 1862. Bygningen hvis Sider
ere dannede af støbte Jernsøiler klædte med Bræder hviler paa et
muret Fundament. Paa Nordsiden findes 2 Porte og 8 Grupper af
Vinduer hver bestaaende af 2 Fag Vinduer, paa Sydsiden lo Grupper
Vinduer hver bestaaende af 2 Fag, i hver af Gavlene en Port og 2
Grupper Vinduer hver paa 2 Fag. Af Maskiner opstilledes her oprindeligen, en stor Høvlemaskine til Pantserplader, en Maskine til
at skjære Enden af Pantserplader, en Armboremaskine, en hydraulisk Presse med tilhørende Pamper, alle drevne ved en Axelledning
pqa langs i Bygningen. Den bevægende Kraft erholdes fra den i
Maskinhuset tæt vestenfor værende Dampmaskine. I Begyndelsen af
186L~ opstil ledes her endvidere en Armboremaskine og i Juni s .A.
opstilledes her en svær Lokke- og Klippemaskine . L311gs hele Bygningens længde findes et Spor anlagt fra een udenfor denne værende Drivskive til en VQndrende Kran til Transport af Pantserplader.
P3.ntserværkstedet oplyst e s med Gas idet der findes 17 Blus.
M~skinhuses oplystes med Gas i 1864 idet der indl~gdes en Ledning
til 16 Blus./
/Pladsen søndenfor Pnntserværkstedet udplaneredes i Aug.1866 og
Lag Kanonlad hver især 325 Fod lange ble ve her anlqgte af det
ved Salget af Christiansholm opbrudte M~teriale./
Nord for Dokken ligger et
Arbeids og Oplagshuus ogsna kaldet
Magasin for Flaadens faste Inventarium, en grundmuret ByBning
paa 2 Etager med 1 Loft. 147 Fod langt, 4o¾ Fod bredt 22 Fod
høit til Taget, der er dækket med Skifer. Der findes 8 Fag Vin-duer og 3 Porte i underste Etage, lo Fag Vinduer og 1 Port, i øverste Etage, saavel paa Nordsiden som Sydsiden, 2 Porte og 1 Fag
Vinduer i underste Etage og 3 Fag Vindue r i øverste Etage, saavel
paa østre som vestre Gavl. Bygningen opførtes fra August 1857 til
Mai 1858 i Henhold til Ministeriets Ordre af 2o Juli 1857,
For Tiden benyttes Bygningen paa følgende M8.ade: Forneden findes Opgangen til 2den Etage i den nordlige End8 ~ dan østre ~avl
hvor tillige findes en Materialbod og en Ølbod. Syd her for L samme Gavl findes et Materialkammer til nyt og gammelt Kobber optagende 2 Fag af Bygningens Længde. Vestenfor dette findes et Kammer pan 2 Fag til Skibenes Jollebomme, FinkenetsceptGr~. Res~en
af Bygningen er et eneste stort Loc~le, der benyttes tLl ArbeLdslocale for Tømmermændene under 2den Skibbygmester. /I det vestligste Locale i UndGrhuset er den Vandm~qler opstillet, som angiver Vandforbruget ved ved V:mdfyldningsstedet pa a Vestsiden af
Dokkeøen nordenfor Dokken./
For oven findes ligefor Opgnngen en lo.ng Corridor, der gnaer
hele Bygningens længde iBjcnnem langs Nordsiden med Adg:ng til 9
mindre Kamre langs den sydlige Side og 1 større K3.mmer L den østlige Ende. I disse 9 K9.mre opbevares Skibenes sn~k.::tl~te K·1mmergods eller faste Inventarium sa9.som: PQtentglas, Koph~nagler, kort
sagt alt det mindre og løse Gods som man har Betænkelighed ved '1.t
lÅdc forblive ombord i Skibene, naar de ere oplagte. Dette Gods
fandtes tidligere paq Loftet over gaml~ søndr~ T~kkeladshuu~,~men
forflytt e de s hertil.i 1860. Hele BygnLngen lLgger snn '1.t SLg~ med
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alt Inventarium under 2den Skibbygmester, den saak~ldte Flaademester til Skibenes Reparation.
/I Sommeren 1863 bleve FundRmenterne under Arbeids- og Oplagshusets nordvestlige Hjørne ommurede og forstærkede da de havde
viist sig for svage./
Ved Nordenden af Dokkeøen tæt østenfor Gavlen af den foranfor
beskrevne Bygning findes et
Slæbested, der er 76 Fod langt, 60 Fod bredt, anlagt i 1861
bestemt for en Prambedding. /Slæbestedet blev i November 1863
belagt med et Plankedæk paa nedlagte Strøer da nnende en 80 Fod
lang og 60 Fod brad Prambedding tilstrækkelig stor til 2 Prammes
Landsætning og Rep3.ration./
/Paa Nordre Side af Dokken findes ved de vestre Bolværk af
Dokkeøen en Svingkran af Jern af Fairbairns Patent Tabuler Crane
der dreies om en støbt Mægler paa muret Fund:1.ment opreist her i
Efteraaret 1863 og Foraaret 1864. Kranen der hnr en Udladning af
Fod udenfor sit eget Fundament, der springer
Fod fremfor
Bolværkets Flugt og en Høide af
Fod over Vandets Overflade, er
bestemt til at løfte en Vægt paa 20 . 000 Pund. Kranen benyttedes
første Gang 21 M!li 1864-. /
Imellem Slæbestedet og Dokkeøens Vestside findes nordenfor
Sporveien et
~'1mp ingsapparat, samt __T~re- o~~~del, en grundmuret Bygning, 3 Fod l nng, 16¼ Fod bred, 9~ Fod høi til f~get der er dækket med Zink. Den vestlige H~lvdce l ~f Bygningen opt~ges af en
cylindrisk Trækasse 3 Fod indvendig Diameter, 38 Fod l 'lng lukket
for Enden ved cirkelrunde Støbejerns Døre. I denne dampes Tømmeret forinden det bøies, Dampen erholdes fra en D3.mpkjedel i den
no~dlige Halvdeel af den østre Side af Bygningen. Den sydlige
Deel af denne Side optages af et Locale, der benyttes til Oplag
af ga mmelt Kobber fra Skibe, der repareres i Dokken.
P~a den vestlige Side findes en Dampskorsteen 3¾ Fod i Fiirk'lnt 3o Fod høi og en muret Udbygning 11¾ Fod lang, 5¾ Fod bred,
3¾ Fod høi hvori findes tvende indmurede Kjedler, den ene til Kogning af Beg, den anden for Steenkuls Sværte, begge indrettede til
Kogning ved Da mp. Bygningen er paabegyndt i Juli 1858 og fuldført Aaret efter. /Dampnings3.pparat samt Tjære- og Begkjedel.
I Sommeren 1863 byggedes et Skuur udenom Tjære- og Begkjedlerne
for ~t forhindre Re gn eller den kolde Luft i a t 9.fkjøle den kogende Beg./
Syd for Contoir og Skolebygningen findes
2 Kalkovne med tilhørende Kalk~plagshuus, opførtes i 1855 i
Henhold-=tIT Ministeriets Ordre af 1 September 1854 p~a Grund af
Anlæget af den nye Dok. Her blev al den Kalk, der benyttedes til
Dokken brændt, Ovnene ero saaledes construerede at det raae Materi~le sanvel K~lksteen som Kul k~stes ned i Ovnene ovenfra, og
efter nt Ovnen er antændt, vil m~n et pqr Dage eft8r kunne trække
den færdige Ko.lk ud .forneden, n;yt 1VI3.t e ri'3.le kastes ned fra oven og
S8.aleJ.es fortsættes Brændingen bestandig, saa at Ovnene kunne betragtes som continuerlige. Ved fortsat Brænding kan hver Ovn levere 200 cub.Fod brændt K~lk d Qg lig.
I Kalkoplo.gshuset norden for Ovne ne blev opbev~ret den Kalk,
som blev udtrukket me r e 8nd Forbruget v a r. Dette Huus er af Grundmuur, 3o Fod langt, 17 Fod bredt lo Fod h øit til Taget der ~r dækket med Bræder. Ovnene ere 29 Fod l~nge 17 Fod brede og 182 Fod
høie med en 3 Fod høi Brystringsmuur om Toppen. Volumen af hver
Ovn er 600 cub.Fod.
Eftersom man for Tiden er betænkt paa at forlade Gammelholm
hvor tidligere al Kqlktilberedning til Værftets Bygningers Vedli-
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geholdelse foregik, har man i disse D~ge indrettet en K3.lkekule
paa Dokkeøen, sønden for Knlkovnene af Størrelse saa at den k:m
modtage 120 Tdr.lædsket Kalk.
/Ka lkovne n e og Kalkoplagshuset bleve nedrevne i Sommeren 1865
i Henhold til Ministeriets Ordre af
og Stenene herfra anv endt e s til Skibbygningsværkstedet./
/Paa Plads en Syd for Contoir- og Skolebygningen paa Dokkeøen
opre ist e s i Juni 1866 smaa Galger til Ophængning af de mindre
Anke r e de r flytted e s fra Christiansholm efter a t denne Ø var solgt
lige som d e store Ankre efterat være blevne flytt e de fra Christiansholm blev anbragte l a ngs Øens østlige Bolbærk, hvor de tidligere havde ligget indtil 1854 da de paa Grund af Bygningen af Dokken flyttedes til Christiansholm./
Nedrevne Bygninger. Bygninger m.~ der tidligere fanJtes pAa
denne ø, men nu ere nedrevne ere:
Mørtelmaskinen og Kalkbl~ndingshuus, tvende Brædeskure opførte
i . 1855 veste~for den nordre Ende af den lill~ Contoirbygning;
disse bleve i 1861 n edt agne og h e nflyttede til Frederiksholmen,
hvor de endnu findes; D~mpm~skinen der drev Mørtelm3.skinen flyttedes i 1860 tilligemed sin Kj e de l til K~nonværkstedet hvor den ligeledes endnu findes, da d en fmdt e s p2a Dokkeøen drev den tillige i den tidligere Tid ~f Dokkebygninge n tvende 9 Tom.Pamper til
Iænspompning ~f det udgr~v oJ e P~rti qf Dokken.
Svømmehuset. I 18o7 omtqles i Tømmerværftets Aars R~pport, at
et K~mmer 8 Fod i Fiirk~nt, 7 Fod høit e r blevon indrettet i dette,
der maa altsa3. have været et saadant, men hvornnar det er blevet
opført vides ei. 1813 borttages det.
K~huus for de spanske Tropper opførtes paa don nye Anke r ø i
18oB, 16 Fod langt, 12 Fod bredt. Det nedtoges s.A.
Gymnastiske Apparater. 1813 opreistes 2 Gynger hver 13 Fod
lange, en Mast med Skydestang, en Entregalge og Skraabjælke, All e
til Brug for Ankerøens Skole, tæt norden for Skolebygninge n p aa
denne 0.
1844 opsattes Briggen St . Jaens Reisning p aa Ankerø en ist e det
for den derværende Ma st i Henhold til Colle g i e ts Ordre af 23 Ma rt s
1843. 1854 borttages alle disse Apparater og henstille des til
Christiansholm paa Grund af Bygningen af den nye Dok.
Fr2 1786-1854 V3.re
Flaadens Ankere anbra gte l a ngs det østlige Bolværk paa Anke røen indtil de det nævnte A~r flyttedes hen paa Christi ~nsholm,
hvor de anbragtes lige l e de s l qngs det østre Bolværk.
/P~a Pl adsen sydfor Contoir- og Skoleb ygningen p na Dokkeøen opreistes i Juni 1866 sma a Galge r til Ophængning af de mindre Ankere
der flyttedes fra Chrmstiansholm a ftera t denne Ø var solgt ligesom
de store Ankre efternt være ble vne flytt ed e fra Christi ·J .nsholm
blev qnbragte l ~ngs Øe ns østlige Bolværk, hvor de tidligere h~vde
li gget indtil 1854 d~ de pa2 Grund a f Bygningen ~f Dokken flyttedes til Christi~nsholm./
Arsenaløen. Begynde lsen til denne 0 er dannet i Henhold til
allerhøieste Resolution af 9 SGpt embe r 1739 d:1 en Ø beordrede s .'.llllqgt bag om Motzmanns Pl a ds efter Artillerie -Commissionons Forsl~g
hvorefter en 576 Fod lang , 250 Fod bred 0 da nne j e s.
1743, 15 M:irts findes en Kongelig Resolution for at denne 0 i
Fremtiden skulde benævnes Christia nsholm.
For ::i.t skaffe Plads til det i Havnen og Flaad.ens Leie optagne
Mudder skjænkedes 28 October 1776 en Plads bag Christi ansholm til
Oplag af dette. Bolværket sloges og Mudderet kastedes indenfor,
hvorved dannedes en lille Ø, der førte Navn af "Pramlaugets Plads".
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Denne Ø kjøbtes 14 Januar 1823, men forsvandt senere idet
Øen Christiansholm, der imidlertid havde skiftet N~vn og benævntes Arsenaløen (Endnu i 1814 findes Øen i Tømmerværftets Aars
Rapport benævnet Christi 3nsholm, hvorimod den i 1823 benævnes
Arsenaløen) ifølge Collegieordre af 24 Juni 1824 beordredes udvidet og Bolværker bleve slagne udenom Pramlaugets PlRds og det hele
Terrain indenfor opfyldt. De n sa~ledes dannede nye Ø benævnedes
en Tid lang "Ny Opmudrings Ø" hvilket N3.vn nu ganske er forsvunden . De første Bolværker sloge s i 1826-27, paa den sydlige Side,
i Alt 406 Fod. 1828-29, 860 Fod paa den nordlige Side.
1830- 32 418 Fod p~~ den syjlige Side. 1833, 412 Fod p~a den
nordlige Side, hvorved den hele Nye nordlige Side var slaaet og
81 Fod af den østlige Side. 1836 sloges 342 Fod. 1838:400 Fod,
1843: 4o4 Fod og 1845 sloges de sidste 180 Fod p~Å den østlige
Side, hvorefter Øen h avde e rholdt sin nærværenae Størrelse.
Af de 4886 Fod Bolværk som de nne Ø ha r, er 576 Fod pÅa Vestsiden, 121 Fod paa Nordve stsiden sat af Steen Resten af Træ.
(Ifølge Ministeri ets Till~de ls e af 7de November 1862, opdyrkes
til Forsøg 2 Tønder L~nd p~q denne ø, qf tvende Vognmænd fr a Byen. )
/Da Forsøget med Opd~rkningen qf Øen mislykkedes ophørte dette
ofter dot første Aars Forløb. Langs Ars8naløens sydlige Bolværk
fr ·1. Værftsbroen vest 0reft e r ops"J.tt e s i Juli 1866 et 5 Alen høit
Plankeværk i en Afst'J.nd af 2o Alen fra Bolværket eftersom Kjøberen
af Christi~nsholm ifølge Conditionerne ved Salget havde Ret til
at anlægge en Vei til Christiansholm, en Ret som er gjældende for
nærværende og tilkommende Eiere ~f Øen./
/Over Arsenaløen 3.Illagdes i Sommeren 1863 en macadamiseret Vc i
fra Værftsbroen til ved Arsenqlbygningens nordre Fløi paa den Tid
under Opførelse værende Svingbro over til Frede riksholm./
De største os anseeligste Bygninger pq'J. de nne 0 ere
ArsenaJb~gg_hngerne, tvende grundmurede 2 Et age Bygninge r, hver
især 2331'. Fod l a nge, 35¾ Fod brede, 26 Fod høie med 2 Lofter, forenede med hinanden ved en 43¾ Fod lang, 8 Fod bre d og 19 1/3 Fod
høi Buegang eller Balcon, hvorved mÅn kan gaae fr a d en en e Bygnings
2den Etage til den ~nden. Paa Fronten af d enne B~lcon findes Kong
Frederik den IVdes Buste i halv Corpus omgiven a.f forskj e llige
Krigs-Attributter, nedenunder findes det danske v ~abon. Forneden
er denne Balcon forsynet med en Port paa Midten og en Dør paa hver
Side, alle af Jerngitt e r. Herigjennem er HovedindgJngen til Kuglegq1.rden indenfor. Selve Hove dbygningerne ere gtnske eens og forsynede med 19 Porto i underste Etage og 19 Vinduer i øverste Etage
pna Vestsiden, 9 Vinluer i i overst e Et~ge pa ~ Østsiden, 2 Vinduer
i un3.orste EtRgo og 1 Vindue og 1 Dør i øve rste Et 3.ge i de Gavle,
der vende mod hintnde n, s1.mt 2 Vinduer i hver ~f Et ag e rne i de
G2vle. der vende fr ~ hintna en.
Bygningen er opf ørt i Henhold til a llerhøiest c Ordre af 9 Ma i
1742. I 1749 f3.nutes udenfor disse tvende store Columnæ Rostr ntæ
eftcr<::tt disse først v ~re bL~vne benyttede ved Dronning Lovises
Indtos i Staden den llte De combor 1743, p~ ~ hvilken D~g de vare
opstillede tvers over G~dc n udenfor G~mmelholm ved Commissariat et
oE, senere henflyttede hertil. Hvorn:iar de ere bl evne bortt agne
vides ikke, men mango Aar kunne de ikke have staQet her; thi 1780
f andtes de ikke der. Dæ-æes Pl:,.ds var eGn p8.a hver Side af Arsen a lbroen hvor den støder til Christi'J.nsholm.
Lqngs Siderne fandtes p 1.A hver Bygning 9 Tagqviste, disse borttoges i 1838-39.
For Tid.an benyttes Bygningen p1.'1 følgende Mas.de:
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Nordre Arsenalbygnings Underste Etage: L&ngs Muren mellem
Portene findes Reoler til Kardæsker og Skraasække, paa samme Side findes en lang bred Gang, der benyttes til Geværexercits i
daarligt Veir eller til Henlægning af Gjenstande forinden de bortstuves, i den øvrige Deel af Rummet er henstuvet Raperter og Slæ275. der, deels paa Brixe, anbragte i den halve Høide af Localet, deels
under disse; Metalhaubitzer, endeel Granater paa Hylder, og i den
søndre Ende, enkelte Haandvaaben, nogle smedede Kanoner, Prøvemorterer m.m.
2den Etage: Her findes ligeledes langs Vestsiden en Gang igjennem hele Bygningens Længde, hvor der under Loftet findes
Entrebiler paa Ribber og langs Siden Skibshuggerter.
/Eftersom Entrebilen i 186? afskaffedes som Vaaben i de danske
Krigsskibe bleve de ei heller opbevarede som tidligere i Gangen i
2den Etage, derimod henflyttedes hertil Sommeren 1866 de tidligere
i Nordre Fløi opbevarede L~nterneballier. Paa Loftet indrettedes
i Juli og Aug . 1866 Reoler til Laderedskab og Kanonbraage henflyttede fra Nordre Fløi efter at de her paa Loftet værende Gjenat~nde,
s~asom: Slæ:ier, Raperter og Caronader v~re overflyttede til Loftet
i Søndre Bygning. Døren mellem 2den Etage og Nordre Fløi blev
S.'.'l.mt idig hermed borttagen og Ao.bningen tilmuret ./
Den øvrige Deel af Rummet er optaget af en stor Mængde Smaakamre
med Stakitindhegning, herhenstuves de forskjellige Artillerisager,
hver Art i sit Kammer, saasom: Lanterner, Kanontallier, Speile,
Smede-Esser og Corporalsgods, Tougviskere, Presenninger, Fæhaars
Tepper, forskjellig e Gj e nstande til Krudtfyldning ombord, Krendseforlad.ninger, Koggerser, Visirer, Fængrørsdaaser m.m.
Fra denne Etage find e s e n Udgang i søndre Ende af Gangen til
den foran omtalte Ba lcon, d e r før e r ove r til den søndre Hovedbygning. Ligeledes find e s her i den nordre Ende en Overgang til den
nordre Arsenalfløi.
Loftet: her find e s ende el Caronader Slæder og Raperter for
Fartøierne. Udenfor Bygningen, findes paa Vestsiden opstillet
36 Stk. loo pundige Jernmorterer ordnede 2 og 2 midt mellem to
Porte.
Søndre Arsenalb;y_ggi_gg. Unde rste Et a ge er indrettet ~ldeles som
den nordre, og lignenae Gjenst q nde findes her opbevarede, undtagen
at den sydlige Ende tjener til Oplng for Rapperttømmer.
276,
2den Etage, er lige l e d e s indre ttet a ldeles som den nordre Bygning.
I Gangen er under Loftet 2nbra gt Haandpigge og lan~s Siden
Skibshuggerter. I Ka mrene findes: Modeller til forskJellige Gjenstande, Gods der er cqsseret 05 som ska l t i l Besigtigelse, Sabel o g
Bajonetskeder, Luntevagere og Iædertøi.
Loftet: her findes enkelte mindre Raperter og endeel Kugleforladninger. Udenfor Bygningen findes paa Vestsiden opstillet 7 Stk.
150 pundige Jernmorterer.
Arsenal Fløiene e re grundmurede 2 Et 3g es Bygninger 120¾ Fod
lange, 5o-Poooreae, 25 Fod høi e , opførte ifølge a llerhøieste Ordr e
af 26 Januar 1769. 1806 indre ttedes Loftet over den nordre Fløi
til Artilleri Takkelloft. 1825 borttages Exerceerbatteriet i Underhuset i den søndre Fløi; i den østlige Ende i Nordre Fløi opsattes det, hvor det forblev indtil det i 1856 ~tter nedtoges da
Localet skulde benyttes til Rapertværksted. /Rapertværkstedet bortflyttedes fra Bygningen i Mai 1866. 1866 opføres midt paa den nordre Side af Nordre Side en Tagqvist med Udlægger til Fadeværks Op-

heisning./

1827 opstilledes i lste og 2den Etag e i nordre Fløi gyrnnasti~ke
Apparater til Mandskabets Øvelse. 1834- indrettedes 2den Etage 1.
Søndre Fløi til Vaabensal.
1837,38,39 og 48 borttages alle Tagqvistene af Fløibygnin~erne
og T~gvinduer lagdes ind i deres Sted.
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1837,38,39 og 48 borttoges 3.lle Tagqvistene af Fmøibygningerne
og Tagvinduer lagdes ind i dere s Ste d.
1856, 18 Juni beordredes lste Etage i Søndre Fløi, hvor Rapertværkstedet var, indrettet til et Gymnastiklocale Batteriet i nordre Fløis lste Etage borttoges og det hele Underhuus indrettedes
277, til Rapertværksted. Arbeidet udførtes i 1856-57. /Rapertværkstedet bortflyttedes fr ·1 Bygnin 6 en i M'li 1866./
For Tiden benytt e s Fløibygninge rne paa følgende M13..ade:
Nordre Arsenal Fløi h2r 3 Porte og 6 Vinduer i underste Etage
og g-Vinduer i øverste EtaFe p 2'1 Nordsiden, 1 Port og 8 Vinduer i
underste Etqge og 9 Vindu e r i øverst e Etage paa Sydsiden, 2 Vinduer i hver af Et'.lgerne i vestre Gavl.
Underste Etage: her findes R~pe rtværksted i den hele Længde
med Undt2gelse ai en Forstue inde nfor Porten ved den østlige G3.vl,
hvorfra Opg:1ngon er til øve rste Et'l5e.
Ved den vestlige Gavl find e s et ved et Brædeskillerum aflukket
Rum lig det til Forstuen, h e r henstilles Raperterne til Beisning
og Tørring efter a t dette er ske et; her findes Port sa3.vel i den
nordre som i de n søndre Ende 2f de tte Rum.
2den Et age :langs Muren findes mellem Vinduerne Reoler til SkraaS'.l=kke og Kardætsker, i Midt on 3.f Localet Reoler til Blokke, Broge,
Ansætt e r e og Vidskere. Under Loftet or anbr3.gt Lanterneballier.
Fra denne Etage findes en lukket PassaBe 24 Fod lang med et
Vindue paa Nordsiden til den nordre Hovedbygning. Nedenunder denne findes Gitter Port ind til Kug.legaarden.
Underste Loft: her f indc s Kugleforladninger og enkelte forskjellige Artillerisager; i det sydvestlige Hjørne findes et Lukaf hvori en Væv for Tilvirkning af Vidskermatter, der trækkes over Vidskerkolberne istedetfor Lamme s kind.
/Ved Ordre ~f 19dc Juli 1866 beordres Nordre Fløibygning indrettet til Øllager og Fadeværksmagasin hvoreft e r Forandringen blev
iværksat fornemmeligen best~aonde i at Gulvet i e n Længde af ...
Fod blev opbrudt i Underhuset og i det Sted anbra gt Brolægning
bestemt for Øllnger. Resten af Underrummet ve st e nfor blev adskildt fra det foregaaendc ved et Brædeskillerum for ':3.t tjene
til Provi.'J.ntmagasin. En V·1 ndledning blev indl J.g. t til Øllageret.
P22 Loftet indrettedes en T.1.gqvist p3.3. Midt e n mod Nord med Udlægger over til Opheisning af Fadeværk en Luge anbringes i 2d~n
Et ~ge istodetfor Vindue. P3. 2 Grund af de for2nnævnt~ Forandrin~
ger blev Nordre Fløi 8.ldeles rø mmet s:=.i.avel for MateriJ.le som Skillerum og Brixer. Rapertværkstedet flyttes til Saugmøllebygningens
Dreie rværksted. KanonbroBe og L~deredskab flyttedes til Nordre
Arsenalbygnings Loft. Artillerit a kkelloftet henflyttedes til
M':3.tros T:1.kkelloftet. Forandringen blev foret3.gen i .... og efter
benyttedes Bygningen p'J.'3. følgende M·.3.3..de: ... /
278 ·. Øverste Loft: har findes Artilleri T;akkelloft siden 1806.
Søndre Arsenal Fløi h3.r 2 Porte og 7 Vinduer i underste Etage
og 9 Vinduer i øvierf;te Etage mod Nord. 5 Jernporte og 6 Vinduer
i underste Etage (De to Vinduer indenfor Jernportene) og 9 Vinduer
i øverste Etage mod Syd., 3 VinduGr i øverste Et·1.ge mod Øst og 2
Vindue r i hver af Etagerne mod Vest.
Underste Etage benyttes udelukkende som Gymnastiklocale siden
1856, man seer her en Ma sse Plastronner, Masker, Skibshuggerter,
H3..'J.ndpigge og Geværer til Bajonotfægtning ziirligt opstillede paa
Vægge og Stolper, der bærer Gulvet ovenover.
2den Et age: be nyttes som Vaabensal siden 1835 for alle Marinen
tilhørende Vaabcn d3els nye og Drugelige, deels ældre meest fra
Landetaten offerede Va 9bon~ der i meget forskjellige Figurer ere
opstillede paa Muren mellem Vinduerne og over disse.
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Fra denne Etage findes en Pqssage over til 2den Etage i Søndre Hovedbygning ganske som forkl~ret ved Nordre Arsenalfløi. +/
Paa Lofterne findes forskjellige Artillerisager opbevarede.
Alle Marinens Kugler og de fleste Bomber og Granaterne opbevares i en dertil indrettet
Kuglegaard en fiirkantet Plads 339¾ Fod l ang 161 Fod bred paa
den vestli e Side begrændset af Nordre og Søndr e Arsenalbygni~g
9 Fod lange Passage imellem, paa den nordre Side af
med den 43T
"Nordre Fløi og den 24 Fod lange Pass3.ge mellem Nordre Fløibygning og Nordre Hovedbygning, samt en 16¾ Fod lamg Muur østen for
Fløibygningen; paa den søndre Side ~f søndre Fløi med den 24 Fod
lange Passage imellem Søndre- Fløibygning og Søndre-Hovedbygning
samt en 16¾ Fod lang Muur østenfor Fløibygningen; paa Østsiden af
en 339¾ Fod lang Muur 7f Fod høi. Denne Muur er opført samtidig
med at Fløiene opførtes og var forsynet med en Port paa Midten indtil 1822 da den borttoges og Hullet tilmuredes.
I Gaarden findes Projectilerne st~blede i langagtige Kuglestabler.
/Ved nordre Ende af Værftsbroen, der fører over til Christianshavn ligger paa den østlige Side en Vagtbygning af Grundmuur
37 Fod lang 17 Fod bred 12 Fod høi til T~get, der er dækket med
Skifer. Bygningen er opført i Sommeren 1863 ifølge Ministeriets
Ordre af 16 Januar s.A. bestemt til Vagthuus for Betjent,_ V.::i.gtcommandeur med tilhørende Mandskab. Den lste October l8b3 blev
Bygningen tagen i Brug til hvilken Tid den ligeledes oplystes med
Gas idet der her findes 2 Blus. D~ Bygningen ligeoverfor blev
færdig i det næste Foraar anvistes Betjenten Locale her. Bygningen ha r paa Østsiden ..• Fqg Vinduer paa Vestsiden 1 Dør og 2 Fag
Vinduer i nordre Gavl 1 Dør og 1 F2g Vindue og i søndre Gavl 2 F~g
Vindue r. Gjennem Bygningen findes en Pass a ge fra Døren i nordre
G3.vl langs den vestre Side til Døren paa Midten af Vestsiden.
I Bygningen findes et mindre Værelse mod Nord og Øst til Vagtcommandeuren og et større Locale mod Syd til Mandskabet.
Paa den vestlige Side af Broen findes et Betjent- og Mønsterhuus af Grundmuur af samme Dimensioner som foranførte med 1 Dør
og 2 Vinduer paa Østsiden og Vestsiden og 2 Fas Vinduer i hver af
Gavlene. Igjennem Bygningen findes en Passage mellem begge Dørene pa3. Midten af Siderne. Desuden findes et Loca le nordenfor denne til Mønstring af det Mandsk~b som kommer t~l Arb~ide fra Christianshavn, og et Locale søndenfor P~ssagen til BetJenten der controllerer al Ind- og Udpass Rge paa Værftet.
Bygningen er opført i Eft er ~aret 1863 ifølge Ministeriets Ord.re
af 28 Juli s.A. Bygningen e r oplyst me d Gas idet der haves 2 Blus.

+/Gitterporten under Pass ~ge n me llem Søndre Hove dbygning og søndre Fløi
blev borttagen i Februa r 1867 og Hullet muredes til med Vinduer ligeledes opførtes en i d e n nordre Side af P~ss~gen med Vindue i
og en Dør anbragtes o østre Side a f S øndre Hovedbygning og i vestr e
G::,.vl af søndre Fløibygning s1..ql e de s at man ad de nne Vei i Underhuset kunne ga ae fr ~ de n e ne Bygning til den 3nden./
/Ved søndre Ende a f søndre Arsen~lbygning ... Fod fr2 denne
opførtes i Febr,1867 et grundmuret Betjenthuus .. l~ngt .. bredt
... høit til Taget, dækket me d Skife r me d en Dør i nordre G~vl
og et Vindue i østre og vestre Side .
Tirsdagen den llte Juni 1867 to ge s d e nne Bygning første Gang
i Brug./
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Mellem begge de nordre G~vle findes et St~kit med en Indkjørselsport til Værftet, endvidere findes et Stakit i Forlængelsen af
østre Side af den østre Bygning og i Forlængelsen af vestre Side
af den vestre Side ud til Vandet for at tvinge enhver Passage til
Værftet ~d denne Vei igjennem den vestlige Bygning forbi Betjentens Control./
P~~ den sydlige Ende af Øen findGs
Søetatens Laboratorium anlagt her i 1846 i Henhold til en
Kongelig Resolution a f 0 Juni 1845, tidligere f~ndtes det i
Ulricks Bastion ligeoverfor.
1846 opførtes Arbeidshuset, Laboratoriets Krudttaarn, tvende
in~murede Kjedler med tilhørende Skorsteen til Fqrvning af Uldtø1.e!ll'-Kard.user og herover et H3.lvtagsskuur og endelig en 333¾ Fod
lang 8 Fod høi Muur med on Port pa'l den nordlige Side, en Port paa
den vestlige Side og en Dør pa2 den sydlige Side.
1847 opførtes et Sprøitehuus i G2arden.
1850 forlængedes Halvtagsskurene og Sprøitehuset paa den østlige Muur med 32 Fod nyt Halvtagsskuur og det tidligere opførte
forsynes med Hængeklapper.
1851 opførtes et lukket Halvtagsskuur langs den sydlige Muur,
4o Fod langt til Henstuvning af tomme Krudtkasser.
1854 opførtes udenfor Laboratoriets Gaard op ad den søndre Gavl
af Arbaidsbygningen et grundmuret Halvtagshuus, lo Fod 8 Tom.
langt 7f Fod br~dt 8f Fod høit til Ophold for det vagthavende
Mandskab udenfor Arboidstiden. 1855 forlængedes Halvtagsskuret
paa den sydlige Muur 23 Fod til Fyldekammer.
Arbeidshuset
er on grundmuret Bygning lo2¾ Fod lang, 25f
Fod bred, lo Fod høi opført i 1846.
Pa3. Nordsiden findes 13 Vinduer dækkede med Skodder, paa Sydsiden 4 Døre og 9 Vinduer, paa den østlige Gavl 1 Port og 1 Træluge til Loftet og paa dem vest lige Gavl en Træluge til Loftet.
For Tiden benyttes den paa følgende M3.ade: I den vestlige
Ende findes Indgang til et M8..terialk'.:l.mmer paa 1 Fag, en Espingol
og Tørrestue paa 2 Fag, et Kjøkken og en Entree hver pa3. 1 Fag,
men kun opt.:.=i.gonde den sydlige Halvdeel af Bygningen medens den
tilsv~ronde nordlige Ha lvdeel paa 2 Fag opt~ges ~f Contoir for
den Tøihuuslæeutenant, der nærmest leder Arbeiderne i Laboratoriet. Fr'.:l. Ent::::·een er Indg'lng til tvende Arbe idsstuer, hver paa
3 Fag , i d e n østligste e ller inderste findes et s~~kaldet Rivelc::i.mme::!:'1 hvor Satserne til Fyrværkerisagerne bl3.ndes og ri ves.
Fr'.:l. den østre G~vl er Indg~ng til Lutrehuset og det Locale, hvor
Blykuglerne støbes, et Locile p23. 2 Fag med tvende Lutrekjedler
og en Stobeovn.
Bygningen opvarmes om Vinteren ved v~rmt Vand, ved Hjælp af et
AppQrat som opstilledes i Bygningen i 1859.
I det sydvestlige Hjørne af LÅboratoriegaarden findes
Krudttaarnet en grundmuret Bygning 2o Fod lang, 2lf Fod bred,
14 Fod hoi, opført i 1846, med tvende smaae Jernluger p~a hver af
Siderne mod Øst og Vest, en Luge i den nordlige Gavl og en Indg2ngsdør paa søndre G~vl.
Sønden for Krudttqarnet findes en ved et 7f Fod høit Stakit
indhegnet Plads, 321 Fod lang, 6¾ Fod bred, for at forbyde Uvedkomraende Adgang til Krudtta~rnets eller Indhegningsmurens Dør paa
dette Sted.
I '1':1.arnet findes et ubetydeligt Qvantum Krudt indkjø]it fra
Magasinerne paa Amager, Opl~g nf Fyrværkerisager, Patroner,
Percussions - Brandrør m.m.
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Laboratoriets sydlige Ha lvtagsskur~ ere brædebeklædte og
teglhængte af en s~mle t L~ngde af 63½ Fod 1 en Bredde af lo 1/3
Fod en Høide af 7f Fod, a f hvilke n længde, de 23 Fod mod Vest
282. opførte i 1855 benytt e s til Fyldeka mmer, Resten eller circa 4of
Fod, opført i 1851, benyttes til Henstuvning af tomme Krudttønder
og Kasser. /I 1863 ble v e de sydlige Halvtagsskure forsynode med
Skifertag./
L~boratoriets østlige Halvt~sskure c re teglhængte o.f en s~mlet længde "°59½ Foa. Bredde JFO-d, Høiae 7¾ Fod. Af denne Længde
ere de nordlige 24½ Fod opførte i 1846 og lukkede ved Lemme ind
mod Gnarden. De næste 12f Fod ero brædebeklædte og opførte i
1847. Resten a f Skuret er a~bent pua Siden og opført i 1850.
I den først omtalte Deel Åf Skurene findes tvende indmurede
Kjedler med tilhørende Skorsteen, tidligere benyttede til Farvning af Ukdtøi til Karduser, nu kun benyttet til Kogning af Begkrandse. I den lukkede Deel findes Laboratoriets Sprøite, en
dobbelt Sugesprøit e med tilhørende Brandreqvisiter.
Langs den søndre Muur findes inde i Gaarden ophængt Brandh9.ger
og Stiger.
I Laboratorie5aarden findes en Brønd, hvori Vandet tildeels er
ferskt og bruges til mange forskjellige Arbeider her.
Langs Muren østenfor Indg2ngsporten findes tvende i Jorden nedgravede Kalkekar til Lunt efnbrik~tionen.
Udenfor Laboratorieg1arden findes p~9. den vestre Gavl af Arb e idshu s e t et
283.
Vagthuus e n grundmuret Bygning lo¾ Fod lang, 7+ Fod bred, 8f
Fodnøi men Halvtqg . Det er opført 1854 som Tilflugtssted for den
af det vagthav ende ~.hndsk1b, (udonfor Holmens Arbeid.st id) der ei
har V"'.gt.
Udenfor Laboratoriet findes norden for dette p a u den ~abne
M:1rk en
Krudtprob e erst a ng 60 Fod høi og forsynot med Fodm~al. Den
stod tidligere p a a Qvintusve ion, men nedtoges i 1851, rep~reredes
me d e n nye Fod og nye Stivere og hensattes her p a ~ nedrRmmede Pæle.
Ved d en nordlige Side qf Arsenaløen omtrent over for Dehlehaven p aa Frode riksholm libger en
Contoirbygn~~ for Controllen ved Otmudrin~æsenet en 16¾ Fod
lang lo¾ Fod bredc3½ Fod høi Bygning~ Muur og Bindingsværk med
Vindue i nordre og s øndr e Gavl, 2 Vindu e r pa a den vestlige Side
og 1 Dør p ,'.ln de n østli ge Side. Den er opført i 1857 og deelt i
to Være lser og e n lille Entree , det nordlige for Controlleuren ~det sydlige for Unde rcontrolleurerne ved Opmudringsvæsenet.
Norden for denne Bygning findes e t lille Træskuur som Tilflugtsst e d for Loss e rne fr~ Opnudringsvæsenet.
.
Ved d en østr e Ende qf Arsen~løens nordre Bolværk findes
284.
Kanonbaa dsskur e Afde lingen No.9 indeholdende Skurene No.45
til7l=8, 142½ Foa lange , 11 .B'od høi e og af en S'1mlet Bredde 119¾
Fod, nll e dække d e me d Brædde r OG Tngpapper, bestemte til 2 B~~de
hve r. De e r e opf ørt e i 1842-45.
For 'I 'ide n b E:nyttes diss e Skure pa3. følgende Mo.9..de:
I No .45 sta~er B~a d No.39 og 41, No.46 st~ner tomt,
No.47 stqar B~ad No.21 og 22
No .48 st ·1'J.e r tomt.
/K'3.nonb:-i.adsskure Afdelinge n No.9. De tre østligste i denne Afdeling ellor No.46,47 og 48 bleve nedre vne i Decbr.1865, forkortede
ombyggede ob forhøiod~ i Lighe d me d de ostenfor beliggenJe D~mpk~nonb1~dsskure, Tqge ne bl e v e be l~gte med Zink. Herved erholdt
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man Skure til Opbev3.ring af 3 D~mpkQnonba~de, Alt ifølge Ministeriets Ordre af 4 Septbr.1865./
Østenfor denne Afde ling ligger en Afdeling
Dnmpkanonb'l.adss_~re indeholdende 4 s11mmenbyggede bindingsværks brædebeklædte Bygninger p~'l. muret Fundament Tagene dækkede med Zink.
'
Iæ~gden er 133 Fod, Høide n ved L~ndanden, af de to østlige,
er 154 Fod, af de to v e stlige er 17¾ Fod; den sqmlede Bredde
128½ Fod. De to østligste opført e s i 1858 i Henhold til Ministeriet s Ordre a f 27 August s.A. De to vestligste opførtes 1860 i
Henhold til Ministerie ts Ordre af 31 Marts s.A. Efter .3.t Husene
v a r e blevne opf ørte ops att e s de forn ødne Stabelblokke og de nødvendige Ophalingsapparat e r forf ærdi gede s. Den første Landsætning
f andt Sted 9de Octobor 1861 da Kmonb aaden THURA sattes paa Land
i No.2 vest e rfra .
For nær~ærende Ti d b e nyt t es disse Skure s'l.qleaes:
No .1 e r b e stemt for Hans 1VI·1j .Kongens Lystskonnert FALKEN, hvor
den ogs a a staaer. I No.2 st~ao r K::uionba'l.den THURA. I No.3 staaer
Kanonbaaden SCHRØDERSEE. I No.4 st ~2e r Kanonbqqden WILLEMOS.
Sønden for diss e Skure finde s l~ng s det østlige Bolværk om Øen
tvende Afde linger
Transportbaadsskure de r e r e bindingsværks brædebe klædte Bygninge r paa muret Fund'l.ment. Ta gone dækkede me d Zink.
Afdeling_ N2..!l..,_ e re 4 s~mmenbyggede Skure, indeholde Skurene
No.1-4. 177Fod l~nge, 15 Fod høie ved L~ndenden og af en samlet
Bredde stor 113 Fod, opførte i 1859 i Henhold til Ministeriets
Ordre af 27 August 1858. Skurene b enyttedes første Gang til Landsætning i J anua r 1860.
For Tide n benytte s Skurene s n 2ledos :
I No.l st aae r Transportb~qd No.2. 3.
11
No.2
"
No.4. 5.
11
N o.3 11
No.6. 7 11
No.4
"
No.13. 9.
Afdeling No.2. ere 2 S!Ullme nbyggede Skure indeholiende Skurene
No.5 og 6, 181 Fod lan5e, 15 Fod høie ved L"llldenden og af en saml et Bredde 65 Fod opførte i 1860 i Henhold til Ministeriets Ordre
nf 24 Aug .s.A. Skurene benyttedes første Gang til Landsætning i
Eft e r1.nret 1861.
For Tiden benyttes dissG Skure s2~ledes:
I No.5 staaer Transportb a ad No.lo - 11
11
11
No • 6
No • 8 • 12 .
Af Huse eller Skure , d clr e r e n e dt ~gne p 4R denne 0 findes kun
Skure til Raperttømmer d e r v are tvende bindingsværks brædebeklædte Skure med Halvtag 47¾ Fod l ~n ge , 27 Fod brede, lo F?d høie
til Taget, staaende op ad den østlige Gavl af hver sin Fløi,
opførte i 1795 og atter nedtagen i 1822.
Christiansholm
Christiansholm tidli gere kaldet Motzm:1nns Plads er anlagt af
Ingenieur Capitain Motzmqnn if øl ge en ham meddeelt Tilladelse af
7de September 1695, men blev h qm fratq get ved Høi~ste Rets Dom af
3 Juli 1714 for ved S:-1. l ge t a f den at dække hans GJæld.
Sø-Etaten kjøbte den for 2000 Rdl.og Skjøde derover udstedtes
2o Februar 1723 efterat Kjøbet vnr blevet approberet af Kong
Frederik d.IV den 18 JanuJ.r s.A.
3ote December 1726 beordredes Fl ~adens Kanoner i Fremtiden
henla gte p a n Motzmanns Pl~ds.
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3ote Juni 1730 beordredes Raperterne opbevarede paa Motzmanns
Plads istedetfor som tidligere i Skibene. 15de Marts 1743 beordredes 0en i Fremtiden kaldet Christiansholm.
I_det ~ydvestlige Hjørne af Øen findes et, paa den nordlige og
østlige Side af Øen begrændset og paa den vestlige og sydlige Side
ved Estacader begrændset fiirkantet Vandareal, der tidligerebenyttedes til Mastegrav; men nu siden 1852 for Størstedelen benyttes som Havn for Opmudrings Entrepeneurens Pramme OB Muddermaskiner, i hvilken Anledning endeel af Øen er ved et Plankeværk adskildt
fra den øvrige Deel af Christiansholm. (I Sommeren 1862 er et
Plankeværk opført langs Nordsiden af den omtalte Mastegrav, saaledes at denne Plads nu er aldeles begrændset med Plankeværker
ind imod Christiansholm.
/I Sommeren 1863 blev i Henhold til Ministeriets Ordre af
1/4 1863 Øens vestlige Side fra MRstegraven til Mastekranen og
fra denne til hen forbi det nordvestlige Hjørne af Øen en Iængde
af 264 Fod forsynet med Plankeværk for at spærre Adgangen til Øen
fra Søen. I Vinteren 1866-67 anbringes en Afspærring med Bomme og
Pæle rundt Øens nordlige og østlige Sider paa Grund af dens Bortsalg i Henhold til Ministeriets Ordre af •.. 1866. i April 1867
var denne Afspærring færdig./
/Christiansholm stilledes til Auction 26de Mai 1866 men da der
intet Bud faldt blev denne den 29 næstefter bortsolgt for 150.000
til Grosserer Suhr & Søn og J.Jensen. Ifølge Ministeriets Ordre
af 31 Mai 66 overleveredes Øen med alle Bygninger den 29de Juni
1866./ Alle Bolværkerne om Øen ere af Træ.
Af Bygninger findes her paa Øen:
Contoir og Skolebygning~n en grundmuret ByEning med 2 Etager
og en Qvist paa 4 Fag Vinduer paa Nordsiden. Den er lo7f Fod lang,
33 1/3 Fod bred, og 21 Fod høi med 16 Fqg Vinduer i underste og
øverste Etage pan Nordsiden, 1 Dør og 15 Fag Vinduer i underste
Etage og 16 Fag Vinduer i øverste Etage paa Sydsiden, 1 Dør og
4 Fag Vinduer i underste Etage og 5 Fag Vinduer i øverste Etage
i hver af Gavlene.
Paa den østre Gavl findes endvidere en lille muret Qvist.
Bygningen er opført i Henhold til allerhøieste Resolution af
26de Januar 1769 kun een Etage høi. 1813 paaførtes endnu en Etage paa denn,e.
1826 indrettedes der her Gt Bøssemagerværksted i Henhold til
Kgl.Resolution af 9de Juli 1826, tidligere fandtes dette paa
Gammelholm i det nuværende Betjenthuus ved Frossenborg, men ophævedes og indrettedes 15 Aar senere her.
1839 borttoges de gamle Tagqviste og Jerntagvinduer indlagdes
i Taget i deres Sted.
For Tiden benyttes Bygningen saal e d e s:
Underste Etage: I den vestlige Ende findes V~gten med Indgang
fra Gavle~ til venstre en V~gtstue paa 2 Fag Vinduer for Kanoneren og Opsigtsbetjenten, der have Vagt her, tilhøjre en Vagtstue
paa 3 Fag Vinduer til det vagthavende Mandskab.
Fra denne Vagt udstilles tvende Foster: een for Gevær og een
ved søndre Ende af søndre Arsenalbygning.
Opgangen til øverste Etage og Indg~ngen til de ~vri~e Værelser
findes paa den søndre Side, hvor man først kommer ind i en Forstue paa hvis venstre Ha~nd er en Entree paa 1 Fng Vindue, en
Tegnestue paa 2 Fag, Contoir paa 2 Fag for Und.ertøimesteren og
Inspectionsofficieren og Archiv, og inderst Contoir paa 2 Fag
til Søtøimesteren. Til højre i Forstuen findes et Contoir pa~
3 Fag for Skriverne og i det sydøstlige Hjørne heraf et Contoir
paa 1 Fag for Tøivarteren.
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Indenfor denne Stue findes en anden paa 2 Fag til Tøivarterens
Brug. Indgangen til Værelserne paa den nordlige Side er fra den
østlige Gavl, først til Skurekammeret paa 5 Fag, en Smedie paa 2
Fag til Bøssemagernes Brug, et Bøssemagerværksted paa 6 Fag og in289. derst Bøssemagermesterens Contoir og Arbeidsværelse paa 1 Fag.
Øverste Etage benyttes udelukkende til Skole. Her findes 3 forskjellige Skoler: en for Underkanonerer og Overconstabler, en for
Konstabler og Underkonstabler og en for lærlingene der ved Avancement til Halvbefarne kunne overgaae saavel til Artilleriet som Matroscorpset.
I Skolen for Underkanonerer og Overconstabler ere Undervisningsgjenstandene: Vaabenøvelse, Navigation, Artillerie, Sømandskab,
Tegning, Reglement, Skrivning og Exercitie. Af lærere findes her:
1 Inspectionsofficier, 1 Overkanoneer, 1 Underkanoneer, 3 Gymnastiklærere og 1 privat lærer i Dansk.
I Skolen for Konstabler og Underkonstabler ere læregjenstandene
for Konstablerne: Artillerie, Dansk, Skrivning, Exercitie, v~abenøvelse, Geografi, Sømandskab, Tegning, Afsætning og Reglement;
for Underkonstablerne: de samme Dicipliner undtagen at istedetfor
Artillerie gives Mathernatik. lærerne ere: 1 Kanoneer, 1 Høibaadsmand, 1 Underkanoneer, 1 privat lærer i Dansk og 3 Gymnastiklærere.
I Skolen for lærlingene undervises i: Skrivning, Regning, Afsætning, Dansk, Haandbog, Exercitie, Gymnastik, Sømandskab, practiske Arbeider saavel pna Takkelloftet som i Laboratoriet samt
290. i Hornsignaler. Her findes ialt lo lærere: 3 Kanonerer, 1 Baads-mand, 1 Overconst abel, 1 privat lærer i Dansk, 1 Musiklærer og
3 Gymnastiklærere. Undervisningen v arer i Reglen fra 1 October
til 1 April fra Klokkelydningen om Morgenen til 2¾ E.M.
Overopsynet med Skolerne er anbetroet en Tøihuuslieutenant.
De af lærlingene, der vise særlig Talent for Musik fortsætte denne Information efter at være avancerede til Halvbefarne.
Iocalerne i øverste Etage benyttes saaledes: I den nordlige
Ha lvdeel findes længst mod Vest et Værelse paa 1 Fag til lærene
samt en Skolestue paa 3 Fag; og i den sydlige Halvdeel længst mod
Vest en Skolestue paa 4 Fag. Dernæst kommer en Skolestue paa 5
Fag, hele Bygningens Bredde. Et Contoir paa 2 Fag mod Nord til
Tøihuuslieutenanten og 1 Forstue elle~· Trappegang paa 2 Fag mod
Syd, de sidste 5 Fag i den østlige Ende optages af en Skolestue
paa 5 Fag mod Syd, og en dito paa 3 Fag mod Nord med en Stue pna
2 F~g indenfor lige ved Gavlen til Takkelbræt.
Paa Loftet findes 2 Værelser i den derværende Qvist, hvert pa"'2 Fag, det østligste til Snøreloft, det andet til Musikværelse,
forøvrigt findes her et Par Kamre for Bøssemageren og enkelte andre Materialkamre. / I Sommeren 1866 undergik Bygningen en betyie -•
lig Forandring for senere at tjene som Søcadetacademi i hvilk~n
Anle dning Bygningen foreløbig rømmedes. Søtøimesterens ContoLr
Unde rdirect euren, Inspectionsofficiererne, Tøiv~rtere og Skrivere
flytt ede int e rimistisk til Skolebygningen paa Dokkeøen. Bøssemagerværkst edet flyttedes til Kleinsmediens Fileværksted for at fo~blive der i Fremtiden. Artilleriskolen flyttedes til Skolebyg-ningen pa a Døkke øen lige ledes for at forblive der. De Fore.n:irin-ger Bygningen undergik var i det Væsentlige følgende: Vagtstuen i
det sydvestlige Hjørne indrettedes til Chefen for Academiet idet
Døren i Gavlen lukkedes. Tverskillerummene i Bygningens Unde rhuus blev deels borttagne deels forandrede saaledes at der c ft Gr
Forandringen fandtes følgende Localer i underste Etage. Paa Syc siden fandtes Indgangsdøren som tidligere, ved at gqae i gj en~e m
denne, kom man ind i en Forstue hvori tre Døre og en Trappe me d
Opgang til lste Sal. Dørene førte til høire til e t Værelse paa
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tre F9.g til Skriveren ved Tøihuset, heri et lille Aflukke pa9.
1 ~ag til Tøivarteren alt ligesom tidligere, indenfor det et Con~oLr med 2 !ag mod_Syd og 2 Fag mod 0st og ·en Udg~ngsdør i Gavlen,
indrettet til Søtøimesteren. Døren ligefor Indgangsdøren i Forstuen førte ind til Inspeutionsofficierernes Contoir paa 2 Fag mod
Nord dette Locale benyttedes tidligere til Smedie hvorfor den herværende Esse med Skorsteen ved Forandringen blev heelt nedtagen.
Vesten for dette Contoir indrettedes Contoir for Undertøimesteren
et Værelse paa 2 Fag mod Nord og østenfor indrettedes en Tegnestue
paa 3 Fag mod Nord med Indgang til Skrivernes Contoir paa Sydside n
nf Bygningen og Indgang til Locale p~a 2 Fag mod Nord og 2 Fag mod
Øst og en UdgF.I.Ilgsdør til Gavl som indrømmedes til Magasin for Tøivarteren. Ds her nævnte 6 Localer indrettedes saaledes til Søartilleriet de øvrige Værelser i underste Etage hele 2den Etage og
Loftet indrettedes til Søcadetacademiet med Undtagelse af Contoiret
i det nordvestlige Hjørne med 2 Fag mod Nord og 2 Fag mod Vest
fremdeles benyttedes til Opsigtsbetjenten indtil 29de Juni 1866
da denne Post her blev inddraget. Døren til venstre i Forstuen
førte ind til en Sal paa 5 Fag mod Syd indrettet til Dandse og
Pa radesal for Cadetterne heri 2 Døre i de t langsgaaende Skillerum
den østligste til et Være lse p qa 1 Fa g mod Nord for Næstcommanderende for Academiet, den vestligste til Underofficierernes Værelse
p~a 2 Fag mod Nord og indenfor dette et Værelse paa 2 Fag mod Nord
til Laboratoriestue . Fra Dandsesal e n f::mdtes en Indging til et
lidet Contoir paa 1 F~g mod Syd til Bibliotekaren og Chefens Skriver og indenfor dett e det forhen omtalte Contoir for Chefen paa
3 Fag mod Syd og 2 Fag mod Ve st. I 2den Etage rettedes Localerne
sQa leaes: I østre Gavl tvende Værels e r hver paa 2 Fag til Bibliothek og Instrumentsamling, dernæst p ~a Nordsiden tre Iæseværelser
eller Classer det f orst e paa ... Fag det midterste paa ... Fag,
det vestligste paa ... Fag, dernæst et Værelse til Takkelbræt paa
..• Fag og endelig et Arrest p aa •.. Fag mod Nord og 2 Fag mod
Vest. Pna den sydlige Side et Iæreværelse paa 3 Fag, Trappega ngen
paa 2 Fag, den vagthavende Officiers Værelse paa 2 Fag og tvende
Læsesale eller Class er de t første p aa •.• Fag, det andet paa ...
Fag mod Syd og .•. Fag mod Vest. Loft et indrømmedes ligeledes nil
Academiets Brug. Forandringen foreto ge s fra Mai - Aug.1866 og
21 Aug. toges Academiets Local er første Gang i Brug.
Ved Salget af Christia nsholm maatt e denne Bygning forl~des ~f
Sø~rtilleriet hvis Personale alle erholdt som tidligere anført i
Skolebygningen paa Dokkeøen hvorimod Søcadetacademiet ifølge Salgsconditionerne erholdt uhindret Brud af Bygningen i 3 Aar./
/Vagten her ophørte de n lst e October 1863, idet et Vagt oprett 8des i den nye opf ørt e V~gtbygning v e d Værftsbroen og kun Opsigtsbetjenten bibe holdtes saalænge indtil Christiansholm VTI" overleveret til dens nye Eiere den 29de Juni 1866./
Sønden og vestenfor denne Skole bygning findes i Bolværket en
Tra ppe hvorfra Overfart e n skeer til Gamme lholm ved Hjælp af tvende Færgebaade til d et St od, so m kalde s Frossenborg.+/
Paa Vestsiden af 0en findes en Mastekran,
Mastekran, en grundmuret Bygning, 36+ Fod lans og bred og 52¾
Fod høi til Taget.
Constructionen af Kranen saavel indeni Kranhuset som ovenpaa
dette er ganske som ved den p a a Nyholm kun med den Forskjel, at
denne er noget mindre og mere beregnet for mindre Vægte.
Kranens Høide over daglig Vande er lo5 Fod med en Udladning af
21½ Fod ud fra Bolværket ved Foden af Kranen som springer 6¾ Fod
frem foran den øvrige Bolværkslinie paa Øen,

---------

+// den omtalte Færgefart ophørte den 3ote Sept .1863 hvorefter Færgen fr a
Gammelholm indtil næste Forlar gik til Færgetrappen v Gd Betjent- og
(se fodnoten næste side)
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5 Juli 1753 findes en Kongelig Ordre for ~t bygge et Kranhuus
p ~a Christiansholm, Arbeidet at paabegynde Anret efter, men først
i 1755 den 28 August blev Constructions Commissionen enig om Tegningen til et saadant forfærdiget af Tømmermester I.G.Berger,
hvorefter Kranen kort efter opførtes.
1806 nedtoges det gamle Træværk ovenpaa Kranen, dette omskiftedes atter i 1839. /Træværket til Mastekranen omskiftedes i Eftero.aret 1863 med Undtagelse af selve Masten. Ved so.mme Leilighed
erholdt Underslag, Bjelker og Muurlægter paa øverste Loft betydelig Reparation ligesom at Fodstykkerne for Kranstiverne skiftedes.
Forskqllingen under Kobbert~get paa Øst- og Vestsiden blev omskiftet med Nyt og nyt Kobber pa alagdes p:3.a disse Sider./
I Kranen findes foruden Underhuset endnu 4 andre Etager ovenfor. I Underhuset eller lste Etage findes en Port sa avel mod Øst
som Vest, i de andre 4 Etager et Vindue saavel mod Nord som Syd
og i 3die Et a ge tillige 1 Vindue mod Øst og Vest. P~a Tag et findes en Qvist paa hver af de tre Sider, Nord, Øst og Syd. pqa
Vestsiden findes Kong Fred erik den Vtes Navneciffer.
I Underhuset finde s i det sydøstlig e Hjørne et Sprøitehuus,
hvori findes en dobbe lt Suge sprøit e , d e r tidlige r e havde Pl~ds i
den østre Ende af Skole bygningen. I de øvrige Rum af Kranen sao.vel forneden som i Et age rne ove n over har Bra dbænken deres Gods
liggende til Kranens Brug .
Denne Kr~n. de r nærme st e r be r egne t til Ind- og Udt~gelse 3-f
Master og Spryd for Freg'l.tterne, udlaanes ofte til Brug for Coff 'l.rdiski bene •
Til Krnnens Brug findes h3r 3 bevægelige Gangspil østenfor denne, tidligere f andtes her tvende f:3.ste G".mgspil i dertil indrettede Spilkist er s aavel nordenfor som sønden for Kranen.
/Mqstekranen afleveredes til sine nye Eiere den 29de Juni 1866
s :unt idig med se 1v <~ Øen dog s .:1'llede s, at Marinen vedblev at have
uhindret Brug af den i 3 A'lr./
Øst e nfor M'l.stegraven findes
Sa lpeternngo.sinet_, en grundmuret Bygning 36+ Fod lang, 2~+ Fod.
bred, 9+ Fod høi til T'lget. Nqcr denne Bygning_er opfø~t vides
ikke, me n i 1768 var den opført og benyttedes ti~ M'l.terialbod og
Mat eri a lhuus.
1847 for andredes det til et Salpetermr1.g a sin, hvortil det endnu
be nyttes ., De-+; h a r p · a den v 0stlige Side e n Dør og 2 VinduesskodJ.er uJ.cil Vi11J.uer og p"..a den nordre Side 1 Vindueskodde. Langs
den ostre Sid.a findes ophængt BrRndstiger og ~ager:
/S n:::.:p;;it e rmig a-s inbt JbL.ey 1.f l..ever€-i- til Eierne af Christ ians:holm
der:__29 tTun5_ 1866 ~ hvc-reftor . 9-et stra x blev nedrevet./
ræt østenfor dette Magasin op a d PJankeværket, der indhegner
Pl:1dsen; som er indr ømmet Opmudringsvæsenet til Brug, findes et
Brædeskuur, et brædebeklædt H'.llvtagsskuur 13f Fod langt, 7+ Fod
bredt 6~ ?od høit til T~get, opført i 1853 til Brændsel.
Langs det sydlige Bolværk paa Øen findes
. Bar~nssku~et en 237 Fod l ~ng, 45 1/3 Fod bred, lo Fod høi Bygning ax ~uur og ~indingsværk med 17 Døre og 1 Vindue pna Nordsiden og lukket med 12 dobb e lte Porte mod Søen i de østlige to Trediedele af Bygningene Iængde.

+/ Mønstrehuset ved Værftsbroen.

I ForÅqret 1864 begyndte atter Færgefg_rten her og forts:1ttes indtil dem 29de Juni 1866 paa hvilken
DÅg Christiansholm overleveredes til sine nye Eiere . /
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Den vestlige Trediedeel er heelt tillukket med Brædebeklædning, hvori er 6 Vinduer.
Bygningen er opført i Henhold til allerhøieste Resolution af
25 August 1760 til 18 Barkasser. 1820-22 hovedrep::ireredes Bygningen hvorved den blandt andet forsynedes med et enkelt Tag istedetfor som Tidligere med tvende T~ge i Lighed med T~gene over~ . _
de~ nuværende Spanteloftsbygning. 1852 opsattes et BindingsværksSkillerum tvers over Bygningen sa~ledes ~t denne deoltes i tvende
Dele, hvoraf den vestlige Deel, der nøiagtig er en Trediedeel af
den hele Bygning afstodes til Brug for den nye Opmudrings Entrepreneur, tilligemed den Plads, d er fqndt e s indenfor det tidligere
omtalte Plankeværk, der ved S81Ilme Leilighed ops~ttes her p~2 Øen.
I de tilbageblevne to Trediedele i den østlige Ende af Barknsskuret henstaaer for Tiden 11 Stk.B~rkasser, nemlig:
294.
3 Stk.3o
Fods Bark2s No.1,5,lo
11
11
2 11 32
No.1,2.
11
11
11
1
33
N o .1
11
11
1 11 34
No • 2
11
11
11
3
37
No.1,4,4.
11
1 11 38
2
No. 5
/Barkasskuret rømmedes i Juni 1866 idet Barkasserne henflyttedes
til de ældre Kanonbaadsskure paa Frederiksholm og Bygningen blev
afleveret den 29 Juni 1866 til Eieren af Christiansholm, der lod
den østlige Deel af dette en længde af .•• Fod nedrive paq Grund
af Anlæget af Broen fra Arsen ~løen til Christiansholm./
Paa Øen findes henlagt lRngs det østlige Bolværk, Størstedelen
af Flaadens Ankere, saavel de større som de mindre, henlagt her
paa Øen siden 1854, da de flyttedes fra den tidligere omtalte Ankerø for at skaffe Plads til Anlæget af en ny Dok dersteds.
/Flaadens Ankere henflyttedes i Juni 1866 deels til Dokkeøen
deels til Frederiksholm for senere qt overføres til Dokkeøen paa
Grund af Christiansholms Bortsalg./
Midt paa Øen findes til Lærlingenes Øvelser en
Entremast og Voltigeerg~lge, der tidligere fandtes paa Ankerøen, men i 1854 henflyttedes hertil. /Entremasten og Voltigeergalgen blev nedt~get i Juli 1866 og overflyttedes til Frederiksholm hvor den opstilledes i Octbr,1866 tæt østenfor Hovedveien
gjennem Frederiksholm. Den fr~ Søcadetacademiet i Bredg~den nedtagne Entremast opstilledes derpaa i Septbr.1866 i Nærheden ~f det
her benyttede Søcadetacademi./
Tæt herved findes en Brønd gravet i Christi~nsholm, som formeentlig er den hvorpaa der den 16de Juni 1745 faldt Kongelig Resolution. Vandet heri er vel ikke ganske ferskt, saa at det kan
drikkes; men er dog til en væsentlig Nytte paa et Sted som dette,
hvortil alt ferskt Vand man føres fra v~ndfyldningsstedet ved
Nytoldbod. /Den her omtalte Brønd tilkastes i Sommeren 1863
ifølge Ordre fra Chefen for Orlogsværftet af 22 Mai s.A./
Langs det vestlige, nordlige og for endeel langs det østlige
Bolværk findes:
Kanonlad, tildaels dannede af Jernskinner nedlagte paa dertil
anbragte Granitsteen. Langs det vestlige Bolværk findes 8 Kanonlad af en samlet Længde af 949 Fod, langs Nordsiden lo K~nonlad af
en samlet længde 894 Fod og langs Østsiden 4 K~nonlad af en samlet Længde 340 Fod. Herp~a findes alle Fl~adens Skibes Kanoner
295.
oplagte. /Kanonladdene bleve opbrudte i Juni 1866 after ~t Kanonerne vare bortflyttede deels til Arsenaløen norden for Arsen2lbygningens nordre Floi deels til Frederiksholm østenfor de: søndre Maste- og Rundholtsskure./
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. Nedrevne Bygninger.
Bygninger m.m., der tidligere fandtes paa Christiansholm,
men nu ere nedtagne ere:
Raperthuset, var en af tre Fløie s~mmensat Bygning i Form af en
Hestesko, hvor det aabne Rum vendte ud mod Vestsiden, det opførtes
i Henhold til Kongelig Resolution af 3o Juni 1730 da Raperterne
tidligere forbleve ombord i Skibene, men nu beordredes afleverede
naar Skibene bleve oplagte.
Det vides ei naar Bygningen er bleven nedtaget, men det formodes at være skeet kort efter at Arsenalbygningerne ere blevne
færdige og tagne i Brug eller ganske faa Aar før 1750; thi 1749
findes det ikke mere efter de Kort, man har fra den Tid.
Vagten en Bygning 3o Fod lang, 19 Fod bred, opført i Henhold
til Kongelig Resolution af 3o Juni 1730 omtrent paa samme Sted
hvor den nærværende Contoir- og Skolebygning findes og nedrevet
samtidig med denne Bygnings Opførelse eller omtrent 1769.
Denne Vagtbygning udgjorde efter hvad det har været muligt at
faae oplyst, den vestlige Ende af den nordre Fløi af Raperthuset.
Exerceerbatteriet der bestoa ~f et læ, et Luv og et lige Batteri laae circa 170 Fod fra det nordre og østre Bolværk af Øen og
er bleven anlagt 1770 og opbrudt 1827.
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