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De Oplysninger, jeg ser mig i Stand til at meddele om Orlogsværftet, ere vel ikke fyldige, men jeg h ar dog tænkt mig , at de
s a m le de kunde h ave nogen Interesse og tjene Andre som Opfordring til at gaa grundigere til Værks. De bedes modtagne med
Overbærenhed, og for at antyde, at de fremtræ de i al Beskedenhed ,
er Piecen trykt nsom Manuskript" . Oplysningerne skyldes dels
heldige Fund i Arkivet , dels egne Iagttagelser, og hvor tr ykte
Kilder ere benyttede, er dette anført. Det er mit Ønske efter Tid
og Lejlighed at fortsætt e med Nyholm.
J anuar 1894.

H. D .

Som vi vide, er Orlogsværftet en gammel Institution, der
har beataaet lige saa længe , som Danmark har haft et
ordnet Søfors var , en egentlig Orl ogsflaade, F orfatteren
II. D. Lind har i • Tid sskrift for Sa væse n « (1 890. Ny _
R ækk e, 25 . Bind, 6. lIeft e) skrevet en Artikel, hvoreft er
det antages, at Orlogsværftets første Spire er fremelsket
paa Slotsholmen. D er siges endvidere i samme Artik el,
at P ladsen paa S lotsholmen efte rhaanden maatte findes
for trang til de fornødne Udvidelser, og at man derfor
maatte kaste sit Blik paa Bremerholm; dette er altsaa
Orlogsværftets andet Stadium, som formenes paabegyndt allered e under Kong Hans. Som alt andet i Verd en ha r Orl ogsværftet fra en ringe Begyndelse udviklet sig i Tidens Løb,
er vokset, er udvidet efter Tidens Krav. Der kom ogsaa
det Tid spunkt, da Bremerholm ikke tilfr edsstill ede, der
maalte ny Udvide lse ti l. Kommandør H. G. Garde sk river
derom i «Den dansk-norske S ørnagt s Historie l ! :
»Da Flaaden i 1680 bestod af 77 Kri gsskib e med
»2325 Kanoner, var Bremerholm s V ærft util st rækkeligt
»for den, og Kjøbenhavns Havn, der dengang ikke
-strakte sig længere mod Nord end til Nyhavn , for
s indsk rænk et .
Desuden behøvede Havnen Uddybning
- for de større Sk ibe, hvoraf Flaaden nu bestod, og da
. man ved Opmudrin gen af denne erholdt til strækkeligt
»F yld til at danne et nyt Værft, begyndte Anlæget af
- Nyholm ( . Nye W erck «) . Efter at de endnu mod
..Nord og ø st liggende Batterier vare opførte om det
- nye Værft, til h vis Gru ndlag et Par gamle S kibe
II (Kj øluatin gspramm en
s So rte R ytter . og Krejerten
li Il Svenske
Did erich l! ) bleve sænkede paa Refshale- grundens søndre Ende, blev i 1685 Va gten, der tid»ligere havde været ombord i Skibene, flyttet i Land
'1 paa
Batterierne og Krigsskibene henlagte i deres
Il nuv ærende Leje ( llHockenu).
Derefter fortsattes Ud- dybningen af Havnen, og med det F yld , som blev
»opmudre t , dannedes Nyholm, der nu efterhaanden har
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»faa et en saadan Udstrækning, at Brem erho lm kan
»overlades til Staden s Udvid else og Or logsværftet helt
"flyttes derh en. IC
Denn e H enBytning til Nyh olm, eller retter e Orl ogsværftet s S amm end ragning paa Nyh olm, efte rso m det i 180
Aar havde sine Værk steder og ,Magas iner spredte paa
hegge Steder, kom til Udførelse i Aaren e 1860-66, og
Værftet gik saa ledes ind i et nyt S t adium. Nødvendig h ed en deraf havde man for længe si den indset; Kommandør
Winterfeldt *) udtalte Tanken allerede i 1795 , og man
va r ikk e komme n ret lan gt ind i dette Aarhundrede, for
man begyndte paa de forb eredende Ove rvej elser.
Kj øbenh avns Ha vn strakte sig a ltsaa ved Aaret 1680
ikke længere mod Nord end til »Nyha vn «, og det ud strakt e
Terræn , som Orl ogsværftet nu indtager : Øerne »Nyhnlm «,
»Frederiksho lm«, »A rs enaløen - og »Dokøe n « samt den i
1866 bortsolgte ø »Clu-ist la ns hclm« er erhver vet ved Opfyld ning paa gr undet Farvand: R efshalegrundens sondre
Ende. At dette mægtig e Arbejd e to g Tid, el' en S elvfølge.
S om a f Kommandør Garde anført, var det med den ø,
del' særli g bæ rer Navnet Il Nyh olm .. , og hvoreft er det
samled e Terræn i da glig Tal e benævn es, at man gjo rde
B egynd elsen (d et først e Skib, der bl ev bygget paa Nyholm ,
var Lini eskibet Dannebrog, de r løb af Stabelen 1692, og
171 0 med h er Ilv itfeldt som Chef spra ug i L uft en i Kj øge
Bug t) . Det øvrige er kom met efte rhaa nden, ja de t er ikk e
mer e end tyve A ar side n , at det T erræn paa Frede riksholm, hv or nu B ekl ædnin gsma ga sinet og fler e an dr e Bygninger ligger - alt saa mellem S medlen og S ned ker værkstedet - var sa a lavt, at det en stor Del af A nret st od
und er Vand; man begyndte da a t fyld e op, og efte r flere
A ars Fo rløb va r Lavningen helt udfyldt og Gru nden planeret.
Ma n ka n alt saa sige , at Op fyldni ngen af F red erikshol m
først blev fuldfø rt i Hal vfjerd sern e af dette A arhundrede.
Paa den nævnte L avning laa kun en ganske lille S medie ;
da, som F ølge af Orl ogsvær ftets Samm endrn gning , den
nuv ær end e st ore S medie var bleven opfør t pa a Fred eriksholm , var den lill e se lvfølgelig overflødig , og den blev
oms ider nedr even. D en va r opført pan en .Tordforh oj ning
og altsaa en Del af A aret omgive n af Vand; de n la n helt
ovre ved T akk elloftsbygniugen, omt rent hvor nu den t il
S ko len for Skibbygning og )Iaskinvæsen høren de L egeplads
findes, og den. h avd e den særlige B estemmelse at udføre
*) åledlem af den da nedsatte Dok-K omm ission.
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Tak kelloftets S medearbejde. Det er desuden ga nske faa
Aar siden, at Dokøen ved Opfyldning mod Syd fik sin
nuvær ende Udst rækning, og sanledes gik der to Hnndr ede
Aar, inden man fik sids te Haa nd lagt paa det 16 80
paabegyndte Opfy ldningsarb ejd e, men det var j o ogsaa en
L an ddan nelse af ikke ring e Omfang. De fire Oer, hvoraf
Orl ogsværftet nn bestaar, sku lle udgøre ti lsa mmen 70 80
Tønder Land.
Vi gaa nu t ilba ge t il
å

1. Bremerholm,
se nere kaldet f Gammelholma *), en B enævnelse, der som
)lodsætning til 1I ~)'ho ] m K blev almindelig , efte rhaanden
va ndt Hævd og gik over ogsa a i det officielle S prog.
E ndnu i først e Halvdel af forrige A arhundreds bleve begge
Navn e benytt ede. Pa a samme Tid blev den forkortede
ll etegnelse »Holmen - eller »Holmene - fælles for begge
Værfter, eller rettere, »Holmen« blev Indbegrebet af A lt,
hvad der hørt e t il de kon gelige Skibsværfter, og dett e
gja ldt ogsaa Perso nellet, suu at en i Søværnets Tjenest e
ansat Mand , ligegyldigt om han var Ilaa ndværker eller
hørte til de militære Korps, var !l CD H olmensma nd s ; hele
P er sonellet med Undtagelse af Officer er og civile Embedsmænd - alt sa a hvad der rettelig udgjorde »S øet at eus
faste Mandsknb « - ka ldtes e Holmensfolk « (j fr. •Holm ens
faste St ok «} ; den, der havde Overbest yrelsen af det pan.
N\'- og Gammelholm spredte Værft en anset Post,
der i Heglen ikke beklædtes af nogen ringere Officer end
en Admiral - hed "Holmens Chef'« o. s. fr. Ved den
Ordning af S øværnet , som den 1. Juli 1856 tmadte i
Kraft, skete del' en Forandring ogsaa i saa Henseende, \
thi Marin ens Værft fik da den rigtige Bet egnelse »Orlogs værftet «, som hermed officielt blev indført, og efte rliaanden
er da ogsaa i daglig Tale B enævnelsen »Il olmen« bleven
mere og mere sjælden. Kun i een Forbindelse bevares
den haardn akk et, t hi Holmens Kirk e bnrd e form entlig
kaldes ved sit rette Navu : Bremerholms Kirke.
Gammelholm strakte sig fra nysnævnte Kirke til Nyhavn og begrænsedes paa den elle Side af BørskanaJ en
og Kjøb enhavn s Havn, pa a den a nden Sid e af ga mle bo tanisk Ha ve , Cha rlottenb org Slot , den milit ær e Højskole,
det konge lige Thea ter og Holmens Kana l; hvor denne
*) H . Dcgenkolv : »Bremcrh olm«, Tidsskrift for Søvæscn, ny Række XV .
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Kanal - omt re nt et hundrede Al en fra H olmens gad e
- ska r sig ind paa Gamm elh olms Grnnd for ved Ga vlen
af H olmens Kirk es Ka pel at udmnnde i Børsk analen, begyndte en Mur a t danne Grænseske llet nd mod Gaden.
E n Port i denne Mur var Hovedindgangen til Gammelholm;
den fandte s lige nd for Holmensgade. Over P orten .stod
der med Metal bogstaver "Kongeligt V ærft ".
In den for P ort en til høj re laa • Ga mmelholms H ovedvagt s . I underste E tage fandtes den vagth avende Officers
L okale, Vagt.stuen, en særlig Vagtstue for Pram- Øserne (de
vare Vær ft sarbejd smænd ), et L okal e for Brikk endd elingen
og de øvr ige med Mand skabet s Morgenmøn string forbu ndne
Forretninger samt endelig det Kontor, hvor alle Forretninger,
vedrør eude det indkaldte værn epligtige Mandsk ab, bleve
udførte og som gik under Navnet »Hverv ingskontoret «
elle r blot »Il vervingen« . I øverste Et age havde »Seetate ns
combinerede R et li sit Lokale, og her var till ige et Kontor
for J ustitssergeanten , der var Arrestforvarer; Rygningen
indeholdt nemlig de denga ng bekendte , respektindgydend e
»Ho lmens A rrester «, der vist ikke uden Grund havde Ord
for at være særdeles "sikre Il , og til hvilk e derfor ogsaa
Kjøbenhavns Politi skal have taget sin Tilflugt , naa r det
havde meget farlige Forbrydere at sætte under Forvaring.
Ikke dest o min dre sagde man i 1864, a t en tysk Styrma nd
var forsvunden fra disse A rrester, - men det kan j o
gerne være , at den daværende "Justit ssergeant har være t
mindre paalidelig end A rresterne. De værste , - elle r,
om man vil, de bedste - fandtes efter S igende i Kælderen,
i Niveau med V andet i Kanalen , som beskyll ede Foden
af Bygningens østre Gavlmur . D en ovenfor omtalte Morgenmønstring blev foretagen af en Jnspektionsofficer og en
eller flere Mønst rin gsskrivere og udførtes paa den Maade,
at et Bliktegn, -en Brikke v, gennem en Aabning i en
Blikrude blev st nkket nd til h ver af de mødend e Haandværkere eller Arbejdere; i Værkstederne blev E nhver, som ved
Ankom st en dertil afleverede sin »Brikke «, afkryd set paa den
saakaldte IJrikkeliste, og samtlige disse Lister bleve tilli ge
med selve Brikkern e sendte tilMønstringslokal et. Dallrikkeudd elingen her ophørte nøjagtigt ved Arb ejd sti dens Begyndelse, om So mmeren"f. Eks. KJ. 5 , viste altsaa Brikkelisterne,
h vem der ikk e ved at afl evere sin Il rikk e ha vde godtgjort
betimeligt Møde. KJ. (i slutte des Mønst ringen , og der
a ffatte des Rapport, som udviste, hvem af Mandskabet der
havd e givet Møde mellem KJ. 5 og 6 ( "for silde i 1ste
Time «) , og hvem der var - borte «. D et ble,' senere kon-
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stateret, hvem af disse »Bort e «, der mødte mellem 6 og 7
- den yders te Gr ænse for tilladeligt Møde - og det
kaldtes at være II forsild e i 2den Time (I , samt hvem der
den Dag udeblev, hvilket kaldtes ..at sætte Ab sent •.
Brikkerne havde ikk e daglig samme Form ; der vekslede s
ureg elmæs sigt med runde og femkantede; Mønst ring skommissionen forefandt i Lokal et hver Morgen en forseglet
Billet fra Ekvipagemesteren , og af denne erfarede man,
hvilke Brikker der den Dag skulde udd eles.
Umuligt
va r det jo nemlig ikk e, at Nogen kund e forsyne sig med
to Brikker for at anvende den ene ved given Lejlighed,
og en saadan S nedighed vilde blive opd aget, naar Vedkommende afleverede en rund »Brikk e «, og der netop den
Dag var uddelt femkantede. Om »Hvervingskontoret «
bemærkes, at det vel flere Aar før Gamm elholms Fraflytning var blevet henlagt under Il Komm andokontoret «, men
dog bestyr edes temm elig selvstæ ndigt af en af dette Kont ors Fu ldmægtige, ligesom det jo ogsaa ha vde selvstæ ndigt
Lokale. IIvervingsforretningerne laa direkte under Chefen
for Orlogsværftet, men naar der paa Grund af større Udrustninger blev indkaldt mang e Værnepligtige , blev der
udnævnt en Hvervingschef; i 1861 var Kommandør Harald
Fæster san ledes Ilvervin gschef
Nu eksisterer der som
bekendt int et Hvervingskontor; alle Forretninger, som vedrøre de V ærnepligtige,- R ulleføringen, Lønningsopgørelserne,
Korrespondancen m. V., - ere indlemmede i og udgøre
en int egrerende D el af Se kretariat og K ommando-Kontoret s
Forretninger, og det gamle Na vn »H ver vingen «, der passede saa overordentlig slet til Institutionen , er heldigvi s
uæsten helt glemt. Vi skulle endnu kun , inden vi forlad e
Gam melholms Hoved vagt, bemærke, at Arresterne niaaske
efter Nutidens B egreber kunne kald es barbariske, men de
have passet for den Tid , hvori de bleve indrette de, og
da holdt man i H ævd den forøvr igt til enhver T id gyldige
Sætning, at milde S traffe demoralisere. Den samme
lidt determin erede Haandhævel se af R et og R etfærdi ghed
opretholdt i mange A ar Pæ len paa Gammelholm , hvor
Delikv eut er fik de dem tilkommend e S lag Tam p nøja gtigt
udtalte, og gav sig til Kende i meget strenge S traffedomme.
F lere saadanne maa uu findes skik kede til at vække vor
F orundrin g. Som Eksempel skal her anføres en Dom ; og
den er dog ikke saa gammel endda, kun fra 1807:
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"Do m
II i Sa gen mod Alusketererne af Marine-Regimentet s

. 9de Compagnie Claus Hen rik Grim og J ohan H enrik
• Se hultz .
•. Mus ke t ererne af Ma rin e - R egimentets Ilde Kom..pagnie Claus H enrik Grim og Jo han Henrik Sc hultz
»bør for det af dem som Vagthavende ved Gammel»holms Hovedvagt den 30. f. M. udviste subordinations
nog respekt stridige Forhold, hvorved a nIediges turn ul-t uarisk Opsætsighed blandt andre af Vagtmandskabet,
. i F ølge den 10 de , lI te , 12te , 42de, 44de , 89d e og
. 94de Krigsartikel samt A nordn ingen af 27. A pr il 1792
straffes med Galgen .
II Sa a bør og DeJiquenten Grim, af hvad han maatt e
"være ej ende , erstatte til Holmen den af ham gj orte
Il Skade
pa a Vindu erne i Gammelholms Hovedvagts
«Arrest er med 64 Skilling i Overensstemmelse med
»d. L. 6- 14- 1 efr. med 6 - 96 og R eseript et af 15. Ap ril
. 1786.
D Sanledes
dømt i en edsvoren Garnisons- Krigsret.
I)

.Kjøbenhavn, d. 8. Juli 1807.
li

J.lJallcke.
--:L-ange.-

»V i aj le af N aad e skjænke Claus Henrik Grim og
»J oh an Henrik Sc hultz Livet, hvorimod de skulle føres

"imellem Spidsre dderne af 200 Mand, hver 16 Ga nge
Di 2 D age - otte Gange daglig - og derefter hen«sæt tes til Arbejde i J ern i Kj øbenhavns Fæstning
"deres Livstid. I H enseende til Erst atningen af de
Il beskadigede Vi nduer stadfæste s Garniso ns- Krigsrett ens
»Dom herved.
"Givet paa vort Slot Frederiksberg, den

2~ .

Juli 1807,

"Christian 11.
"Bornemann.

V i ere nu færdige med Gammelholms H ovedvagt og
finde, foruden denne , paa Pladsen umiddelbart inden for
Indgangsporten - men til venstre for P orten og stø ttet
op til den før omtalte Mnr - et teglhængt H us eller
Skur, bygget af Tømmer og Bræder , 140 Fo d langt og
15 Fod bredt . Det ka ldtes »Il usarstalden .. og v ar indrettet til Brug for lIusarhest e; det ha vde et Par Gange
fundet Anv end else ved forefa ldn e elle r befrygtede offentli ge
Tumult er , og der var ved de meget omtalte Optøj er ved
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Aarsk iftet 1858 - 59 sidste Gang Tal e om at benytte det
efter Bestemmelsen.
Naar man havde pass eret Fa caden af Hovedvagts Bygnin gen, kom man til Broen. som lige for Ind gan gsporten forte over Kanalen. For Enden af Broen var der
en Stakitport. og inden for denne laa der til venstre et
gansk e lille, grundmuret lIus til Brug for den d e r om
Dagen posterede Opsigtsbetjent, der skulde kontrclere al
Io d- og Udpassage af Personer og Gods. Orl ogsværftet
havde ialt DUe saadanne Opsigtsbetjent e til skift evis at
besætte fem Poster, neml ig to paa Gammelholm (d en her
nævnte og P orten ud til Nyhavn) og tre pan Nyholm
(B ommens V agt, Kongeport en og Færgetrappen paa Christ iansholms Vestside) ; deres Uniform var mørkeblaa Klædes
Frakk e med A nkerkna ppe r. lIn e med Skygge, grøn Klædes
Tresse og Nationalk okarde ; nnar de 'Vare paa Post, bar
de paa Bry stet et Metalskilt. Bag ved Betj ent huset fand te s Klokkegalgen med den K lokke, ma n hv er Arbejd sdag
lod «Iyde« i en halv Time for at kalde Mandskab et til
Ar bejde ; nøjagtig t K l. 5 ålergen ophørte - Klo kke lyduingen li ,
og Klokkens sidst e S lag var Tegnet til Portens Lnkning;
kun de Arbejdere, der da vare komne inden for Porten,
fik »Br-i kke« , saa ophørte ogsaa llrikkeuddelingen, og
P orten blev igen aabnet ; Efternølerne kom nu som
foran anført - for silde. Ogsaa ved Arb ejdstideus Ophør
om Eftermidda grn ( fra 1. De cbr. til 15. Janu a r KI. 3 1/ .
den øvrige Tid af Aaret KI. 4) lod man Kl okken . lyde.
et Øje blik. Da Mundskubet. ha vde 15 Minu tt er t il Vadsk
og Omklædnin g føl' den reglement erede Arb ejd st ids Oph ør,
Da aed e Kogle til Betjenthuset, før de 15 Minutter vare
for løbne, men Ingen maatt e betræde Broen, for Klokkens
første Slag lod sig høre - saa var der almindel ig Udpassage.
I Løbet af Dagen blev der ved Hvileti dern es Begynd else og
Ophør kimet . med Klokken, og det samme var Tilfælde,
naar nysnævnte Tidspunkt for Forberedelserne til Hjemgange n var kommet. Mandskabets Ind- og Udpas sag e fandt
k u Il S ted ad denne Port, de to andre Porte paa. Gammelholm va re som Regel lukkede. L ydning og Kimning
med Klokken blev foretaget af de tidligere nævnte »Osere - ;
der havde Tilhold i Ile vedvagt en. Beboerne ved Holmens
Ka nal og i de til st ødende Gader vare van te til »K lok kelydni ngen « i den tidlige Morgen stund, og Ingen besværede
sig der over; men da Klokken blev flytt et til P orten ved
Nyhavn som Følge af, at Ga mmelh olms Fraflytning var
paabegyndt og det sydligere Terræn afgivet t il Bebyggelse,
N
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klag ede Nyhavns Beboere over denne Forstyrrelse af deres
Morgenro, og Klokk en maatte indskrænke sin Virksomhed.
Skraa s for Broen, til venstre, laa Marineministeriets,
tidligere Admiralitets- og Kommissariats-Ko Uegiets, Bygning med en tenunelig anse lig aaben Plads foran sig ; det
var en stor hvid, monumental B ygning, grundmuret, med

to Etager fornden Kælder; den havde 133 Fod s Facad elængde. Det fremtr ædend e Midterparti bar en med For ziringer prydet Fr ontispice, og Taget var

Il

afb rudt «, be -

klædt med sorte, glas erede Teglsten . Paa Facad en fandtes
to Indgange. Til den sydligste af disse førte en høj
St entrappe.

Fra den rummelige F orstue førte en Dør

lige for Indgangen ind til Admiralitets-Kontoret , en Dør
tilv enstre for Indgangen ført e til Revisionskon toret. Ad
en bred Trappe kom man op til øverste Eta ge, hvor en
Dør til venstre for Trappen førte ind til Kommissari atsKontoret, til højre fandtes Kasserer- og A rkiv- Kontoret.
Den nordligste Indgangsdør var omgiven af en gra nma let

Tr æ- Sk ærm eUer Kapp e ; ad Trappen her indenfor kom
man i øverste Et age til Ministerens eg ne Lokal er samt
til Minist eriet s S ekretariat og Kommando-Kontor; i denne
Fløj af Bygningen fandtes ogsaa Parelstue samt et F orelæsningsværelse og llibliothek for F laa dens Officerer. De
to nævnte Trapper vare i øverste Etage forbundne ved
en smal Gang. I den sydlige F løjs underste Etage fandtes tillige E kvipagemesterens og Inspektionsofficerernes
Kontorer , der i Gavlen hav de en særlig Indgangsdør
med Stentrappe.
Langs med II olmens Kanal, som blev opfyldt i 1860
og 1861, laa »Il ovedmagasinet «; det bestod af to F løje,
som i en stump Vi nkel forenedes ved den imellem dem
liggende »Pavillon « (den nuværende S tudenterforeningsB ygning), s aa at det Hele dannede en sammenhængende
Bygniug paa 763 Fods Længde. Magasinets søndre Fl øj
og 171 Fod af nordre Fløj, nærmest ved Pavillonen, havde
to Etager samt et afbrudt l' Tag med to L ofter og var,
ligesom det øverste af Pavillonen, opført nogle faa Aar
efter Branden i 179 5, hvorimod den øvrige Del af nordre
Fl øj - en L ængde af 188 F od - var den R est af det
ældre Ilovedmagasin, som var reddet fra Branden . Af
denne ældre Del af Magasinets nordre Fløj, der knn havd e
een Etage, blev et Stykke af 100 Fod s Længde i 1839
afdelt med en Brandmur og overladt det kongelige Theater til Malersal og andet Brug ; det var af denne Grun d
sat i Forbindelse med Theatret ved en Gangbro, der førte
l)
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over Ka nalen, idet denne her for E nden af Magasinet -

alts aa imellem dette og Th eatrets Grand - da nnede en
ret Vinkel og gik i østlig R etning for derefter, under Navn
af -Banegravem , at gaa under R eberbanen (som senere
bliver omtalt) , løbe parallelt med dennes østli ge Sid e og
endelig 'udmunde i Havnen ; dens Munding her laa lige
ove r for D okken paa Christians havn.

Da det kan s)'nes

mærk eligt, at denne c. 80 Fod brede Kanal kund e løbe
und er den til Heberban e anvendt e Bygning, om end se lvfølgelig paa tværs ad denne, skal bemærkes, at Kanalen

paa denne korte S trækning af sit L øb maatte lad e sig
nøje med en Bredde paa 20 Fod, men fik, efte r att er at
være kommen ud i det Fri, L ov at udvi de sig til 50 il.
60 F od.
Den imellem Hovedmaga sinets to Fløje liggende »Pa villon« var 45'12 F od lang, 70 F od dyb og 49 Fod høj
til Taget. D enne Bygning blev ved Gammelholms Fraflytning ikk e nedreven, men - som allerede bemærket omdanne t til B rug for Stud enterforeningen, dog saaledes,
at den Mur, der hidti l havde stø dt op til JIIagasinets syd lige Fl øj, nu ble v Foreningsbygningens Facade , medens
P avill onens Facade ble,' F oreningsbygningens vestre Gavlmul'. Det er vist overflødigt at bemærke, at det Bygningskompleks, Pavillonen og Hovedma gasin et s to Fl øje til sammen dannede , havd e et ganske imponerende Uds eende,
betragt et fra Gaden paa Kanalens modsatt e S ide, og Pavill onen ragede op som en monumenta l B ygning, der paa

en heldig Maade for Øjet afbrød det En sformige ved en
Maga sinsbygning af en saa anse lig Længde. Pavill onen
havde tre Etager; i de to nederste opbevaredes FJaadens
Ark iv, og i den tredie, der udgjorde en eneste stor S al
med V induer baade mod ø st og Vest , var Orlogs værftets
Modelsamling opstill et. D enne smukke og værdifulde
Samling havde her et rummeligt , højt og lyst L okal e,
hvori den kom fuldst ændig til sin R et . Det vist e sig
ved Fraflytningen umuligt at faa det ersta tt et , og den
ham ede i et lidet tilfredss tillende Lokale, som paa Nyholm i S panteloftsbygningens underste Etage blev indrett et
til den ; det var indskrænket, lavt og mørkt og havde i
det Hele ta get Karak ter af midlertidi gt Opb evaringsru m.
Forud en kost bare Sk ibsmodeller fra ældre og nyere T id
ind eholdt Sa mlingen ogsaa !\lodeller af anden Art sa mt
en D el andre Ting, der nærmest havde kun historisk Interesse. Under 27 de Februar 186 1 udtalt e lIlar ineminist eriet,
at , !\larinen ikk e har Midler til at vedligeholde en Sam -
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Jing som et ~Iusæ um . , og det blev da overdraget Professor
W orsaae at udpege , hvad der maatte egne sig til frem tid ig Opbevaring i de dansk e Kongers kronologisk e Samling pa a R osenborg.
Som F ølge heraf bleve, forind en Samlingens Fl ytnin g,
to af dens Nu mm ere afgivne til Rosenborg, nemlig :
"en Takkelmodel af en F r egat, der henføres til Christian den Fj er de, « og
Den Kommandostav af Sø lv med Frederik den Tredies
Na vnecbiffer , «
hvo rimod 28 Xumm ere bleve efter Forslag af D irektørerne
for :'I ask invæsenet (N. E . Tuxen], Skibbyggeriet (O . S nenson) og Artilleriet (O . W. Skibste d) bes te mte t il at - bortsælges ved Aukt ion.« Dett e blev dog ikke deres Lod,
thi ve d R escr ipt af 11 April 1861 tilkendegav Kong Frederik den S yvende sit Ønske om "a t erholde de Modeller
fra Marinens åt od elsamling, del' ikke agt es bevarede for
Marinen ", og de bleve derfor »a fgivne til HaDS Maj estæt
Kongens Disposltion. «
B landt disse 28 Nummere fandtes ;
~Iode l af Dokken (fra 1746) .
Skaa l af dansk Porcelæn, hvor r-a u var malet S laget paa
Kjø benh avns Hh ed d. 2. A pri1180 1 (foræret af G enera lgouveruør Ro eps torff).
Medaille i Anl edn ing af S lage t i Kjoge Bugt.
Silkeflag med S tok (Flag for S kibbyggerne].
( F lag for Haan dværkern e).
Sølv ål urske.
Fabrikmester Henrik Gerners Bust e paa Piedestal.
,
Ovennævnte I) :\i odel af Dokken. var en nøjagtig Gengivelse af Dokk en paa Christ ianshav n i dennes oprindelige
S kikke lse , alt saa med Pumpeværk til at dr ive med Ilaand kraft; den val' saa fuldstændig, at endogson Mandsk abet
som arbejd ede ved P umpeværk et . fandtes som en Hække
smaa, paaklædte Figurer, der end ikke mangl ede den da
brngelige Il aar pisk i Nakken. So m bekendt indlagde
F abrikmester Henrik Gerner sig Fortjeneste ved se nere
at indrette P umpev ærk til at drive med Heste ( hans Forslag af 26 Febr. 1783) . Dokken ble,' indviet 1739, Modelle n forfæ rdiget syv Aar senere.
Bag ved ~Iarin e mini stel'i ets Kontorbygning laa Ekv ipage mesterens E mbedsbo lig, en grundmuret Bygning, 34
Fod lang, 28 Fo d br ed og 24 Fod haj til Taget ; den
ha vde to Etager og en Kælder, h vor bl. a. Køkkenet
fandtes ; umiddelbart ved Huset laa en Il a ve , der var
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omgiven af et Plankeværk. Et Stykke fra og i lige Linie
med denne Bygn ing laa et and et Hns med to Etager; det
gik under Navnet »Gam le Søkort-Arkiv ", fordi Søko rtArkivet nok engang havde benyttet øverste Etage. Saadanne forlæng st nedlagte Kontorer som f. Eks. -I nventarieKontoret , skull e have haft L okaler der ; til S lutning var
der Konto rer for In spektionsofficeren ved Reberbanen og
Sej ldugsvæveriet (Orlogskaptain Schierbeck), Underfabrikmesteren (Kaptainlie utenant G. P. Schønhe yder) og R ebslagerme steren (Alberg) ; i øvers te Etage havde "Over munderin gs-Kommi sionen « L okale; det store Lo ftsrum var
upaaagtet, og paa Gulvet laa kun en anselig Bunke Papirer,
henbragte der fra Ekvipage- og Kommandokontoret, fordi
de bleve ansete for ligesaa betydning sløse som gamle.
Enten »Gamle Sø kort- A rk iv Il eller Ekvipagemesterboli gen
maa oprindelig vær e opført til Bolig for Grov- og Ankersmedemesteren. D e Jaa nemlig begge lige over for Grovsmedien og dennes Dampmaskine ; pa a det S te d , hvor
Dampm askin ens (Ildmaskin ens) Bygning *) 178 8 blev op ført, Iaa indtil da Grov- og Au kersrnedemesterens Boli g,
og L. Fabricius siger i den af «S elieutennnt- Selska bet «
1884 offe ntliggjorte Afhaudling -Beskrivelse over Ildrna-,
skinen paa Gammelholm « : -- »ist ede n for S mcdemest erhuu s, som var ved Enden af den gamle S medie, og blev
nedrevet, bl ev e t n yt til h am opb y g g et Cl. Ala n a nsaa
det dengang for nødvendigt, at Grov- og Ank ersmedemest eren havd e B olig paa Ga mmelholm. Formodentlig er
del' kommet et Tidspunkt, hval' man havde anden nødvendig Brug for Bygningen, thi Mesteren maatte flytte ud
i Byen, men han fik lluslej egodtgørelse (saa vidt vides
140 UdI. om A aret ), og det blev gjort ham t il For pligte lso at tage Bolig i Gamm elh olms nmiddelbare Nærhe d.
Dette Forhold vedvared e til April F lytt edag 1854, da
fiyttede Grovsmedemest eren til Nyboder **) .
Imellem "Gamle Søkort- A rkiv el og Ekvipagemester boligen laa en i Midten ophøjet, brolagt Plads, bestemt
til S medjernes Kul oplag.
Lige over for den sydlige Gavl af Marineminist eriets
Kont orbygning og Facad en af de to sidst nævnte ll yguinger
laa S medjerne, adskilt e fra disse Bygninger ved en Passage
af en Gad es Bredd e. S medierne fandtes i en Bygning,
*) A nkersmcdicn.
••') Ny Østergade Nr. 16) IIjørnet af Grønlandsgade, altsaa lige over
for Østerport (nu 81. Kongensgade N r. 161.)

\
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eller vel rettere i en R ækk e af sammenhængende Bygninger, der i en Læn gde af 500 Fod stra kte sig fra
Kanalen - et Punkt ved denne, der laa lige over for
Holmens Kir kes Terræn , altsaa omtr ent nu Havn egade
Nr. 5 eller 7 - og hen til "Gamle Se kort- Arkiv-; dog '
blev kun en L ængde af 318 F od optagen af Smedierne,
medens den Del, 182 Fo d, der laa nærmest Kanal en, adskilt fra denne ved den forn ødne Pl ad s til Passa ge, blev
auvendt til andre Øjemed. I Gavl en, der vendte mod
Ka nalen, fand tes saaledes Vejerbod en og Il Vejer-Kont orer »,
hvis P ers onale best od afVej ermeste ren og dennes F uldmægtig ; ved Bolværk et uden fol' Vej erboden stod en Kran til Udlosning og I ndladning a f svært Gods, der tilført es eller
bortsendtes med P ramme og F artøj er. E fte r Vej erbod en
fulgte et Hum, hvori Ga mmelholms S prøj te r og Bran dre dskaber opbevare des; saa kom et til Hovedmagasin et
hørende l\Iagasinslokal e, beregnet paa det daglige, mindre
F orbrug af S piger, Søm, Olie, Talg o. desl.; ved Siden
af det te L okale laa II ovedmagasinsk ontoret, dereft er fulgt e
E kvi page- og Kommandokont oret , *) Kleinsmedlen stø dte
nmiddelbart op til Gangen, del' fort e ind til dette Kontor,
og derefter kom Grovsmedien, saa at E nden af Bygningen
blev optage n af den store A nkers medie. del' val' 74 F od
lang, 88 Fo d 'bred og 19' /, Fod hoj til Taget . Etagen
oven Dye r saave l Vejerboden som de forøvrigt nævnte
Loka ler lige hen til Klejn smedien var et eneste stort Ru m,
del' blev anvendt til Besigtelse og Opmaaling af Sej ldug
og Lærr ed, Besigt else af hj emkomne Skibes Sej l, stundum
ogsaa til Sej lsyning, og kal dtes »Sej lloftete ; Adgangen
til Lokalet fandt Sted gennem en ved Si den af Vejerbodens P ort væren de Dør.
P ue »Seil loftet e blev ogsau Hæderstegnet for 25 Aars god Tjeneste og de n derm ed forbundne Gave h vert Aar den 29. J anuar pall,
højtidelig Mande uddelt nf Chefen for Orlogsværftet. P ersonalet i
Ekv. og K omm. Kant. traf Forbered elserne: P aa et Bord i Salena
Bagg rund bleve selve Hæderstegn ene ord nede paa en P ræsenterbakk e,
H æderstegnsguven blev aft alt i P ort ioner - 5 nye Sølvspecier i
hver - , for nødne L ister o. 8. v. kom t ilstede. E tterbuende n som
Mand skabet indfand t sig - de miiitære Korps og Haendværkerne,
hv ilke sidst e den Gang vare uniformeredo - . blev det mon stret og
op stillet af Vær ftc hefen s Adjudant: nærmest vod Bordet de, der
sk ulde modtage H æderstegnet . derefter alle . som i tid ligere Aer
havde fnaet dette og nu sk ulde modtage Gaven. Pnn bestemt Klokkeslet ankom Chefe n for Orlogsværftet . ledsaget af sin Stab, der bestod
a f Værft ets øverste Myn digh eder og Kontorchefen **). Vær ftehefen
*) Nu kaldet Orlog sværftets Sekretariat og K om mando-Kontor.

**) I tidligere T id kaldet Ekvipage- og Ko mmando-Skr iveren.
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indledede Højtideligheden med en kort Tale. der endte med det af
alle 'I'il stedeværende lydeligt gentagne :t Gud bevare Kongene. AdmiraJen uddelte derpas egenhændigt Hæderstegner . og umiddelbart
derener uddelte en af Officererne (Fabrikmesteren eller Maskindirek·
te ren ) P engegaven. idet Folkene en for en, efterbaanden som Kontorchefen oplæste Nevnefortegnelsen, trasdte frem for Bordet; en anden
af Officererne krydsede af pas en Navneliste .

Kl ej nsmedværk st edet, der havde en Længde af 50 Fod,
var ligeledes delt i to E tage r; i den underste var der
Smedie, i den øverste F ileværksted. Grov- og Ankersmedien benytt ede selvfolgeligt Bygningens hele H øj de
uindskr ænket, Grovsme dien var 194 Fo d lang og 35 Fo d
bred; den rummede 12 Smedee sser og havde desuden i et
Par Tilbygninger endnu nogle faa Es ser og tillige Jernmagasin. I Ank ersmedien, hvis Dimensioner allerede ere
nævnte, fandtes en Dampmaskine paa 20 Il estes Kraft;
denne dr ev et Hammerværk med Il den store Il ammer «,
der vejede 750 Pu nd , og en mindre Hamm er paa 270
Pu nd. Tillige drev den et af tre cylindriske Bælge bestaaende Blæseværk . som igennem de i Jorden nedlagte Ledningsrør stod i Forbindelse med fem store Es ser, et Valseværk, et Drejelad, en B ore- og en S krueskæremaskine ; her fandtes desuden en Glødeovn og Fil ebænke.
Det var i denne Ankersmedie, at d en før st e D amp mas k i ne h er i L and e t blev opstillet og tagen i Brug
1790 . Selv det all ersvær est e Smedea rbej de - som for
Eksempel Lini eskibsa nkere og S kibsknæe r - var hidtil
blevet udført med Haandkraft, thi man havde int et mekan isk Hjælpemiddel. Smedions Mestersvend J e n s Ande rs e n konstruerede vel 1786 en • II ammer-l\Iachine ",
og han fik en Dusør IIt il Opmuntring", men hans Opfindelse fandt ikk e An vendelse. Da kom den engelske
Mekanikus Mitchell et Aars Tid eft er, og det blev ham
ove rdraget at anlægge en Il Ild- eller Dam pe-M achin e paa Gam melholm. V ed E nden af Grov smedlen og i For bindelse med denne blev II A nkersmedieull opført ; den
stod færdig i Angust 1789, og Mitchell tog nu rat paa
V ærket. P aa Pl adsen Iaa som tidligere nævnt Gr ov- og Ankersmedemesterens Bolig, men den blev nedreven og en anden opført andetsteds. V ed Udgangen af
1790 sto d Dampmaskin en opstillet og færd ig. Bekostningen er af forannævnte Forfatter L. F ab ri ci u s angivet
til 70,000 Rdl., nemlig selve ~Iaskin e n 53,000 R dl.,
Du sor til lIr. Mitchell 10,0 00 R dl. , hans R ejse samt
Opførelsen af et nyt "S medemesterhuus . ansl aas til Rest en.
Endvidere fik ~I itc hell Lov at beholde » sin hidtil havte
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G ehalt 130 Rdl. maanedlig eller 1560 UdI. aarlig « mod
at oplære to Mænd i Maskin ens Behandling og Vedligeholdelse, og et ham givet L øfte om Privileginm pa a her
i Landet at indrette »I ld- ål achiner » blev opfyldt. IIIaskin en voldte allerede efter faa A ars F orl øb Vanskeligheder, og Damp kedlen, der var af Kobber, maatte idelig
repareres; i 1801 maatte Kedlen ndtages og sætte s »ud
pan P ladsen « for grundigt at istandsættes, og man beslutte de da med det sa mme at foretage Hovedreparation
a f Ma skin en s øv r ige B røstfæ ldighed er; i Juli 1801
erklæres : »af Il d- lIIaehinen haves ingen Nytt e ", og i 1803
beslnttede man sig til at smede Ank ere -ved H aandmagt
so m tilforn «. D et var dog kun midlertidigt, man benyt tede
denne Udvej , thi en ny Dampmaskine var da all erede
bes tilt i E ngla nd; denn e kom, blev opst illet og gjord e
fortrinlig Nytte lige til 186 2, da, paa Gr und af Gammelholms Fraflytning, S medien blev nedreven .
V ed B ørskanalen , lige over for Gavl en af Kirken s
Kapel, la a Vadsk ehu set. D et va r en grun dmur et Bygnin g
paa tre Etager, 44 F od lan g, 24 Fod bred og 32 Fod
høj. I underste Etage fandtes Vadskeri for Hængekøj er,
Madratsvaar o. lign.; saavel i de to øverst e Etager som
uden paa Bygnin gen blev det , der var va ds ket, hængt op
til Tørring. V ad eken blev udført ved pri vat E nt reprise.
V ed Sid en af V adsk ehuset fandt es den saakaldte S paanehave , der till ige var Opbevaringsstedet for kasserede
Inventariesager, gammelt S ejldug, Tovværk og lignende,
som blev opsam let for at bortsælges ved A uktion; det
var en med P lankeværk indhegnet Pl ads med de til ø jemedet fornø due Sk ure. Umiddelba rt ved S paanehaven
fandtes »S taldgaard en« med Stalden til Værftets 3 It 4
Par velnærede -Ma terialheste« , med Skur til Arb ejdsvognene og Kammer til den om Natten ved S talden tilst edeværende II Mat erialku sk li ; Kuske ne vare som Værft sarbejdsmænd fas t ansatt e i Søværnets T jenest e, Il er paa
dett e P unkt af Gammelho!m, altsaa paa søndre Side af
den lange Bygning, hvis Ga vlparti var optaget af Vejerboden, laa V ær ftch efens Embedsbolig; den ha vde en fri
P lads foran sig , og Facaden vendte over mod Nybørs.
D ens to Sid efløje stø dte op ti l nysnævn te Bygning paa
det Sted, hvor Ekvipage- og Kommando- Kontoret fandtes,
og fra dette Kontors F orstu e førte en Dør ud til den af
Bygningsfirkan ten dann ede Ga ardsplads, h vor ved en temmelig let Forbind else var tilvej ebragt mell em Kontoret og
Boligen, hvor Værftchefen ogsaa havd e F orretningslokale .
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F oran Boligens Hovedindgang fandtes en Forstue i en a f
T ræ opført Overb ygni ng; fra den nes - F orkant og hen til
Hjørnet ved Vejer boden str akte sig et graamalet Plan keværk ; bag dette laa Vær ftchefens H ave, som altsaa ikke
iudtog noget stort Fl ad erum. S elve Bygningen var ogsaa
prunkløs; den va r opført af Bi ndingsværk ogi Mur, havde
to Etager foruden Kælder og var 120 Fod la ng, 20 Fod
bred, 22 Fod høj . En Skildva gt var post eret ved Indga ngsdøre n. Hver af Si defløjene havd e 24 Fods L ængde
og 38 Fods Bredde ; i den ene havde Konstruktions- og
Hegleringskomrnissionen sine Lokal er. l Haven her nød
det ' i sin Tid jævnlig omtalte aældste Morbærtræ i Danmark - omhyggelig Pleje ; Grenene ble vc understøttede af
Pæle og dækkede med Cement , men til Trods for sin
høje A lder bar det ogaaa hvert Aar en -sa nd Rigdom af
ypperlige modne Bæl" Da B ygningen i 1863 paa Grund
af Gammelh olms Frafly tning bl ev nedreven, Hav en sløj fet,
og Plankeværk et som Følge dera f fal dt , stod det gamle
Træ, tæt behængt med halvmoden Frugt, prisgi vet den
lyst ne Gadeungdom og omgivet af de sørgelige Ruiner. af
Gamm elholms ford ums Herlighed .
Et Stykke fra Værftchefens Bolig, nemlig ndfor
Ankersmedien, fandtes en B edding, hvor mindre S kibe
eller P ramme kund e land sættes til R eparation eller Ophugning, og tæt herved laa, parallelt med Bolværket, en
stor, grundmuret, toetages B ygning af 216 F ods Længde,
45 Fods Br edde og 25 Fods Højde til Taget. Dens
underst e Etage "ar optage n af B ra d bæn k og Mat er lal bo d
- Tømmerværftet havde nok ogsaa et A rbejdsrum her - ;
øvers te Etage og Loftet var S ejlmagasin, hvor F laadens
S ejl laa opskudte , hvert Sk ib for sig .
Umiddelbart ved og omtrent vinkelret fol' denne Bygni ng laa en anden, der ligel edes var opfort af Grundmur;
den havde to Etager, 105 F ods L ængd e, 40 Fods Br edde,
22 F ods II øjd e. Und erste Etage havde tidligere vær et
Billedh uggerv ærksted, ogsaa Bedk er værksted. men var tilsidst Sej ldugsvæve ri ; øverste Et age blev a nvendt til S ejlmage rværksted og~ det dermed forbundne Kompasmagasin.
- B adkerværkst edet, der dengang var under se lvstændig
Bestyrel se af en Kvartermand , maatt e lige til det sidste
nøjes med et Træskur, der laa mell em H ovedmagasinsbygningen og S medjernes Kulp lads. N ysnævnt e to, vinkelret for hinanden opførte Bygninger og Ank ersmediens Ga vl omgav en firkantet P lads,
som paa den fjerde S ide tilde ls begrænsedes af , Gamle
2
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Søkort -Arkiv u, hvis Ga vlmur man i R eglen passe rede for
at fortsætte V ejen længer e ned ad Ga mmelholm *) . Man
fik da st raks paa sin venstre S ide »Tr unken «, en grundmur et , meget ga mmel, vistnok Gammelholms ældste Bygning ; den bes to d af to meget solide H vælvinger og blev
benyttet t il Be g- og Tj ær eoplag, men var ifølge et i Or logsværftets S ekre taria t og Kommand o- Kontor værende
ga mmelt Kort over Bremerholm oprindelig F ængsel for
de F orbryder e, der vare idømte »Arbej de i Br emerho lms
Jern. II »F angek irken « har ifølge samme Kort ligget pa a den
P la ds, hvor ovennæv nte , til Sej ldugsvæveri og Sej lmagerværkste d an vendte Bygnin g va r opført. Bag ved »Trunken «
la a Kalk gaarden med et lille lIns til Kalk slagn ing , og
ma n sk ulde nu for at fort sætte sin V ej passer e rundt om
Bassin et «Gamle- Dok» , som nødven digvis ma a ofres en
vidt løftig ere Omtal e.
H en imod S lutni ngen af Aaret 1680 fik IngeniørOberst lieute na nt Hoffruann det lIverv a t udarbej de P lanen
til og best yre A nlægct af en Dok paa Gammelholru ;
dens P la ds var bestemt. **) E n Dæmning foran P lad sen blev
st rak s paabegyndt, og allerede i J anuar 1681 blev der givet
Or dre til , at Va ndmøller og lignende Apparater, som udfordredes , sku lde sætt es i Arbej de. De n 4. Febr uar ind sendte
IIoffmann et Over slag og foreslog ved den L ejlighed Ba ssinets Dim ensioner til: Længde 300 F od, Bredde 86 Fod,
Dybde 24 Fo d nnder daglig Vands tand Tegn ingen ble v
ap probe ret ved konge lig R esolut ion af 8. Apr il 1681 , og
allerede Dagen efter blev der givet Ord re t il, at Udgravningen sk ulde paabegy ndes under Oberstlieutenan t Il offma nns Overbestyre lse ; 300 Man d bleve sa t te i Arbej de
dermed, og i Juli Manne d va r Bass inet udgravet; en
Jo r dda m lod man staa ved Bas sinet s Munding, inden for
Dæmningen, for at Van det desto bedre ku nde hold es ude.
Dæ mningen ha r san dsy nligvis været færdi g ved Udga ngen
af September s. A .; men Jo rddammen viste sig i Stand
til alene at h olde Vandet ude und er Udgravningen. S lusen
blev imidlert id bygget af Meste r Paul Kichse n, som ved
Udga ngen af 1681 ha vde dette Arbejde saa vidt, at i
det minds te det yder st e Par Po rte var anbragt ; ifølge
P la nen sk ulde der nemlig være tre Par P ort e. I Foraaret
*) Den and en Passag e l som stod til Ra sdighed l gik langs H oyed:
m ag asinsbygningen.
**) H . Degenkolv : »De t ældst e D okanlæg ved Kj øbenhavn « - 'Tide-

skrift fol' Sø væsen, ny Række XVI.
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1682 blev der taget Best emmelse om, at det tr edie P ar
P ort e ikke skulde tilh ugges, og at Dokkeu ' skulde gøres
220 Fo d lang, 106 Fod bred og 24 il 25 Fod dyb. I
Løbet af S ommeren blev der arbejdet paa -Fo rpælingen«
af Dokkens -Sider, et Arb ejde, .som blev ndført efter Ole
Romers Anvi sning , og i Efteraaret blev det andet Pa r
Slnseporte hæugt paa Pl ads ; hele Slusepa rtie t var nu
færdigt, og man fandt ikke, de r var Gru nd til længer at
holde læns nden for Slu sen . Man begyndt e da at bortgrave
Jorddammen, men hermed var forbundet den Ulempe, at
Dæmningen, som kun skulde holde nogenlunde tørt omkring
Dammen, medens dennes Bort gr avnin g foregik, ikke var i

Stand dertil, fordi den var for svagt bygget; den kunde ikke
forhindre Vand et i at trænge ind i saadanne .Masser, at

det til Trod s for Vandm øllern es Virksomhed gjorde Arbejdet besværligt . Der havde ogsaa hele Tiden staaet Vand
indtil S øens Højde imell em Dæmn ingen og J orddammen.
E tt erhaanden som nu Dammen blev bortgravet, fyldte
Vandet hele R ummel inden for Dæmningen, og det kom
altsaa til at presse umiddelbart paa S luse portene ; men
S lusens Konstruktio n og B ygning viste sig at være saare

uheldig, thi der fandt et Gennembrnd Sted, og Dok ken
blev fyldt. Denne Katastrofe indtrandte i November
1682. Der blev nn anbragt eu ny Dæmning, som blev
fuldført i Løbet af 1683, og en ny Tegning fik Approbat ion 3 . Februar 1683, men for øvrigt blev Intet foreta get

ved Aulæget før 1687, da man paany optog Projektet.
Eu ny Tegning - den tredie - fik kougelig App robation 19 . Apri l 1687 ; Dokken blev Iæn spompet, og Ar bejdet blev genoptaget, uden at noget Uheld synes at være
indtraadt ; ved Aarets Udga ng hleve Pump erne optagne,
og Dokken var da tjæret og lapsalv et over Vandet. Der-

efter blev Intet foretaget ved Anlæget før 1690 - : da
blev Dokken abandonneret og Ordre givet til, at Dæm -

niugen sknld e optages . - Eft er 38 Aar s F orløb opsto d
paany den Tanke at fuldføre Dokanl æget paa Gammelholm, som nu havde erhvervet sig Na vnet "Gam le -Dok",
og samme Tanke opst od idelig i Løbet af hel e forrige

Aarhnndrede. Endu u i 1795 syslede en til en ny Doks Anlæg
nedsat Kommission med Proj ektet og fandt det -hevat
rimelig, der paa dette Sted kan anlægges en D okk~" .
Ogsaa denne Kommission kom til det Resultat, at Il GamIeDok« havde frist et en saa sørgelig Sk æbne , fordi Dæm ningen var slet slaget og Slusen utæt formedelst en med
Grunden upassende Bygningsmaad e, En dog en sve nsk
2'
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Oberst Ank ersvård indsendte et Forslag , over bvilket
Kommissionen 25. Marts 1795 afgav Betænkn ing; men
Premierlieutenant Høyer formente som V andbygningskyndig
at maatte blive en af dem , D okalllæget skulde bet roes.
da. Landets egne Sønner hurde have F ortrinsret, og ham

blev det da 13. A pril paa lagt at foretage Undersøgelse
af Grunden i - Ga mle- Dok - , Resnltatet af hans Under søgelse va r saa tilfredsst illende, at han paa dette Grundlag udarbejd ede et deta illeret F orslag til Anl æg af en
Dok paa samme Sted, men det kom først til at fore ligge
i April 1800. Det var imidlertid, som saa utalli ge andre
Planer og Projekter, spildt Arbej de , thi hvad • Ga mleDok - var reduceret til : E t H a vn ebas sin for -Nordbaade « og lignende mindre Fartøjer, vedbl ev den at være,
til den paa Grund af GammelhoJms Fraflytning mere end
tresindsty ve Aar senere blev opfyldt; omtrent hvor Torderiskj oldsgad e nn udmund er i Havnegade kan man tænke
sig dens Pl ads.
.
Vi gaa nu videre og træffe st raks paa ~ Gamle-Doks,
øs tre Sid e den mægtige R eberbane , der i en Længde af
114 6 Fod strakte sig fra Gammelholms Grænse ved Kongens Nyt orv og næsten helt ned til Bolværket ved Havnen,
saaledes at den omtrent spændte over hele Gammelholms

Bredde, idet der mellem ll ygniogens Gavl og Havnen knn
var den fornødne Pl ads til P assage. Dette P unkt af
Gammelholm laa lige over for D okken paa Christianshavn,
og der var i Arbejd stiden stadig Færgeforbindelse meHem
denne Dok og en Landgangstra ppe ved R eberbanens sydlige Gavl. Til R eberbanen hørte flere ll ygninger, so m
for størst e D elen laa ved dens nordre E nde, saaledes et
Hamp emagasin, et Hus, hvori Dr øj- elle r Tjæremaskinen
fandtes, og endelig n Ga rnhuset », hvis Ba gside vendte ud
imod Kongens Nytorv. ~Ie r, . tæt ved Heberbanens nordre End e, fandt es den s ås ka ldte II Gjethusp ort «, der førte
ud 'til 'I'orvet, men kun var aaben ved særegne Lejli gheder,
som f. Ek s. naar Br oen ved Hovedvagten var under
R eparat ion.

Ved R eberbanens sydlige E nde ført e en Br o over
den tidligere omtalte -Banegrav« ind paa Bandebygger-

pladsen.

Langs med Banegraven laa det store Chalup «

skur , hvor F laadens Fartøjer bleve byggede , reparerede

og opbevarede ; det var 494 Fod langt. Tæt ved Cha«
Inpsknret fand tes et Sk ur til Opbevar ing af Bandeværft ets
Trærnaterialier samt en grundmuret mindre Bygning, hvori
Baadebygmest eren havde sit Kontor og den vagt havende
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Læge sit Lokale. Der laa ogsaa paa Bandebyggerpladsen
en Bedding, hvorpaa der kunde bygges Sk ibe af St ørr else
som K orvetter , og ved Siden af denne var der indrette t
et med lIlur omgivet Brandst ed nied Fyrhus og Begkedel .
En st or Del af Pladsen var' optagen af en' 'Mastegrav,
den »indre«, hvor Mast et ømmer laa nedsænket linder Vandet ; de n havde to Indløbskanaler , over hvilke der ' var
lagt Broer , og imellem disse laa den sa aka ldte II Smaløåj
der var 440 F od lang, 40 F od bred og pa a 'begge Sider
havde Bolværk af utilhu ggede Sten. I ' Havnen langs
Smal øens ydre Si de var der en med Pæl e og Bomme
indhegnet »ydre « Mast egra«, I denne lan der Sv ømmeflaad er , som bleve benyttede af Ga rnisonen og af nogle
af Bye ns Dr engesk oler, og paa selve Sma løen fandt es fler~
aabne Træs kure med Bænke, der tilh ørte Il den kongelige '
militære Svørnmeskole« og bleve benyttede til Af- og P ååklædnin g under S vømmeøve lserne. V ed den indre Ma st egrav la a Bark assesk uret, der var 184 F od langt, og hvori
de store R ofartøjer bleve byggede og reparerede; her blev
ogsaa, i en særs kilt Afd eling, den smukke gamle »kongelige Chalup u opbevaret. Naar man havde pa sser et over
hele Smaleeu , korn man ind paa l\fastevæ rftet , del'
ved en lIlur val' adskilt fra Nyhavn; Charlotte nborg Sid e.
T Mur en var der en P ort, som val' aa ben i Svø mmetiden,
men for øvrigt kun ved særegne L ejligh eder. Dett e Punkt
af Gammelholm k aldtes »Frosse nborg« og Po rten altsaa
n Frossenborg-Porten «;
gennem denne fan dt selvfølgelig
al F ærdsel S ted i den k orte P eriod e, hvo r den øvrige Del
af Gammelh olm var fra flyttet, og kun Baad eværftet og
Masteværftet endnu midlertidigt var bibeholdt. P aa Masteværfte t fandtes det store »Maste - Arbej dsh us«; der best od
af to sammenbyggede , teglhængt e Skure af 120 F ods
L ængde, og hvor Flandens Mast er , Mer s og R undholter
bleve forfær digede. Der var ogsaa et mindre Arbejd sskur
af 110 F ods Længde , og i et lille Hus af Bindingsvær k
og Mur havde Masternagermest eren Kontor. Op til Muren
imellem P ort en og ,Bolvær ket laa del' et grun dmure t Hu s
paa een E ta ge, og i dette var der indrett et en lille S med ie,
hvor Mast evær ftets Smedearbejde blev udfert , en Vagtstue for de her vagt havende Soldate r og endelig Lokale
for en , Opsigtsb etj ent. Umiddelbart ved denn e Bygning
var del' en Landgang strappe ; imellem denne og Il Christ iansholm « blev der med to Fartøjer vedli geholdt en st ad ig
Færgeforbindelse, og her gik alts aa P ersontrafiken mellem '
Gammel- og Nyholm. ·
.
. Vi kun ne imidlertid .Ikke forlade Gammelholm uden
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a t nævne de n Hygge, der fandt es som F ølge af, at meget
bar Præg af at være gammelt, tildels endog ærværdigt,
uensartet , rejst og skaffet t ilvej e til fersk ellige Tider i
L øbet af en lan g Periode . Int et ha vde det kolde , st ilfu ldtfornemme Præg, der ofte synes paat rykt ")'ere Bygninger ;
ved de gamle Bygninger havde kun den paatænkte Aove ndelse og den stø rst mulige Økonomi været bestemmende
for deres Beskaffenhed, deres Beliggenhed og Ydre. Paa
hyggelige S maahaver var der heller ik ke ~I a n gel. P aa
Mast evær ftet tandtes Værftchefens Køkk enha ve ; de n laa
tæt op til botanisk Have, som jo oprindelig var anlagt'
paa Gammelholms Grund.
Baade Mast emagermest ere n
og Baad ebygmest ereu havd e Hav er med Frugtt ræe r ved
deres Kontorer, og i ældre Tid skal der have været endnu
flere Hav er , sa nledes for Ek sempe l en ved - Gamle Søkort ark iv - , som Jnventariekontorets Personale ikke lod
henstaa ubenytt et i de mange Fritimer, Sk riveriet tilst od.
Til Ga mmelholms Idyl bidrog ogsaa dette, at der fandte s
Familie - Vaan inger ( Væ rftche fens og Ekvipagemest er ens},
som saa at sige laa Dør om Dør med V ærksterlerne og
Kontorerne ; men hvad del' i Sæ rdeleshed gjorde Opholdet og Virksomheden der saa tilta lende , val' Terrænets
ringe Udstrækning og den Omstændighed, · at Gammelholm
grænsede umiddelbart op til Byens mest befærdede St røg,
ja sa a at sige laa i Byens Midtpunkt. Men Fraflytningen
maatt e ske. A ller ed e i 1795 havde j o Kommandør W int erfeldt som Medlem af Dok-K ommissionen hævd et Nødven dighed en dera f, T ank en om Anl æg af en Dok paa «Gamle
D ok s « Plads blev vistnok som Følge deraf for besta ndig
opgiven, og sOrlogsværfterues S ammendr agn ing paa Nyholm « blev 15 . April 1858 beste mt ved en Lov, hvis § 4
er saalydende : »Efterh aa nde n som A nlæget af tilsvarende
Værkst eder o. 8. Y. paa Nyholm ti llad er det, bliver Gammelholms Grund med de de rp aa værende Rygninger at afhæ nde « .

II. Dokken paa Christianshavn,
Unde r Grev F red erik Dauneskj old - S amsøes Overtil syn
blev Dokk ens Bygning bestyret af den fra Holland ind ka ldte Va ndbygmest er Dumreich er , der blev udnævnt t il
Kommand ørk a pt ajn . Den 26. Maj 1739 blev den i Kung
Chris t ia n de n Sjettes Nær værelse indviet ved Indlægningen
af Orlogsskibet Il Christianus Sextus e, Dumreicher boede
siden pa a Dokk en indtil sin Død 176I.
Byguingen hav de kost et : 229, 193 R dl. 47 Skilling.

23
I 1871 afst od lIlarinen Dokken; den blev med In .
ventarinm, Grund og Bygninger af E tats raad Meldahl
modtagen paa Finansminist eriet s Vegne. Aaret efte r blev
den solgt til Kj øbenhavns Havnevæsen mod en Købesum
a f 125,100 Rdl.
F ra S tran dga den er der Ind ga ng til Dokk ens Arb ejdsplad s. Da den var i Marin ens Besid delse , laa der tæt
inden for Porten en lill e grundmuret Va gtb ygning; her
blev ligesom paa Gamm elholm og Nyholm . fore ta get Morgenmønstrin g over det Man dskab, der sku lde møde ved Arbejd stidens Begyndelse. Umidde lbart op til Vagtb ygningen
stødte en grundmure t toe tages Bygning , hvori In sp ektionsOfficer ens') E mbeds bolig fandtes; i Enden af samme
Bygning va r der Bolig for en S kibbygger - l\Iestersven d, og
i en ti lstedende mindre Bygning ha Yd e en af Fl aad ens
fa ste S kib byggere, der havde Opsyn med Pum perærkern e.
sin Bolig. Paa den S ide af Pl ad sen, som vender nd mod
Havn en , Iaa et grundmuret , toeta ges Hu s, den saakaldte
P avillo n, i hvis første Etage Skibbygmestere n havde Konto r,
medens Dokk ens Tegninger og Arkiv opb eva rede s i anden E tage; til Pavillonen stødte et af Bindingsværk og
Mur opført H us ) der var ind rett et til Mat erlal- og Arbejd slokaler. l Bolværket tæ t herv ed var Landgang st ra ppe n , h vorfra F ærgeforbindelsen med den til svarend e
Tra ppe ved R eberban en paa Gammelh olm blev vedligeholdt. P a u selve Dokk ens nordlige S ide Iaa det lill e R eservoir og P umpeværk; det best od a f tre almindelige S ugepumper, som nogle Timer daglig bleve satt e i Virk somh ed ved
en Hest egang med to Hest e og h oldt D okk en læns for det
V and, der samlede sig SOlD Følge af de uundgaaelige Utæt heder "ed S lusefalsene. P aa Dokk ens sydlige S ide fandt es
det sto re R eservoir med det af Komman dørkaptajn Gern er i
1784 indr ette de Pumpeværkv"), der bestod afl1 Kædepumper
*) Direk tør K . 'K

'Iuxen vnr Dokkens I nspekt ions-Officer i eu
he nge re .å errække, lige t il A fleveri ngen fand t Sted .
....) J en J our nal , ka ldet »E xt rnct af P rotokoller og Dokum enter,
vedkom mende D okken pna Christianeba vne findes nnført : »1783,
26. Fcbr. har Oomma ndeur-Oap itaine Gerner sendt Hol mens Cbef
8 Te gninger t il 11 Stkr. Kj edopomp cr, indrettede at dri ves med
8 Heste og an br inges i store Reser voir for Dokkens L ænspompning unde r Hoved-Repara tionen og siden at bruges ..·ed Ski benes
Dokn ing. Han anfører I at ved Dokkens Hoved-Repara tion ... il
forefulde bet ydelig P ompning , til end større Modbydelighed for
}Iat ro~e rn e og deraf flydende Vanskelighed ved lIutros·H vwrving
for Tjenesten. V cd senere forefaldende Arbejder spnres de mange
ålenn osker til andet A rb ejde, og Byens I nd veenere fri tages for
den U ord en og Støi, som finder Sted ved ~la n dskabcts Hjemga ng
fra Docquenc.

il
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og ude lukkende blev bru gt, naar Vandet, efter at et S kib
va r ind sat , atter ' sk ulde pumpes ud af Dokken. Ilvor laug
Tidder ndfordredes til Van det s Udpumpning, maatte selvfølgelig for en Del bero paa Størrelsen af det indsatte S kib,
men 20 Timer var, hvad der i Reglen behøvedes. Dett e
P nmpeværk blev drevet med 24 H este , skiftevis 8 ad
Gangen. Foruden de allerede nævnte Bygninge r fandtes
der se lvfølgelig snudanne som Staldbygningen . Beg- og
Tjæremagasin JTI. ' m. Som Rege l har vistnok et ældre
Orlogssk ib staaet som T yngsel i Dokken, naar denne var
ubenytt et, for at Runden ikke skulde hæve sig som Følge
af Vandets Tryk franeden. Ballastj ern, Kanoner og andre
lignende Vægte have været anvendte i samme Hensigt .
Det kan mulig have Interesse at se et kort Notat om
En gelsk mænd enes Færd pa a Dokken 1807 . l F orudføl elsen
af, hvad man kunde vente sig, lod man 19. A ugust
V an det løbe ind, hvorved man t illige fyldt e det i Dokken
st aaende afk lædte S k ib »Ditmarsken«. Den 13. Se ptbr.
besatt e de E ngelske Dokket]. De forb ød Pumpning fra
Brøndene og R eserv oirern e - et ganske overflødigt For bud, da Dokken jo var fyldt . Den 15. Sep tbr. lett ede
de Inderslu sen for at kn lfuktere Portene, og de satte den
igen for at lænspumpe Dokken. De pumpede i Store
Res ervoir Ira 15. til 17. Septbr. , men fik kun 9 Fod
Vand udpumpet, da Slusen ikke var rigtig sat; den 18 .
Se ptbr. var Dokken atter lobet fuld af Vand . Den 19.
Oktober forlode de Dokken.
Grev Dann eskj old- Samsøe fik, san vidt vides, sin Afske d den 18. November 1746. 1 Begyndelsen af 1747
foreslog Holmens Chef , Admiral Suhm , at der skulde
nedsættes en Kommission Il for at undersøge ' Dokkens
nnvær ende sa ndfærdige Tilstand og de i Tid en befrygtende
Jncou venienser , samt hvad Præcaution man skulde bruge
for at forebygge al pa nk omrnend e Ulempe ". For Dokk ens
Bygning var del' nemlig ikke lagt nogen bestemt P lan ,
og man savnede oplyse nde J our naler , vedkommende Ar bej det. Forslaget blev bifa ldet ved kongelig R esolntion
af 16. Februar 1747 , og allerede Dagen efter blev Kommissionen nedsat under P ræsidium afSehonbynacht \Vodrotf.
Det var af A dmiral Su hm forud bestemt, hvilke Personer
Kommissionen skulde . tilspørgell, deres Rækkefølge, samt
hvilke S pørgs maa l der skulde forelægges dem. S idst af
all e mødte Kommandørkaptajn Dumreicher. P aa Spø rgs-
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maalet, om ha n til Holmen havd e leveret en ald eles komplet og efterr ettelig Tegning, conform med D okken og
Modell en*) , svar ede ha n: Nej, til Holmen ikk e , men til
Greven er leveret een paa Pergament og een paa Papir.
Da han derefter blev opfordret til at indlevere - en fuldkommen E fterretning om hele Dokkens Bygning som
uforbigjængelig fornøden i Fremtiden ~, udbad han sig
denne Post forlangt skriftlig til nærmere B esvarelse.
Dumreicher forfattede nu en Beretning om Dokkens
Bygning , som 5. Oktober 1747 hlev indleveret til Kommissionen**). Den Jyder i Udtog saaledes:
1734, 14. Oetbr. Blev /!,jort Begyndelsen med Dæmningspæienes Nedramning. Grunden fandtes meget fast,
men ikkun 12
13 F od Va nd sa avel iuden som uden for
Dæmningen; Pælene vare pommerske Furre-Bj elker, nedslagne 15 a 18 Fod i Grunden ; Dæmningen var færdig
fyldt førs t i Deebr.
1735. Derpaa foretaget Vand et s Udpompniug ved
H olmens Slaver og fik lens i 3 Dage. Der var IO il 11
Fod Van d og 2 Fed Mudder i Graven, hvilket blev ndarbejdet, og Grunden gjennemgrave t til sin omtrentlige
Dybde , Længde og Brede, hvorefter en Commiss ion , bestaaende af Gen era i-Lieutn. S cheel og Brigadeer Il au ser
beordredes at undersøge Grunden , om den var passende
til en Dokkes Anlæg. Imidlertid continuerede Gravningen,
og fandt Grunden paa nogle Steder ei synderlig fast og
haard, hvorfore blev nedrammet en interims Dæmning af
2 Rader P æle, den første 9, den anden 17 Fod fra lIoveddæmningen; de neds loges 5 il 6 Fod under den rett e
Dybde af Dokk ens Bund og faldt meget hesværligt at
faae saa dybe. All e disse Pæle , till igemed inderste Rad
af Ilo vedd æmningspælenev's'e) bleve i 1739, da Dokk en val'
færdig, afkappede lige med Dokkens Bund, SOIU sees af
Modellen. Desuden nedrammedes inden for disse P æle
en Rad Spundspæ le, hvori de øvers te af Dokk ens Bundlagere ere indspundsede .
April. Gik i Værk med at opføre interims Bnldværket, som strækker sig rundt om Dokken til begge
S ider og bestaar af store pommerske Fu rre - Bjelke r , der
nedrammedes 6 It 8 Fod under Dokkens udarb eidede Grund,
staaer 18
24 Tommer i Li nie fra hinanden, forsynet og
befæst et med svære Træ e-Ankere, deels pommerske Bjelker,
å

a
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.) Om Modell ens Skæbne se Side 12.
'**J Ifølge den i A.nm. Side 23 nævnte Journal.
u.} Se Anmærkningen Side 32.
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deel s E ege og Bege Rettømmer, hvilke igj en med TværAnk ere er bestyrket, der st række sig 15 å 16 Al en ud
fra Buldværket og er forbunden med Buldværket ved J ernAnk ere. Til For sætnin g for Tvær-Ankerne er nedrammet
norske Eege P æle 7 It 8 Tommer i K ant. Buldværket - ' "
er klædt med B øge Planker , hvis Nander forsaae s med"
Vrag Br ædder, belagte med '1]ære og Moos. Ba g Buldværket opfyldt med Blaale er , der sa a kompakt som
mueli gt er nedst am pet . S aale des beskaffen continnerede
Buldv ærket fra Trappen til henimod S løisefalse n pa a nordr e Side, og paa søndre Si de til 30 Fod nær V andm ølleVærket. Den øvri ge Strækning af Hul dværk et best aar af
Eege- Re ttø mmer , Pæl ved Pæl nedsat , hvis Ank ers ' ere
Ee ge og Bøge R ettømm er. samt B eklædningen E ege Tømmer 12 It 13 Tommer i Kant (Denne Suffica nce for
P ortenes S kyld). Grund en ved dett e Buldværk fand tes
paa de fleste Steder meget haard , saa at Pæle med Jernskoe spalt ede i Grunden.
V ed at continuere Udgravningen fandtes Grunden
fra Trap pen til h enved l/, Deels L ængd e af Dokken at
bes taae af løs Sa nd, der baad e ste dse fors kø d sig og gav
sto rt Till øb af V and . Dette V and var brak og kom fra
Grunden, hvorved B eboernes Ki eldere i Nærheden bleve
tørre.
S eptbr. F or -at bortpompe dett e Vand , blev d e t
lill e R e s e r v o i r a nlagt og deri anbragt et Klappe- eller - ,
Brikke-Værk, som drev es ved Heste. Under Gravningen
ma atte P ompereeervo irern e forflytt es for at holde V andet
fra Arbejderne.
May. I May Ma nned var J ord en all er ede saa vidt
udarb ejdet, at man havde den fornødn e Dybde , og blev
da gjort B egyndelsen med Pæle-Ramningen, hvorpa a Dokk ens Bundlager sk ulde nedtapp es. Og da Grunden, hvor
Qvælle t nu er, fa ndtes bløder e end de and re Ste der, blev
der sammesteds gjort B egyndelse, hvorved , da 12 il 13
P æle vare nedrammede , Quællet udbrød (24. Maj) . Hv orefter sta ndse des med Ramningen og bes luttede at lægge ·
Grundlage rne foru den at hvile paa P æle. Qvæll et undersøgtes og fandtes at give 6000 Td . Vand i 24 Tim er.
Det re solveredes at fa nge Qvæll et saaledes :
Qvælle t nedgravedes foroven 25 Fod i Di amt, og
skifteviis ned eft er til 15 F od under Dok kens Grund,
}1\"O1' den først fandtes at løbe horisontal og dele sig i 4 ,.
Aarer og fra 4 Sider at fremsk yde (4. Oktbr.) Gravningen skee dte skjøns ned efter, ' saa at Aabningen kun
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ha vde tilsidst 15 Fod i Diam. Grunden fandtes meget
haard og stærk. Først blev nedlagt Kamp est een til Fundament og Aab ning for Q"æl-Aarerne. Derover opførtes
en Brønd af hollandske Klink er og Cement til Høide af
Dokkens Bund (1 6. Decbr.}, og derfra blev muret en
Gevælft hen under lluldværket , indenfor hvilk et muredes
et Reservoir til P amperne. Desuden indmuret et stort.. .
Metal-Rør , hvorigjennern Vandet kunde stige ind paa
Dokkens Bun d, naar lIIølleværket skulde behøve R eparation.

Buldværk et sanvel over Gevælften, mellem Qvællet
og P ompereservoiret , som derfra hen til Dæmningen blev
ej nedrammet i Grunden , men nedtappet i Eege Fodstykker, bestaaende af 2 sideverts sammen bolt ede Eeg eTømmere 22 il 25 Tommer i Kant, hvilke bleve nedlagd e
i god haard Grund. ,Med det samme opførte Reser voiret ~
ti l lIIøllen. De opst åae nde E ege-Pæle 12 il 13 Tommer '
i Kant nedtappedes i 16 il 22 Tommers E ege Fodstykker , bekl ædtes indvendig med 5 Tommers E ege Planker
og ka lfakteredes. Forseet med Træe-Ankere i Grnnden.
1736, Novbr, Mølleværket med dets Bygning blev
strax begyndt og fuldført i Novbr. 1736 , saaledes som
det nu er og Modellen viser,
For at forekomme, at den ved Trappen forefundne
Saudgrund ei videre skuld e fors kyde sig, blev 71 Fod fra
Trappen slagen en Rad 6 Tomme S pundsplanker, tvers over
Dokkens Brede, samt derpaa langs Buldværk spæl ene paa
begge Sider, rundt 0111 , inden i Hoved- Reservoiret og hen
til Trappen , hvorved denne Grund var overalt indfattet,
S punds pælene 7 il 8 F od nedramm ede i Grund en. Der
blev udgravet 2 il :3 Fod Sand over hele denne Strækning, og igjen opfyldt med Blaa leer , hvorved det stærke
V andtræk igjennem den løse Grund meget aftog.
F or at bortpompe det her sig samlende V and anlagdes en Brønd ved Tra ppen, men da Vandet a lligevel t rak
til lilJe R eservoir, blev Brønden igjen tilkast et 1746.
I denne Strækning af Docquen blev i den løse Grund
nedrammet 9 R ad er Pæle, 8 F od fra hinand en, og 4 il 5
Fod mellem hver P æl i R adern e , [) il I O F od dybt ned rammede.
lIerpaa lagt Hammere af Bøge R ettømm er 14 il 15
Tomme Kant , nedtappede saave l i diss e Pæle som i
S punds pælene. Overka nten af Hammern e Vat er pas med
Gr unden udenfor S punds pælene.
lIIay. Dokkens Bundlagere nedlagdes SO Ill følger :
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Paa den med Blaaleer opfyldte Sandgrund bestaar de
. første Unde rlage r af 17 It 18 Tomme ' Bøge Rettømmer,
som lag des tvers ov er Dokkim tæt og sideværts.
, .
Herfra til he nimod først e SIøisefals lagdes 16 UnderIager, hvert af 3 Bø getømm ere , sammenføjet og sam menboltet og hvorund er er indfu get i hver Lagers 6 It 8
Stkr . 6~' Bøgeplank er for ei at vride sig til Siderne
D isse Lagere ligge 5 il. 6 Fod fra hinanden og det sidste.
10 Fod nær forreste Sløise.
H erfra og henimod 40 F od under Sloys ern e centinuer er Underlagerne, men bestau her af 17 å 18 Tommers
B øgetømmer , sammenboltede Side om Side og hvil ende
paa 16 Tomm ers Bø ge-Plank er, som i Grunden var nedgravet. Hv er andet af disse Lager laa paa Høik ant, saa
det st od 1 Tomme over det ved Siden liggend e , og der
saale des havdes 1 Tonune Træe til Nedfa lsning for det
andet Bundlager.
Mellem BundIagerne el' nedrammet 4 Rader Flager
af Bøge 4 Tomme P la nker, tv ers over D okken :

1st e Rad 34 Fod fra S pundspælene, hvormed Sandgr unden
er indfattet.
2d en R ad ved den sidste af de store Lagere , som ligger

10 Fod fra forr est e Bløysefal s.
3die R ad 30 Fod herfra.
4deRad 14 Fod herfr a, som er at ra x uden for yders te
Sløyse.
D isse Lage r

ere alle

anbrangre for at

forebygge

Communication af Vand i Dokk en. Imellem de 16 ommeldte st ore Lagere blev til F orst øtning lagt S træbere.
Di sse vare 9 il 10 Tommel' i Kant , 4 il 5 Fod fra hverandre.
.
P aa S træberne er igjen lagt 6
7 Tommers Bøge
P lank er tver s over, hvilke rakte paa l " nær Ov erkant en
å

af Lagerne, alt .forbunden med hinanden som et S lynge-

værk og opfyldt med Blaaleer mellem Slyngværke t til
Træets Overkant.

Imidlertid continuerede med Buldværk ern e; som paa
sendre Side fra Qvællet til Dæmningen tapp edes i Und erlager , men paa nordre Side nedrammede s i Grunden.
Ved dette Arbeide mødte Van skeligheder, thi forud en et
lidet Qvæl, der inden for Dæmni ngen havde fr emskudt
ig , fornam 'man og en st or D eel Vand at indtr ænge i
Gr unden inden for Buldværket, saa at man frygt ede Indbrud af So en.
For at hindre dette blev slagen nyt Buldv ærk for
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Søen fra Dæmningen til Trappen, et andet Bu ldværk fra
Dæmningen henimod inderst e S løyse , ved Dæmningen 11,
ved Sløyseu 16 Fod inden for Dokkens Boldværk , samt
imellem begge disse Buldv ærk er imod Dæmuin gen sla gen
en Rad P æle. Alle Pæ lene i disse Huldværker ere pommerske Bj elker, Side om Sid e nedrammet. Derefter blev
de rette Bulværkspæle paa denne Strækniug , som stode
løse, fast nedrammede, hvorve d det Qvæl , som findes
inden for Buldværket ved P avillonen, lidt efter lidt fremkom og siden continuer lig er bleven indpompet indtil
1739, da Dokken var færdig og dette Qvæl blev henviist
til et Reservoir , hvor del selv stiger, som nærmere skal
mældes.
Derefter begyndt med 2 Lager i Doequens Rund,
stræk kend e sig fra Trappen til 11 Fod nden for yderst e

Sl øyse, bestaaer af 14 Tommers Bøge-Tommer J liggende
paa langs i Dokken , Si de om S ide, sa mmen bolt ede og
boltede til underste Lager, hvorover det er nedfalset .
Dette Lager er calfacte ret, Endvidere er dette L ager
cont inneret 34 Fod længere ud imod Dæmningen, og hviler
ei paa noget Underlag, men Ji gger plat paa Grunden og
paa tvers for de andre Lag ere eller tvers over Dokken ,
sammenboltede sideværts og forbunden med S ide Buld værkerne . Forinden dette St ykke Bund lager blev lagt ,
indfattedes de 2de smaa Qvæller saa ledes : Det første
inden for Dæmningen er indfanget i en Mur , som gaar 5
Fo d i Grunden og er ialt 7 Fod i Dia rn ., foroven sl uttet
med en stor R aposesteen. P aa denne Mur er Jagt en
Træe-Rende hen til det andet Ovæl , som strax herved
er fremskud t tæt ved Buld værk et , Det te Q\"æl blev indsluttet med 8" Spundspæle indtil Buldv ærk et. D et s
Aabn ing 10 F od lang, G' /, F od bred , 4 F od dyb. H er fra lede s Vandet gjennem et Met al rør und er Buldværket
ind i et Reservoir , som er anlagt uden for samme , hvor
det, som meldt, stige r frit siden 1739. R eservoiret er 9
i, 10 Fod i Fiirkant af E ege-Pæle. Inde i R eservoir et i
Bunden er Fundamentet først Jagt af Tømmer , hvorp as
nedlagt 2 Rap osesteen , og der pa a sat en Muur rundt i
R eservoiret 5 F od 10" høi. Det s hele Dybde 30 F od
10" fra Jordens Overkant.
Dereft er gik i Værk med det 3die Bundl ager, hvilket
bes taar af 12 " 13 T ommers Bøgetømmer og st rækker
sig fra Trapp en til 10 Fod nær inderst e S løyse, og derfra
af Egetømmer til 2 1/ 2 Fod uden for yderst e S luse , men
af noget tykk ere Tømmer for Slnsern es An slag . Dette
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a

Lag er ligger t vers over Dokken, endelig R esten af 13
14 Tommers Bøgetømmer , i lige Str ækning med 2det
Lage r, sideværts op til andet Lager, boltet samt calfac-

te ret . Dette sids te Stykke ligger paa langs i Dokken.
Derefter begyndt pan inderste eller synlige Buldvær k,
som staaer paa 3d ie Bundlager. E ege Fodstykker .14 å
16 Tommer nedlagdes langs Dokken , efter den Form,
Sid erne skulde have, lige for Trappen, og med det samme
lagt F undament til Tr appen , hvortil blev slag en 6 Rader
P æle , tvers over Trappens Brede, 7 il, 8 Fod imellem
Rad ern e, og hver P æl 3 Fod fra den anden. De beataa er
af Furretømmer, og ere nedrammede sa a dybt mueligt.
Iler pau lagdes Hammeren, som nedtappedes i Pælene.
2de af de underste Rad er forseet med Flager , for at
holde Vandet ude. Paa disse Hammere lagt et Lager af
14" Bøg etømmer, tæt sideviis sammenføjet efter Trappens
Længde, strækkende sig til Interims Bulværks-Pælene og
calfacteret .
P aa dett e Lager staaer det inderste B uldværk til
begge Sider af Trappen , hvis 52 Tr in siden bleve lagt e
paa bemeldt e Lager , og beståaer af E egetømm er 16 ,\ 17
Al en lange og 17 iL 18 Tommel' i Kant.
1737 . D et In terlms-Buldværk blev færdigt i F ebr.
1737 , med Beklædning, Calfacte ring og Pakning.
I Fodstvkk et til inde rste Bnldvær k blev dettes Pæle
16 il 17 To~m ers E ege Krumtemmer. nedta ppet med sa adan Bugt , som D okk ens Form udfordrede. De ere 18
Tommer fra hinanden, indtil henimod inderste Sl usefals.
men derfra til udenfor yderste S luse tæt sammen og af
R ett ømmer for Slnsefalsens Sky ld. Dette Bnld værk st ræk ke r
sig ei videre. D ets Pæle ere ove nfor Vandlinien befæstede
med Træe-Ankere , af E egetømmer, som strækker sig
igjennem Interims-B uldværket, paa hvis yderste Ankere de
ere boltede. Buldværkerne bJeve indenfor disse Ankere
forbundne med Stræ bere og Kry dsan køre af Røge og
Furretommer, som continuerer sanvidt B uldværkerne gaaer;
men saavidt disse strækker sig for S luserne, ere de aparte
indvendig beklædt med Bøge-Rettommer 12 il 13 Tommer
i Kant. D erefter er Bn ldværket bek lædt med 6" Ee ge
Pl anker indtil benimod inderste S luse, hvor den bliver
noget tykkere og successive tiltager indtil 15 il 16 Tommer ved inderste S lusefals. hvormed continneres til udenfor 2d en S luse.
Mellem denn e Beklædnin g paa D okkens Buldværker
kom 5 R ader Barkho lter 14 il 16 Tommer. Mellem dette

31
og int erims Buldværket opfyldt med Blaaleer indtil J ordens Holde. Imidlerti d arbe idede paa at tilhugge Sluserne
og forfærdige S luse falsene samt anlægge Vandrænder fra
R eservoirerne til Søen, langs under Gaden.
R ænderu e ere af 4" E ege- P lanker.
Hovedrænden
Årbeidede paa Bundens Be4 Fo d bre d, 3 Fod hei.
klædning med 13 il. 14 Tommers Eegetømmer, i aftage nde
Tykk else fra Buldværkerne indefter , hvor den 8de R ad
fra Buldværk et er 7" tyk. P aa denne Afst and fra Siden
er en R ænde nedhugget, 1 3/ .." tyk, 16" bred, for at føre
R egnvan d og Lekage til R eservoirerne. Fra R ænden
bliv er Beklædn inge n igjen lidt tykkere ind imod Midt en,
hvor den er 8" tyk. Klædni ngen blev ca lfaet eret.
Slusefalserne ere saaledes anlagde : P aa Buldvæ rkets
B ek lædning er paa begg e Sid er J der hvor Slusen ska l
være, og hvor Kl ædningen er 15 il. 16 Tommer tyk, indfliget 6 S tkr. E ege -Rettømmer J ret op og ned , hvori
S lusefalsen er indhugget, dyb iDunden 16", paa S iderne
5 il. 6 " og overalt 23" bred. S aaledes ere begge S luse fals ene, og forsynede i Naadern e med indstøbt Blye, sa mt

saav el Inde r- som Y derkanten af Falsene - 1738 Julii • overa lt belagt med ål et al -.Plade r, "/," ty kke og 3"
brede inden i Falsen, 6" brede uden for samme, for at
Kanterne af Fa lsen, som skulde passe og slutte med Sleiserne , ei skal beskadiges.
Derefter begyndt at samle S luserne , hvis Tømmerværk var tilhugget.
De samledes i Falserrie. Inder-

slusens Høide 23 F od , Yd erslusen 23 1/ , F od. 1 hver
S luse er 7 R ebber, hvoraf den ene bestua er af 3 Stkr.
sideviis sammensat Tømmer , 3 Fod bredt , 1 Fod tykt,
der paa 4 R ebbar , hver af 2 S tkr. , den ene 2 F od 6"
bred, 16" tyk ; de 3 andre 2 Fod brede, 1 F od tykk e.
D e øvrige 2de R ebber foroven i S luserne ere enke lte, den
ene 16", den ande n 12" i F'iirk. S luser nes Beklæd ning
4" Eegepl. Deres Bugt forneden 3 1/ , Fod, i Vandlinien
7 Fod JOl/,".
Paa hver S luse er 3 Krydsforbindinger, og elle rs forsynet med Domme og A fvisere. Paa hver S luse er 3
Luger, hvorigjennem Vandet indlades i Dokken. Imidlertid forfærdigedes de 2de Porte, hvoraf den ene stod 9,

den and en 15 F od fra yderste S luse.

P ortene lode sig

aabne paa Midten og gik for oven i Jern-Hængsler , men
for neden paa Meta ltappe , der havde I\Ieta lpander ned-

lagde paa B unden (NB. Disse P orte ere borttagne 1746 .
og bestemt e at anyendes ved G lucks tad).
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Det andet og tr edie Bond lager rækker kun 45 Fod
nden for y,derste Sluse, hvorfra og til den yderste Rad
P æle af int erinis Dæmningen endda var 15 F od.
n enne Strækning blev og beklædt med 1~" Bøge
ReUommer, som , blev befæstet paa bemeldte interims
Dæmningens yderste R ad Pæle og strække sig 9 il 10 F od
hen over de forhen anlagde Lager, hvori de og ere bolt ede.
D e erei sammenboltede sideviis og . calfaeterede.
Dereft er blev Stik-Sl usen eller Slam- Slusen anlagt
30 F od uden for "yderste P ort og 45 Fod fra yderste
S Inse, for at holde Tan g og Skarn ude.
Den beataaer af 3 Stykker. Rammer og R ebber af
Eegetømmer. Beklædningen af 2" Furreplank er , hvorudi
er boret . endeel .Huller for Vandets Passage.
1739, April. "Der efter blev J orden imellem Juterimaog Ho ved. Dæmningen udarb eidet og inderste Rad af Il ovedDæmningspælene 'afkappet i Grnnden*).
30. April. Blev Vand et indladt gjeunem Dæmningen,
til S luserne, Pælene af Dæmningen borttagne, og Grunden
udmudret efte r Dybden af Dokkens Bund .
25. May. Blev Vandet 1ste Gang indladt i Dokken;
Dagen efter S luser og Porte aabnede , den i Dokken •
byggede Brigan tin F ærøe udgik og Orlogskibet Christ ianus
sextus blev som først e Ski b i Dokkeu inds at.
*) Her er gjort den Bemærkning: Sneledes hedder det i Beskr ival-

sen , men det har nok været interims Dæmningen , thi det indeees ej, hvorledes hiint Iod sig cxequere.
Der anføres end videre : Dumret cher har intet meldt om
Store Reservoirs Bygning, men det er upaatvivlelig anlagt etrax
i Begyndelsen. Det ses lattelig af Tegningen og Modellen. hvorledes samme er conetrueret , sen at desangaaen de ntet er at bemærke.

