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F O R O R D
Denne Bog om Holmens Bygningshistorie er fremgaaet ved et Samarbejde mellem undertegnede, saaledes, at Værkets Planlæggelse og Ledelsen af Opmaalingsarbejdet er foretaget
af Viggo Sten Møller, og Fremstillingen af Anlæggets Historie under Enevælden er skrevet
af Christian Elling. Det Afsnit af denne Text, der behandler Holmens Historie i Perioden
1680-1770, er antaget til Forsvar for den filosofiske Doktorgrad ved Københavns Universitet.
Til Christian Ellings Arbejde slutter sig et Kapitel, i hvilket Viggo Sten Møller gør Rede for
Bygningshistorien efter 1848.
Marineministeriet og Ny Carlsbergfondet har ved betydelige Bevillinger muliggjort Værkets Forberedelse og Udgivelse. Vi bringer herfor vor ærbødige Tak. Ogsaa Rigsarkivets
Embedsmænd, der har ydet værdifuld Bistand ved vore Undersøgelser, og en Række unge
Arkitekter, hvis Opmaalingsarbejder er gennemført med Interesse, er vi megen Tak skyldig.
København, i April 1932.
CHRISTIAN ELLING.

VIGGO STEN MØLLER.

HOLMENS
BYGNINGSHIS1"'ORIE
1680-1848
Af Christian Elling

INDLEDNING
OPGAVE OG MATERIALE
I dette Afsnit er Holmens Bygningshistorie fra ca. 1680 til ca. 1848 taget op til Behandling.
Der er i første Linie taget Hensyn til Orlogsværftets nuværende Omraade, altsaa Holmene
Nord for Christianshavn, medens Gammelholm kommer i anden Række. Denne Disposition
synes naturlig af to Aarsager - først, fordi den historiske Undersøgelse maa koncentrere
sig om de bevarede Mindesmærker, dernæst, fordi Nyholmene, saavel historisk som kompositionelt set, er en Helhed, en Nydannelse med sine egne Udviklingsmuligheder. Det er netop
et Hovedformaal for mit Arbejde at belyse disse Udviklingsmuligheder og godtgøre, i hvilket
Omfang de har kunnet opfyldes. Udfra samme Synspunkt er de tidsmæssige Grænser draget.
Undersøgelsen sætter ind ved Hukkens Anlæggelse, der indleder Bruddet med Bremerholm
(Gammelholm) og hænger sammen med Bevæg~lsen mod Nord i Københavns almindelige
Stadshistorie, og den afsluttes ved det Tidspunkt, da nye tekniske Krav bryder igennem og
derved slaar de ældre Synspunkter for Anlæggets Udvikling i Stykker.
Den centrale Del af den bygningshistoriske Undersøgelse er saaledes ret snævert topografisk begrænset. Alligevel er Opgaven blevet ret omfattende i Kraft af de Synspunkter,
jeg har anlagt for Behandlingen - Synspunkter, der er betinget af de paagældende Bygningsværkers specielle Karakter og derfor maa afvige adskilligt fra en almindelig arkitekturhistorisk
Betragtningsmaade.
Holmens Bygninger er - paa en enkelt Undtagelse nær - Nyttearkitektur i strengeste
Forstand, de kan kun bedømmes historisk udfra deres egne Forudsætninger: det absolutte
Behov og de tekniske Krav. De er bunden Arkitektur. Der fordres en videregaaende historisk
Undersøgelse for at klarlægge disse Behov, disse Krav - de enkelte Bygninger maa sættes i
Forhold til Orlogsværftets og Flaadestationens indre Historie for at vi kan forstaa deres Tilblivelse og bedømme deres Form. Den organiske Forbindelse mellem Bygningsværket og
Bygherren bliver her et Undersøgelsesobjekt af kapital Betydning, medens det ved navnesikrede
arkitektoniske Arbejder af friere Art først og fremmest er Arkitektens Forhold til Kunstværket,
der kræver Redegørelse, med mindre Behandlingen alene har til Formaal at give en rent
æstetisk Vurdering. Som en Følge af denne Betragtningsmaade vil Søetatens almindelige Byggepolitik ned gennem Tiderne udgøre Grundlaget for denne Fremstilling - Projekter faar lige
Værd med Monumenter, de ydre Betingelser for ethvert Arbejde søges blotlagt og Synskredsen stundom udvidet til at omfatte ogsaa den almindelige politiske Baggrund.
Den Indflydelse, som de ledende Personligheder i Søetatens vexlende Bestyrelser har
øvet paa Holmens Udformning, vil blive skildret. Ethvert større Byggeforetagende, som Marinen har gennemført ogsaa udenfor Holmen i den behandlede Periode, vil tillige finde kort
Omtale, saafremt det er et Supplement til Orlogsværftet eller blot har Betydning som historisk
Parallel. Udviklingen af Holmens Befæstning og Sødefensionen har jeg med beraad Hu kun
optrukket i Hovedlinierne, en indgaaende kritisk Behandling af disse i dobbelt Forstand arkitektoniske Udenværker maa være en Krigshistoriker forbeholdt. Hvor udenlandske Forbilleder

for eller Paralleler til Orlogsværftets Bygninger har kunnet sandsynliggøres, er de fremdraget
- men det skal siges strax, at Holmen i alt væsentligt, baade dens Anlæg og dens Arkitektur,
er præget af hjemlig Oprindelse.
I det danske Orlogsværfts Udvikling afspejles de vexlende Faser i Statens politiske Historie.
Omkring Skibsbyggeriet og Flaaden bygges Holmen op som en levende Organisme, snart i
Væxt, snart i Stilstand, ikke altid med høj Luft over sig, figurlig talt, men altid med vide
Perspektiver. Det er disse Perspektiver og disse egenartede Væxtbetingelser, der først og
fremmest gør Holmens Bygningshistorie interessant og skaffer den en smuk Plads i det
attende Aarhundredes danske Arkitekturhistorie. Thi af disse Betingelser er fremgaaet et
Bygningsanlæg, der ikke blot maa regnes blandt vor Baroks betydeligste Indsatser som Helhed
betragtet, men som tillige har kunnet hævde sig med samme Vægt overfor Udlandets Marineetablissementer, som vor Flaade indtil 1807 formaaede det overfor Europas Sømagter. Endelig,
og ikke mindst, blev Holmen et overmaade vigtigt Led i Københavns byplanmæssige Udviklingshistorie.
I den sidste Snes Aar er den danske Bygningskunsts Historie i det 18. Aarhundrede
blevet dyrket med stor Energi, i første Række af Fr. Schiøtt, Vilh. Lorenzen og Fr. Weilbach.
Som rimeligt er, har Kirke-, Slots- og Herregaardsarkitekturen, tillige ogsaa Palæer og Landsteder, i størst Udstrækning stillet Krav til Forskningen, - de Omraader, hvor vor Kunsts
Status bedst opgøres med europæisk Maal, og hvor de største æstetiske Værdier var at finde.
Denne Udforskning kan dog, trods alt, langtfra siges at have naaet blot sit foreløbige Maal,
og andre Felter savner helt sammenfattende videnskabelig Undersøgelse. Et saadant Felt
er Holmens Bygningshistorie, der netop udgør et naturligt afrundet Kapitel af hele det offentlige Byggeris Historie, særlig i vor Barok. At skrive dette Kapitel er Forfatterens Formaal
med denne Afhandling.
Materialet for Undersøgelsen er dels de bevarede Monumenter, der endnu er tilstede i
betydeligt Antal, dels litterære Kilder, trykte og utrykte. Af disse har jeg i aldeles overvejende
Grad maattet benytte den sidste Kategori. I den trykte Litteratur om Marinens Historie, Skrifter af Treschow, Garde, Lind o. a. -, spiller Holmens Bygninger kun en ringe Rolle, og
adskillige af de anførte Oplysninger er fejlagtige, særlig hos Garde. Om de ældre Bygninger
paa Gammelholm, ogsaa om Søkvæsthuset og Navigationsskolen, har den altid samvittighedsfulde H. D. Lind dog givet værdifulde Meddelelser. Holmens Arkitekturhistorie, specielt
Nyholmenes, i Aarene 1737-1766, har dog hidtil været saa lidet kendt, at Arkitekten Philip
de Langes absolut førende Virksomhed som Søetatens Bygmester først blev klarlagt i 1928
af nærværende Forfatter i en lille Afhandling i »Histor iske Meddelelser om København -.
Resultaterne af denne Forstudie, der fremtraadte som et summarisk Katalog, vil her blive
yderligere underbygget, talrige nye føjes til, og der vil blive publiceret adskillige hidtil
ukendte Tegninger. Jævnsides med de utrykte Kilder, der ganske overvejende findes i de
forskellige Marinemyndigheders Arkiver i Rigsarkivet, er de originale Bygningstegninger i Marinens store Kortsamling (R. A.) det vigtigste Materiale. De beklagelige Lakuner i denne Samling, der skyldes Branden i 1795, har kun delvis kunnet udfyldes af Kort og Tegninger i Kgl.
Bibliotek, Søværnets Bygningsvæsens Arkiv og enkelte andre Samlinger.

1680-1700
NYE RETNINGSLINIER. »HUKKEN « 1680
Da den danske Flaade kort før Freden i Lund d. 26. September 1679 var blevet oplagt i
København, kunde en Reorganisation af Marinen og ganske særligt en Forbedring af dens
Etablissementer ikke lade vente længe paa sig [1]. Allerede i de første Dage af Oktober havde
Christian V fra Hovedkvarteret i Pinneberg befalet Viceadmiral Hendrik Span hemmeligt at
give sine Ytringer om, hvorledes Søetaten i Fredstid bedst kunde indrettes, og hvilke Officerer
og hvor meget fast Mandskab der burde bibeholdes [2]. Ogsaa en Udvidelse af Holmen og
en Omlægning af Flaadens Leje maa da have været under Overvejelse og skulde snart blive
paabegyndt. Det var unægtelig ogsaa blevet paatrængende nødvendigt at iværksætte Reformer
og søge at gennemføre de Forbedringer af Bremerholms Værft og Orlogshavnen, som de
vanskelige finansielle Forhold i Frederik III's senere Regeringsperiode havde umuliggjort [3].
En afsondret Krigshavn fandtes overhovedet ikke ved den skaanske Krigs Slutning, Orlogsskibene var, blandet med Koffardifartøjer, oplagt paa Strømmen mellem Holmens Kanal og
Nyhavn. Trangt og uoverskueligt laa de, og deres Leje var ligesom den øvrige Havn og Stadens
Kanaler i Aarenes Løb blevet tilgroet med Mudder. Det var, som om det aarhundredgamle
Bremerholm Værft med sejg Udholdenhed vedblev at binde Flaaden til sig og ved sine Traditioner stækkede enhver Trang til Løsrivelse. Og dog var Retningslinierne for den kommende
Udvikling forlængst afstukne af Christian IV, da han i 1624 lod grundsætte to Skibe som Fundamenter for Blokhuse i Sejlløbet omtrent udfor den nuværende Toldbod og i de følgende Aar
anlagde Skansen ved den gamle St. Annæ Bro og Toldboden sammesteds. Christian IV, hvem
Søetaten i Forvejen skyldte det storslaaede Arsenal- og Tøjhuskomplex, Nyboder, Bryghuset
og Holmens Kirke, havde dermed antydet Havnens fremtidige Grænse mod Nord. Men medens
denne først blev draget over halvhundredeAar senere, var den tilsvarende Udvidelse afKøbenhavns Byomraade blevet projekteret og delvis gennemført under Frederik III's Regering.
Nykøbenhavns og Kastellets Anlæggelse maatte mægtigt anspore Regeringen til ogsaa at lade
Havneomraadet tage Del i Bevægelsen mod Nord, i det store Fremstød, der under eet kunde
give Staden Luft og bringe den ind under den regulære Byplankunsts Vilkaar. Fra flere Sider
forberedtes den Proces, der tog Sigte paa at omskabe København til et barokt Kunstværk.
Men de Planer, der i Enevældens første Tid ses at have været fremme ornat drage de videre
Konsekvenser saavel af Christianshavns Anlæggelse som af Nykøbenhavns Bebyggelse ved
at foretage Opfyldninger paa den lave Refshalegrund, parallelt med Inderløbet, saaledes at
baade Christianshavns Væxt og Etableringen af et nyt Flaadeleje helt oppe i Højde med Kastellet
blev muliggjort og et stort lukket Havneomraade fremkom, blev foreløbig ikke ført ud i Livet [4].
Dog, uden at træde frem i Dagen med officielt Stempel og vel ogsaa uden at have faaet fast
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Form, maa disse Projekter have beskæftiget Christian V og hans nærmeste Raadgivere i Tiden
umiddelbart efter den skaanske Krig, thi de er Forudsætningerne for de Nydannelser indenfor
Havnens og Holmens Omraade, der paabegyndtes i 1680. Vel var disse Arbejder kun Brudstykker, tilsyneladende kun voxede op paa snæver Basis og ud fra øjeblikkelige Behov, men
disse Udsnit faar kun Mening, naar en samlet Helhed rekonstrueres over dem.
Den 7. Juni 1680 sejlede da Admiralitetets Herrer med Rigens Admiral Henrik Bielke og
Generaladmiralløjtnant Niels .luel i Spidsen ud for at undersøge Flaadens gamle Leje og
efterse »orn nogen bekvemmere Plads kunde udfindes for Skibene, saa de ikke skulde ligge
i saadant Antal paa hinanden for at forkomme Ulempes. Opmærksomheden fæstnede sig
strax ved »Dyhet paa Pladsen ved Toldboden «, og Dagen efter Baadfarten blev dette Sted
anbefalet som fremtidigt Flaadeleje i en Forestilling til Christian V [5]. Som særlig vægtigt
Argument blev det anført, at Orlogsskibene her kunde ligge mere adskilt fra hinanden, hvorved den altid lurende Brandfare betydelig blev formindsket. Kort forinden var en Skude
netop kommet i Brand - en Hændelse, der naturligvis maatte ægge til Handling. Og Admiralitetet synes da ogsaa at have taget sig Sagen an med Varme, faa Dage efter vilde dets Medlemmer »fare ud « igen og lade det omtalte Farvand indpæle, saaledes at 7-8 Linjeskibe
hurtigst muligt kunde lægges derud til øjeblikkelig Aflastning af det gamle Leje . Den gamle,
forfaldne Orlogsmand »Gluckstadt - skulde desarmeres og henlægges udfor Toldboden som
»Blokhus« -Vagtskib og Batteri. Admiralitetets Haab, at disse Foranstaltninger maatte blive
Kongen til Tilfredshed, bekræftedes, Arbejdet med at ramme Pæle ned blev strax paabegyndt,
og som det var Christian V's Sædvane i militære Spørgsmaal, forbeholdt han sig ogsaa selv
at træffe Afgørelsen i Detailler, thi da Admiralitetet i August udbad sig nærmere Ordre om
Pæleværkets Fortsættelse, nævnes i Forestillingen »den Prik, som E. K. M. selv lod sætte
hvor den store Pram skallægges« [6]. Der er da blevet forelagt Kongen en foreløbig Arbejdsplan, formodentlig med Alternativforslag til hvilke Linier, Pælerækkerne skulde følge. Fra
September at regne blev Værkets videre Udførelse ledet af Generalkvartermester Hoffman,
men først næste Foraar kunde Arbejdet fortsættes. Hoffmans Tegning stil Bolværkerne (d. e.
Bastionerne) og Forpælingen uden om Flaaden « blev approberet den 7. Februar 1681 med
den udtrykkelige Bemærkning, at Pælene skulde slaas saa tæt, at hverken smaa Baade eller
Joller kunde slippe igennem [7] . I Løbet af de følgende Par Aar blev da »Hukkem , som det
nye Flaadeleje kaldtes, gjort færdig, et trapezformet Pælelukke, c. 320 m i ø.-V. og c. 400 m
i N.-S. [8], forbundet ved Toldboden med -Bommens Bro «, nødtørftigt beskyttet mod
Yden-heden ved »Neptuni Bastion «, der blev anlagt med en sænket Orlogsmand som Fundament, og fæstnet i det sydøstlige Hjørne af en Stenkiste, hvor et Vagthus senere blev bygget, i
det sydvestlige Hjørne af Skibet »Archa Noah «, ogsaa senere erstattet af en fast Corps de Garde[9].
Selve Forpælingen - »Vægtergangen« eller »Galleriet« kaldet - bestod paa de tre Sider, mod
Nord, øst og Syd, af smalle Gangbroer, dels faste, dels flydende, paa hvilke Vagterne kunde
patrouillere. Vel omgærdet, omend kun utilstrækkeligt beskyttet, laa Niels Juels stolte Flaade
i fem, noget uregelmæssige Rækker tværs paa Strømmen, fortøjet ved Pæleknipper. Naar
Skibene, der selv laa paa langs af Strømmen i N.-S.,skulde stikke i Søen, blev de halet ud i Inderløbet ad Aabninger i det vestlige vGalleri e , der blot bestod af Pæle med kasserede Mastetræer
som Flydebomme derimellem. - Med dette saare beskedne Anlæg, en Fold af nøgent Pæleværk midt ude i det grunde Farvand, indledes Bruddet med Bremerholm som Marinens Basis, begynder vor nuværende Flaadestations Historie. Men de Fremtidsmaal, der allerede før
skaanske Krig var holdt for øje, formede sig adskilligt større end denne Begyndelse lader ane.
Det var Admiralitetet, der i 1680 havde haft Ledelsen ved det nye Flaadelejes Oprettelse.
Men dette Kollegium, der da bestod af den højtbedagede Rigsadmiral Henrik Bielke, Generaladmiralløjtnant Niels J uel, Etatsraad Christoffer Sehested, Renternester Henrik von Stocken
og Viceadmiralerne Christian Bielke og Hendrik Span, beholdt kun til 1683, da Niels Juel ved
H. Bielkes Død blev Admiralitetspræsident, den direkte Bestyrelse af Søetatens Økonomi, idet
Civiladministrationen af begge Etater blev overdraget et Generalkommissariat under Jens
Juels Forsæde. 11685 blev dette afløst af Christoffer Sehested og Højesteretsassessor Jørgen
Elers som »dcputeredee, hvilke Herrer, fra 1690 suppleret af Oberzahlmester Oluf Hansen,
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havde Direktionen af Flaadens og Holmens Økonomi indtil 1694, da Generalkommissariatet
for begge Etater atter blev genoprettet med Jens Juel som Præses [10]. I Perioden fra 1685
og ihvertfald til 1690 var de deputerede altsaa Orlogsværftets egentlige ansvarlige Myndighed.
Den absolut dominerende Stilling synes Sehested at have indtaget. Allerede før sin Udnævnelse
i 1685 havde han gjort sig fordelagtigt bemærket, ikke blot som Diplomat, men ogsaa indenfor Søetatens Rammer. I 1683 var han indtraadt i Revisionskommissionen sammen med
Mænd som U. F. Gyldenløve, Niels Juel, Michael Wibe, Hendrik Span og de to Bielke'r, og
hans Andel i Christiansøs Befæstning 1684 var, som det nedenfor skal vises, ikke ringe. Hvis
man skal tro en svensk Gesandtskabsindberetning fra 1690, skyldtes Afskedigelsen afen Række
høje Søofficerer 1684 i al Stilhed Sehesteds Forhandlinger med Christian V, og efter samme
Kilde var han slet og ret »Oraculum e ved Holmen i disse Aar [11]. Holmens materielle Udvikling f Tiden 1685-1690, Befæstningsarbejderne og Vedligeholdelsen af Bremerholms Bygninger, er sket under Sehesteds og hans meddeputeredes vaagne Omsorg. Men fra 1690 ændres
Forholdene, en anden Myndighed gør sig stærkere gældende: Holmens Chef.
Da Admiral Span overtog dette Embede, der var af mere selvstændig Karakter end de
umiddelbart foregaaende Ekvipagernestres, blev hans Stilling hvad Holmens Detail angik
sideordnet de deputerede, med hvilke han dog skulde konferere om alle vigtigere Spørgsmaal.
Men da Holmens Admiral havde direkte Referat til Kongen og naturligvis besad et langt
større Fagkendskab til Holmens Forhold og Fornødenheder end de civile deputerede, maatte
han selvsagt faa afgørende Indflydelse indenfor Orlogsværftets Omraade. I Nyholms ældste
Historie spiller Hendrik Span en førende Rolle, ligesom hans Afløser i 1695, Viceadmiral Ernst
von Stocken, gjorde deti Aarhundredets sidste Aar [12] . De nære personlige Forhold mellem
disse to Mænd - Stikken havde i 1690, samme Aar som Span blev Holmens Admiral, faaet
Udnævnelse som Ekvipagernester under denne og nævnes i en svensk Relation fra Januar
1697 at være s s å godt som upfodd uti hans Hus - [13] -lagde Grunden til den faste Tradition
i Holmens tidlige Udvikling, som Olaus Judichær, i 1690 Viceekvipagemester, to Aar senere
Fabrikmester, skulde føre videre med saa stor Konsekvens helt op i 1720'erne [14].
Af disse Mænd var Holmens materielle Udvikling og dens Bygningshistorie i første Række
afhængig, men Kongen var dog en Faktor af den største Betydning. Det skal i det følgende
vises , hvorledes Christian V's levende Interesse for Landets Søværn, for Holmen og dens Befæstning satte sig blivende Spor. Kongens personlige Ledelse har haft en saa absolut Karakter,
at den baade myndige og dygtige Jens Harboe, der var Krigssekretær fra 1678 til Regeringsskiftet 1699, altsaa gennem hele den i dette Afsnit behandlede Periode, ganske træder i Skygge
som blot og bar Referent for Søetaten og Kongens maritime sKabinetsch efe - hans Indflydelse lader sig i hvert Fald ikke bestemme [15].
I de sidste tyve Aar af det 17. Aarhundrede blev der ikke budt Søetatens Arkitekter mange
og store Opgaver indenfor Holmens Enemærker - Jord- og Befæstningsarbejder dominerer
ganske - men de regelmæssige Reparationer af saavel Skipperboderne som Nyboder og de
gamle Bygninger paa Bremerholm gav dog en Embedsarkitekt nok at gøre. Hvorlænge Evert
Jansen, der i 1671 var udnævnt til Holmens Bygmester, beholdt sin Stilling, vides ikke [16];
hans Efterfølger Hans van Stenwinckel den yngste maa dog i hvert Fald have fungeret nogen
Tid før 1685, thi i September d. A. paatænkte de deputerede at afskedige ham, fordi han forsømte sin Bestilling: hans Tjeneste som kgl. Bygmester (siden 1669) lagde saa stærkt Beslag
paa ham, at »Besigtelser , Afritzer, Opsætter (d. e. Kontrakter) og deslige- ikke foretoges af
ham selv, »rnen af hans Tjener i øjesyn tages og siden af hannem selv opsættes og underskrives, hvorved der skete adskillige Abuser- [17]. De deputeredes Misfornøjelse med Sten- .
winckel var Motivet til hans Afsked d. 6. Maj 1690, hvorpaa Christoffer Gross under samme
Dato blev hans Afløser. Da Gross samtidig var Stadsbygmester, mente man -at kunne lade
ham gaa til Haande« uden at tildele ham særlig Løn, men da han besværede sig derover og
fik Attest for Flid, blev der i December 1691 bevilget ham 200 Rd. aarlig [18]. Allerede i 1693
forlod han dog Søetatens Bygningsvæsen og fulgtes af Johan Conrad Ernst, der formelt besad
Stillingen lige til 1735 [19].
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PROJEKT AF COUCHERON TIL LILLE TAARN PAA FREDERIKSØ. (RIGSARKIVET)

DEN SVENSKE TRUSEL. KARLSKRONA OG CRISTIANSØ. 1680-85.
Det er næppe tilfældigt, at ogsaa Sveriges første Flaadestation Karlskrona blev grundlagt
1680, samme Aar som »Hukken «. Ganske vist var vort nye Orlogsværft kun et uanseligt Foretagende, først og fremmest sat i Værk for at raade Bod paa rent lokale Brøst, men den Udvikling af Holmen, der her blev indledet, og som blev gennemført i de følgende 10-15 Aar,
forstaas dog kun, naar den sættes i Relation til Karlskronas Historie. Med aarvaagent Blik
fulgte Christian V og hans Raadgivere ethvert militært Foretagende hinsides Sundet, og det
er indlysende, at Grundlæggelsen af en befæstet Orlogshavn paa Blekinges Kyst, en Basis for
den svenske Østersøflaade, vor glorværdige Modstander fra den skaanske Krig faa Aar i Forvejen, i særlig Grad maatte skræmme og ægge til Modforholdsregler [1].
Endnu i skaanske Krigs første Aar havde den svenske Flaade haft Station i Stockholms
Skærgaard, men det blev snart følt som upraktisk at have en Operationsbasis saa langt fjernet
fra de danske Farvande, og i 1678 blev Flaaden forlagt til Kalmar. Havnen her var dog ikke
god, og Aaret efter blev Opmærksomheden henvendt paa en lille øgruppe SV. for Lyckeby
paa Blekinges Kyst; gode Betingelser for at skabe en vel beskyttet Havn var her tilstede. Efter
at Admiralløjtnant Werner von Rosenfelt paa Generaladmiral Hans Wachtmeisters Befaling
havde undersøgt Stedet i September 1679, blev det godkendt af Karl XI ved et Besøg, han
aflagde paa Hovedøen Trossø og tilliggende Holme d. 18.-19. November s. A. sammen med
Blekinges daværende Generalguvernør, Statsmanden Johan Gyllenstierna, Wachtmeister, den
ypperlige Militæringeniør, daværende Oberst Erik Dahlberg og andre Herrer [2]. Det projekterede Anlæg, der baade skulde være Skibsværft og den svenske Flaades velbefæstede Hovedstation, fik ved den Lejlighed Navnet »Carlscrone «, Dahlberg skulde anlægge Skanserne og Hans
Wachtmeister fik »den absolutte direction - over Værket. Paa ægte svensk Vis var dette stort
tænkt - en hel Marinestad skulde anlægges paa Trossøen, Ronneby's Indvaanere maatte flytte
til den nye By, hvor der blev dem tillagt adskillige Friheder og Privilegier, og Nicodemus
Tessin den ældre udarbejdede Tegninger til »publique Huns, såsom Kiyrckior, Scholar, Arsenal och Rådhus e, tillige vistnok ogsaa en Stadsplan [3] . Trossøens sydlige Halvdel, afgrænset
af en svær Mur, blev overladt Marineetablissementet, paa den nordlige Halvdel blev den
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borgerlige By opbygget over en Plan efter Barokkens Principper - tegnet af Dahlberg og
approberet 1694 - saa regulær som det stærkt kuperede Terræn tillod det, med et vældigt
Stortorv som Centrum. Dahlbergs Befæstningsprojekt, der blev godkendt af Kong Karl den
6. December 1680 og paabegyndt under Carl Magnus Stuarts Ledelse, omfattede dels en sammenhængende Bastionlinie udenom Havnen og Værftsanlægget, dels to faste Værker paa Øerne
Aspå og Kungsholm, der flankerede Hovedindløbet fra Syd - det første et kassernatteret
»Kastel«, kaldet -Drottningsk år« , det andet et 5-hjørnet Bastionanlæg. Af disse Arbejder blev
- som rimeligt var - Skibsværftet først færdigt; det ældste Anlæg paa Halvøen Wårno's østside kunde benyttes allerede i Efteraaret 1680, men ret kort Tid efter blev det flyttet over paa
Trossøens Sydside, hvor det stadig er beliggende. - Adskilligt langsommere gik det med Befæstningsarbejderne. De blev grebet an med stor Iver i 1683, da ikke mindre end 2000 Mand
var beskæftiget, men Aaret efter blev Nytten af hele Karlskronas Existens draget i Tvivl i
Rigsraadet, hvilket hæmmede Virksomheden betydeligt i de følgende Aar.
Herhjemme vakte, som allerede nævnt, Karlskronas Anlæggelse stor Opmærksomhed
hos Regeringen, der vistnok maa siges at have været ganske godt orienteret fra første Færd.
Under sin kortvarige Ambassade i Stockholm i 1680 kunde Gehejmeraad Jens Juel- der var
særdeles marinekyndig og jo faa Aar senere blev deputeret i Generalkommissariatet, ja endog
endte som Generaladmiral og Præses i Admiralitetet - under 14. Maj indberette til Christian V,
at Wachtmeister førte Forhandlinger med Johan Gyllenstierna »hvis Carlscrone angaaer ....
som de ogsaa vil perfectionerc - ; samtidig paatænkte Karl XI at styrke Geteborgs. Bahus' og
Marstrands Befæstninger [4] . Hvor methodisk man hernedefra har søgt at faa Føling med det
truende Marineanlæg paa Blekiriges Kyst fremgaar ganske særligt af en anonym Indberetning,
dat. 25. Marts 1685, der tillige med en instruktiv, omend naturligvis ikke ganske korrekt Planskitse findes i Tyske Kancellis Arkiv og følgelig har været forelagt den danske Regering [5].
Beretningen er nedskrevet i København, men dens Ophavsmand havde i Februar s. A. opholdt sig i Karlskrona, havde selv gjort sine Iagttagelser i Terrænet og iøvrigt forskaffet sig
en og anden Oplysning om det planlagte Arbejde, vel gennem Folk paa Stedet; Befolkningen
i disse gamle' danske Landskaber var endnu for en Del dansksindet [6].
Sandt at sige var der endnu ikke meget at se i Karlskrona - kun det første Skibsværft
paa Warna, der, som nævnt, var færdigt paa dette Tidspunkt; det hedder: s stod og alt, in
Februar: næst forleden, et Par skønne Orlogs Skibe der paa Stabel s. Vor spionerende Landsmand ved ogsaa at berette, at bag Værftet skal der paa Landsiden anlægges »et Par heel stærke
Skantzer eller Casteller «, og han meddeler, hvilke Broer der skal bygges, blandt dem Jen
skrækkelig lang - fra Fastlandet til Trossø - og at Admiralitetet skal være paa Hestø, »rnellem Wemmø og Lyckeby e , Fra en noget senere Tid stammer en Planskitse - øjensynlig af
samme Person - der giver hel god Besked [7]. Her er s det ny Værft - placeret paa Trossøens
Sydside, ligesom Admiralitetet er angivet her, og noget nordligere en Kirke. Paa Lindholmen
Syd for Trossøen er markeret et Krudttaarn mod Vest, ligesom en halvrund befæstet Linie
er antydet i Holmens hele Udstrækning, vendt ud mod Søen. I det hele taget spiller Defensionsværkerne en væsentlig Rolle i denne Plan: et Kastel er markeret paa Fastlandet ved Broen
til Axelholm, Forbindelsen med selve Karlskrona - halvmaaneformede Skanser er løst indtegnet baade paa Trossøen og en lille Holm Espeskar øst herfor, og ganske særlig bemærker
man, at Hovedværkerne - Drottnlngskår - og li Kungsholm - er ganske korrekt placeret, ligesom Sejlrendens Dybder er angivet. Det er kun en Skitse, denne Plan, optaget under ugunstige Forhold, men i det store og hele har den givet værdifuld Underretning om Karlskronas
Topografi og Fortifikation.
Ogsaa i vore Gesandters Indberetninger fra disse Aar findes jævnlig Oplysninger om Københavns Rival, dog af mere almen Natur. Da Christian Stockfleth i Eftersommeren 1683
gjorde opmærksom paa, at der havde rejst sig en Stemning for at opgive Karlskrona og flytte
Flaaden tilbage til Stockholm eller Kalmar, kunde han regne med vaagen Opmærksomhed
hos Kongen. Efter hans Udsagn havde de fleste i Sverige været af den Mening, s at Carlscrone
var ikke dertil (d. e. til Flaadebasis) saa bekvemt et Sted eller at meritere saa stor Omkostning, som de regner at have gjort allerede derpaa, henved 9 Tønder Guld; men bemeldte
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Wachtmeisters og hans Partis deres sentiments derimod haver stedse hidindtil prævaleret«
(den 18. August) - hvilket trods al Kritik vedblev at være Tilfældet. I Slutningen af September
s. A., skriver Stockfleth, at der igen arbejdes paa Karlskronas Fortifikation med al Magt »og
skal der være resolveret gamle Skibsrømmer (d. e. Skibsskrog) saa mange de kan overkomme
og tilvejebringe, at sænke og stoppe de smaa Indløb, som dertil er «. En lokalkendt Mand har
dog beroliget Gesandten med, at dette sidste var umuligt, selvom der raadedes over samtlige
Skibsskrog fra hele Sverige. Og, føjede han til, de noget modvillige Beboere i Ronnebyer nu
atter - -og det pcremptorie« - beordret til at flytte til Karlskrona inden 6 Ugers Forløb [8].
I hvor høj Grad Karlskronas Anlæggelse interesserede Christian V personlig fremgaar
af den Vægt, han lagde paa den senere Søkortdirektør J ens Sørensens Indberetninger og
Kortarbejder. Da denne foretagsomme og paa sit Felt banebrydende Mand, der gennem en
Aarrække havde sejlet paa Østersøens Kyster, i 1684 havde forfærdiget et Specialkort over
Blekinges Kyst - et af hans tidligste overhovedet -, forelagde han det for Kongen, der i saa
høj Grad skattede hans omfattende Kendskab til denne aktuelle Landstrækning, at et Fartøj blev
ham skænket for at lette hans fremtidige Expeditioner i kgl. Tjeneste [9]. Den 24. Juli følgende
Aar fremlagde han efter Gehejmeraad Michael Vibes Begæring -til at vise Kongen en Afrids
og Forklaring over Carlscrona med alt sit omliggende og al des Lejligheder og Tilstand, lige
lydende som et, jeg tilforn den 12. Juni indleverede«, og i Begyndelsen af 1686 foretog han
paany »en eventyrlig Hejse «, som han skriver, til den svenske Orlogshavn efter Ulrik Frederik
Gyldenløves og Vibes Befaling. Paa selve Stedet brugte han sine øjne godt og gjorde flittig
Notater, som han samlede i en Relation, der blev indleveret til Christian V [10]. Efter sin
Hjemkomst blev han endogsaa personlig kaldt op i Kongens Kabinet (den 5. Marts) for at
aflægge mundtlig Forklaring. J ens Sørensens sidste Tjenesterejse havde vistnok hovedsagenlig
til Hensigt at skaffe oplyst, om den svenske Flaade blev ekviperet til Udrykning i Anledning
af vort Angreb paa Hamburg [11], men at selve KarlskronasAnlæggelse nu som før har været
et Punkt, om hvilket der ikke kunde skaffes Oplysninger nok, kan ikke omtvistes.
Det er vist, hvorledes Regeringen i København med aarvaagent Blik fulgte Udviklingen
af Karl XI's Orlogshavn i Blekinge. De tidligste Oplysninger om Karlskronas Havn og Befæstning var givetvis tilvejebragt med vort i 1682 paatænkte Overfald for øje [12], men hele Spørgsmaalet var dog i væsentlig Grad af strategisk Natur. Fra dansk Side skulde Modtræk ikke
lade vente længe paa sig - Signalet var givet til de energiske Forsvarsforanstaltninger, der
med Front imod Sverige blev iværksat i 1680'erne. Samtidig med, at vort Fæstningsbyggeri
i Norge blev fortsat med usvækket Kraft [13], blev det bydende nødvendigt dels at skaffe vor
Flaade en fremskudt Operationsbasis i Østersøen, dels at styrke Forsvaret af Flaadestationen
og Orlogsværftet i København - eller rettere: at skabe et Forsvar, thi Havnen laa saa at sige
aaben og »Hukken «var endnu saa temmelig ubeskyttet. Kun det sidste Punkt burde egentlig beskæftige os her, men saa vist som Anlæggelsen af Christiansø for Datiden betød langt mere end
Holmens Defension, vil det være ret misvisende ganske at udelade en Omtale af »det danske
Malta «. Vor Fremstilling af den danske Regerings sømilitære Byggevirksomhed i Perioden
efter den skaanske Krig vil faa alvorlig Slagside, hvis ikke Holmens Bygningshistorie i disse
Aar udvides til at omfatte hele Søetatens [14.]
Allerede i 1680 var det paatænkt at etablere en Flaadehavn paa Bornholm. Admiral Hendrik
Span havde efter indgaaende Undersøgelse anbefalet at lægge denne ved Ærtholmene et Par
Mil Nordost for Bornholm [15]; i de følgende Aar opgav man denne Tanke og overvejede
i Stedet for at anlægge en Havn ved Arnakke paa Bornholm. Forholdene her viste sig imidlertid
mindre gunstige, og det lykkedes i 1683 Brødrene Niels og Jens Juel og Admiralitetsraad
Christoffer Sehested at faa Kongen til at fastholde Ærtholmene som det bedst egnede Sted
for en saadan Fæstning og Flaadehavn. Da disse smaa Klippeøers vanskelige Terrænforhold
stillede ganske særlige Krav, som en kun i Danmark uddannet Militæringeniør næppe tilfulde
formaaede at honorere, kan det ikke undre, at Fæstningsanlæggets Projektering blev betroet
til den daværende Generalkvartermester og Overingeniør i Norge Anton Coucheron, en særdeles talentfuld Fortifikationsofficer, der tildels i Samarbejde med General Johan Caspar
Cicignon havde haft en væsenlig Andel i det storslaaede norske Fæstningsbyggeri under og
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efter den skaanske Krig (og Gyldenløvefejden) [16J. At Ulrik Frederik Gyldenløve, Norges
Statholder, der med stor Nidkærhed havde fremmet dette Arbejde, har været den næppe
mindre fæstningsinteresserede Christian V's Raadgiver i denne Sag og saa at sige udgjort det
virksomme Mellemled mellem Norge og Christiansø, kan ikke betvivles. I Maj 1684 kom da
Coucheron med 230 norske Soldater, vel trænede i at bygge Fæstninger af Granit, herned til
København [17], og den 15. samme Maaned udnævnte Kongen Christoffer Sehested, Generalmajor Carl Heinrich von der Osten, Generalkvartermester Hoffman og Admiral Span til at
have »Direktionen ( over den nye Fæstnings Anlæggelse. I de første Dage af Juni Maaned
ankom disse Herrer tilligemed Coucheron til Ærtholmene. Ogsaa Gyldenløve havde ønsket
at komme med [18J, men saavidt det kan ses, forlod han dog ikke København, men nøjedes
med at staa i skriftlig Forbindelse med Coucheron. Det var Kongens Ønske, at den største af
de to Holme, Christiansø, skulde være i Defensionsstand inden Udgangen af1684, og Arbejdet
blev da ogsaa ufortøvet paabegyndt med stor Energi; men slig Hastighed - det ene Hovedbatteri kaldes nærved fuldført kun en Uge efter Kommissærernes og Soldaternes Ankomst [19Jforudsætter, at en fuldt udarbejdet Disposition har foreligget paa det Tidspunkt. Da Coucheron
vistnok ikke tidligere har været paa Ærtholmene, maa han have udarbejdet Grundtrækkene af
sit Projekt i Samarbejde med Span og Hoffman, formodenlig under sit Ophold i København i
Maj Maaned. At det alligevel i alt væsenligt er ham og ikke Hoffman, der var Anlæggets og
særlig da Taarnbygningernes Inventor, turde til al Evidens fremgaa saavel af selve Anlæggets
Historie i dette og det følgende Aar som af Bygningernes specielle Karakter, der - som vi
skal se - er nøje overensstemmende med de faa Aar tidligere norske . Citadeller- .
I det ganske smalle Farvand mellem de to Holme, den store østlige Christiansø, den adskilligt mindre vestlige Frederiksø, skulde Orlogsskibene have deres Leje. Til Bedækning af
Indløbene fra Nord og Syd blev der placeret fire Batterier paa begge Holmene - paa Christiansø nordligst Gyldenløves Batteri, mod Syd J uels Batteri, paa Frederiksø henholdsvis Sehesteds og Spans Batterier. Omtrent midt paa Christiansøs Vestside skulde opføres hele Befæstningens »Hauptpost -, det store Rundtaarn, der ved sin dominerende Beliggenhed kunde
beherske baade Havnen og den overfor liggende lavere Frederiksø. I Ly af denne Stenkolos
samlede den lille Fæstningsby sig, malerisk opbygget i Afsæt - Provianthus, Bageri og Bryghus, Barakker for Mandskabet. Byggeprogrammet for 1684 omfattede foreløbig kun disse
Arbejder, og i første Række stod naturligvis Fæstningsværkerne [20] .
Endnu mens den høje Kommission befandt sig paa Øerne, før den 20. Juni, var de to
Hovedbatterier ved Havneindløbet, Gyldenløves og J uels, i det store og hele blevet færdige [21],
og den 17. August kunde Coucheron meddele Gyldenløve i København, at ogsaa Sehesteds
og Spans Batterier paa Frederiksø var sat i Stand -nach begehren«, med samt deres Vagthuse,
og rede til at bestykkes med 5-6 Kanoner hver [22J. Ogsaa et stort Provianthus af Bindingsværk, beliggende paa den nordre Side af det store Taarn, var opført, medens en Længde Barakker, 80 Alen lang, syd derfor stod i Arbejde. De norske Soldater var foreløbig indkvarteret
i et interimistisk . Campentang - længere inde paa Christiansø, hvor det ikke kunde være til
Hinder for de faste Arbejder.
Større Interesse har dog det store Taarns Bygningshistorie. Dette efter danske Forhold
imponerende Værk var projekteret som et cirkulært Kastel, en ringformet Bygning om en
indre, ikke overdækket Gaard; men udadtil synede det som en svær, li massiv - Donjon. Ringbygningen, ca. 25 m udvendig, over 21 m indvendig Diameter, skulde rejse sig i tre Stokværk,
de to nedre lukket med svære Kampestensmure, det øvre aabnende sig over Granitkærnen som
et tagdækket Batteri med 16 Kanonporte. I andet Stokværk havde Kommandanten sin Bolig,
nedenunder var Tøjhus, Magasinrum og Opbevaring af Ammunition [23J.
Den 12. Juni skriver »Direktørerne« til Kongen, at -sobald Mauersandt von Bornholm
iiberkompt, wird im Nahmen Gottes das fundament zu dem Thurm gelegen e [24] . Grundstenen blev da ogsaa nedlagt 7 Dage senere s under Canoners og Trompeters Lyd e [25], og
da der derefter, som Sehested skriver, ikke var mere for de kommitterede Herrer at gøre paa
Øen, rejste de ufortøvet bort og overdrog Coucheron •die Direction des Uberrestes e. Godt
en Maaned senere kunde denne med Stolthed indberette til sin Patron Gyldenløve, at Taarnets
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Mure var rejst i indtil 9 Alens Højde og at man i Øjeblikket var i Færd med at lægge det første
Bjælkelag ind; til Illustration var vedlagt en Profiltegning, paa hvilken det allerede udførte Arbejde var angivet. Skønt Opmuringen ikke skred saa hurtig frem som ønskeligt paa Grund af
stor Sygelighed blandt Mandskabet - kun godt 150 Soldater var da i Arbejde - haabede
han dog at faa det færdigt i indeværende Aar, thi, som han skriver med Stolthed til Kenderen
Gyldenløve [26]: - es bleibet (I) ziemlich gross, aber ein scliiin Thurm «. Med det første vil han
sende Hs. høje Excellence en perspektivisk Tegning og en akkurat Plan deraf. Da Vinteren stod
for Døren, var Christiansøs Kastel da ogsaa i det store og hele færdigt og Aarets Byggeprogram bragt til Ende. Den 2. September fik Coucheron Bestalling som Fæstningens Kommandant r27], den 14. Oktober gav Christian VÆrtholmene deres nuværende, her hidtil benyttede,
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TEGNING AF COUCHERON OVER CHRISTIANSØ-ANLÆGGET 1685. (RIGSARKIVET)

mere gloriøse Navne [28], og faa Dage senere blev der udbetalt Douceurer til de norske Soldater, der havde bortsprængt Klipper og opbygget Kampestensværker med lige Duelighed [29].
I 1685 blev Christiansøs Befæstning og Bebyggelse yderligere udvidet. Efter at Havnen
nu kunde betragtes som sikret ved store Taarn og de fire Batterier, gjaldt det om at sikre de
to Øers østlige og vestlige Fronter. Paa Christiansø skete dette med to nye Batterier, Coucheron's længst mod Syd, Bielke's omtrent midt paa Østkysten. Paa et Kort vistnok fra Sommeren 1684 havde Coucheron markeret disse to Værker og bemærket om det førstnævnte:
)Ebenfals eyne batteri so von lossen stynnen (d. e. steinen) sol gemacht werden c, om det
andet : -stehen 4 falchonetten, sol auch Eyne batterie gemacht werden- [30]. Fra »Coucher ons
Batteri c i Syd til ) Gyldenløves Batteri c i Nord var der nævnte Aar planlagt Forbindelseslinier
for Infanteriet; de blev 1685 f. anlagt som løst satte Kampestensmure. Forsvaret af Frederiksø
skulde styrkes af et mindre Kastel, )lille Taarn c, der efter Coucherons Udtryk »sk ulde have
sit Sigte over alle Indløbene- og være meget højt for at kunne beherske de V. herfor liggende
-Græsholme s og forhindre Fjenden i at sætte sig fast der. »Lille Taarn «, til hvilket vi har
et fuldstændigt Sæt Tegninger fra Coucherons Haand [31], er baade mindre anseligt og en
mere forenklet Type end Kastellet paa Christiansø: en cylindrisk, ikke ringformet Bygning
18

med en mindre, hvælvet Krudtkælder, Logernenter i nedre Stokværk, der var tværdelt, det
øvre, helt opmurede Stokværk indrettet som Batteri, Portalen efter Tegningen i martialsk
Rustika. Et fantastisk, nærmest løgformet Tag, som Coucheron havde foreslaaet som Alternativ, blev vraget til Fordel for et højt Kegletag. - Grundstenen blev nedlagt den 20. Maj 1685,
umiddelbart derefter begyndte Murarbejdet, og den 29. August s. A. mente Coucheron, at
Taarnet kunde blive færdigt »om en 9 Dages Tide, paa Taget nær, om hvis Udseende der
endnu ikke var truffet Bestemmelse [32J. I Sommerens Løb var ligeledes blevet opført et trefløjet Bygningskomplex i Bindingsværk omtrent midt paa Frederiksø, der dels rummede
)Logernenter ), dels Lazareth, Badstue og Bolig for Feltskæren ; Gaardspladsen mellem Fløjene,
af hvilken den midterste var 55 Alen lang, tjente til Oplægning af Materialier [33J.
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CHRISTIANSØ MED RUIN EN AF STORE TAARN

Christiansøs senere Bygningshistorie skal ikke beskæftige os her, den er et Kapitel for sig,
ikke et Afsnit af Holmens Historie - men som et saadant, ihvert Fald som et naturligt Supplement kan man regne en kort Redegørelse for Iværksættelsen af dette Anlæg, der er en historisk
Parallel til vort nuværende Orlogsværfts Tilblivelse. Arkitekturhistorisk set har kun de to
Kasteller paa Christiansø og Frederiksø Interesse - de er tillige de eneste Bygninger derovre,
der er bevaret fra Anlæggets ældste Tid. Typologisk set hænger de meget nøje sammen med en
Gruppe Smaakasteller, der fra 1660'ernes Begyndelse blev bygget i Norge. Statholderen Gyldenløve var den ledende Kraft [34], den tekniske Udførelse var i Hænderne paa Militæringeniørerne
Willem Coucheron, dennes Søn og Efterfølger som Generalkvartermester (efter 1676) Anton
Coucheron og den øverste Inspektionsofficer over alle Fæstningsværker i Norge , Generalmajor
Johan Caspar Cicignon [35J. Gennem sin Far og sin Chef Cicignon, der muligvis har indført
Citadeltypen i norsk Fortifikationskunst, havde Christiansø-Anlæggets Bygmester lært denne
at kende til Bunds og havde selv gennemprøvet dens Muligheder. Nogen helt tilsvarende Analogi
til »Store Taarn «s ringformede Opbygning synes dog ikke at kunne paapeges - nærmest
kommer Christiansholm (ved Christianssand), opført 1662-72 muligvis af Willem Coucheron,
der saa at sige er det negative Modstykke til Christiansøtaarnet, forsaavidt det bestaar af en cylin19

drisk Kerne indkapslet i en lavere cirkulær Ydermur, forbundet med Centraltaarnet ved en
hvælvet Rundgang. Et noget lignende løgformet Kuppeltag, som det paa »Lille Taarn « foreslaaede, fandtes her [36]. Blandt Citadelsbygninger, der er beslægtet med dette sidstnævntealtsaa enkle Murcylindre - kan nævnes Frederiksholm (ved Flekkefjord i Christianssands
Stift) og det lille Grænsefort Basrno, vistnok bygget 1683 af Cicignon [37]. Vor eneste Bjergfæstning, baade dens Bygningstyper og dens Befæstningsteknik (de tenaljerede Linier af Kampestensvolde), er saaledes afledt af norsk Fortifikationskunst, giver en Forestilling om denne
strengt beherskede, æstetisk saa virkningsfulde Barok, der alene repræsenterer den store Stil
i norsk Bygningskunst under Enevældens første Tid [38].

PERIODEN 1685-1700
Da det væsenligste Arbejde paa Christiansø - de to Taarne, de første Bastioner - var
blevet færdigt i 1685, var Tiden inde til at paabegynde Befæstningen af Flaadens Leje i København. Det maa anses for givet, at Planen om at fortsætte Christianshavns Vold mod Nord
allerede har været fremme i 1680, da Hukken blev anlagt - i hvert Fald dukker den strax
frem i Begyndelsen af 1682, da det nye Flaadeleje endnu ikke var færdigt, og blev behandlet
af Admiralitetet, der i en Betænkning om Havnens Forbedring (Februar nævnte Aar) udtrykkelig hævder: »den dessein om Fortifikation fra Christianshavns Port indtil Flaaden kan ej
geraade Havnen til Hinder og Skade, men foraarsage des større Sikkerhed for Byen og Kongens
Flaade« [1]. Dette »dessein« , der skyldtes Gottfr. Hoffman og heldigvis endnu er bevaret, blev
godkendt af Kong Christian V den 9. Maj [2] . Efter dette blev Anlæggelsen af den bastionerede Linie, -Ny Værk - kaldet, i Forlængelse af Christianshavns Vold mod Nord op bag om
»H ukk en - paabegyndt i 1685 paa Refshalegrundens østlige Udside, ia1t 7 Bastioner, alle hule,
sydligst »Ulriks - , længst mod Nord »Christiani Quinti Bastion-. Dette Værk, der efter en samtidigs Opfattelse langt overgik »de berømte Diger af Alexander den Store for Tyrus, af Prindsen afParma for Antwerpen og af den franske Kong Ludvig den Trettende for La Hochelle - [3],
var efter 4 Aars ihærdigt Arbejde langt fra i Defensionsstand, idet det kun ragede 2-3 Alen
op over Jorden, og endnu ved det svenske Angreb paa København.i 1700 var dets Tilstand
ret mangelfuld . Alligevel var det en Bedrift af betydelig Rækkevidde, at Hovedstaden nu var
dækket ogsaa mod Søsiden, omend Befæstningen stadig led af den skæbnesvangre Brøst: at
det nye Flaadeleje laa ubeskyttet mod Nord . I 1685, samtidig med at Nyværk blev paabegyndt,
havde man ganske vist efter Christian V's mundtlige Befaling sat fuld Kraft paa at nedramme
et Pæleværk, •Estakaderne«, langs den nordre Side af Hukkens Galleri og over til »Quintus -,
»til Havnens og Flaadens større Sikkerhed- [4], men skønt dette kunde være nyttigt nok til
at hindre, at en fjendtlig Landgangsstyrke i Nattens Mulm ubemærket blev transporteret ind
til Flaadens Leje, var det dog en Foranstaltning afringe Værdi, naar man betænkte, at Københavns Rhed manglede faste Støttepunkter for et Forsvar. Kongen selv var stærkt interesseret
i at etablere saadanne, og i hvert Fald i 1688, muligvis før, var det paatænkt at lægge et Fort
paa Refshalegrundens Nordspids. Paa et Kort fra nævnte Aar af Jørgen Dinesen, Navigationsskolens Direktør [5], var et saadant angivet, bestaaende af en lille ø eller et sænket Skib, omsluttet af et sexkantet bastioneret Værk med Indsejling for Skibe paa Sydsiden, og i et Par
Notater fra det følgende Aar, 1689, omtaler Christian V det selv som værende af Betydning:
s helangende det Verck, der burde legis ude ved Tønderne til Haffuens (d. e. Havnens) Forsikring og Københaffuens Beste- (November) og -belangen d et Ny Verk at lege ude ved tønden, ved siden af inløbet her for Københaffuens inløb « - men udfor dette sidste Notat findes
den meget sigende Tilføjelse: •NB. med Tidens. Fortet, en Forløber for »Trekroner», blev
ikke udført, man nøjedes med at udlægge et Vagtskib [6].
Af mindre Betydning som Forsvarsforansta1tning var den Flydebom, der efter 1690 blev
lagt fra Kongens Bryghus til Christianshavn, men dens Anbringelse er dog et karakteristisk
Vidnesbyrd om de Bestræbelser for at lukke Københavns Havn, der var saa fremtrædende i
1680'erne [7]. I det hele taget blev der arbejdet med ret betydelig Energi paa at forbedre Havnen, dels med Reguleringen af Kysterne ved Opfyldninger og Bolværker, dels ved Opmud20
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ringer, men trods al anvendt Umag i disseAar hvad det sidste Punkt angik, var Havneløbenes
Tilstand alt andet end tilfredsstillende, og i Tiden efter 1700 blev den stedse værre, en stadig
Kilde til Besværligheder for Holmens Chefer [8].
Det er hetegnende for den Befæstningsiver, der med Kongen og Gyldenløve som Udgangspunkt og Karlskrona som Baggrund var raadende i 1680'ernes senere Aar, at Holmens betydeligste Bygningsværker i denne Tid blev to Krudttaarne paa »Nyværk«. I 1686 havde det været
Christian V's Hensigt, at der skulde anbringes et Krudtmagasin i tre af de nye store Bastioner [9],
men foreløbig blev dog kun to opført, henholdsvis i Wilhelms og i Carls Bastioner. Den 28. April
1688 beordrede Kongen Generalkommissariatet ufortøvet at lade det første bygge efter et bilagt
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approberet Rids og Overslag af Hans Stenwinckel den yngste; Arbejdet skulde ske efter »Anvisning- af den daværende Kommandant i København og Kastellet, Generalmajor Hans
Schack [10]. Det projekterede Krudttaarn var en rektangulær Bygning, beregnet i smukke Forhold: Længde 24 (4x6) Alen, Dybde 18 (3 x 6) Alen, Højde fra Jordsmonnet til Gesimsens
Underkant 13 Alen. Rummet var dækket af 4 Krydshvælv, støttet til en Midtpille, og tværdelt af en Etageadskillelse, 6 Alen under Hvælvenes Slutsten og 6 Alen over Jorden. Midt paa
Bredfacaden ind mod Holmen var anbragt en Dør og to smaa Vinduesaabninger for hvert
Stokværk - ogsaa de andre Facader havde hver fire Vinduer. Ifølge Stenwinckels -Memorial af 21. Februar skulde Huset bygges af hollandske Mursten over en Sokkel af huggen Kamp
og dækkes med et Tegltag; Arbejdslønnen for Murarbejdet var ansat til omtrent 700 Rd. [11].
Efter dette Projekt blev Krudttaarnet i Wilhelms Bastion opført samme Aar og Taarnet
i Carls Bastion to Aar senere, 1690 [12]. Formodentlig under selve Opførelsen af det førstnævnte (eller dog umiddelbart derefter) blev der gjort nogen Forandring af den fastsatte Plan,
idet Bygningen blev forsynet med en Stræbepille, hvis ydre Flader skraaner svagt opad, paa
hvert Hjørne. Samtidig med, at disse blev tilføjet, blev Tagets Form noget ændret. Paa Tegningen var Valmene over Kortsiderne angivet med let indadbuede Flader, paa den opførte
Bygning er disse derimod plane og i et Knæk trukket ud over Stræbepillerne. Endvidere er
Døren blevet kronet med Christian V's pragtfulde svungne Navnechiffer, udhugget i en Sandstenskvader. Naar Taarnet i Carls Bastion er mere sikkert formet, mere fuldt og modent i sin
Plastik end Tvillingbygningen, ligesom ogsaa dets Reliefchiffer har større Bredde, kan det
kun skyldes, at Bygmesteren kunde drage Fordel af sine egne Erfaringer ved Omdannelsen
af det to Aar ældre Taarn. Saaledes som begge Magasinerne viser sig den Dag i Dag maa de
- paa et Par ubetydelige Forandringer nær [13] - ogsaa have set ud umiddelbart efter Opførelsen. De er uden mindste Forbehold de ypperste Kunstværker blandt Holmens Bygninger, rentud klassiske ved deres helstøbte Struktur og plastiske Vægt. Hvem der har været
Mester for dem er usikkert. Den ret ringe Tegning er ikke signeret. Paa Forhaand er det naturligvis mest nærliggende at tænke paa Stenwinckel, der jo i hvert Fald har været Bygningernes
Entreprenør og paa det Tidspunkt var Søetatens Bygmester, men denne Opfattelses Rigtighed
er særdeles tvivlsom. En saa speciel militærarkitektonisk Opgave som et Krudttaarn er sikkert ikke blevet betroet til en kgl. Civilarkitekt. men overladt til en Ingeniørofficer ; de store
Byggearbejder rundt om i vore Fæstninger - Rendsborg, Gliickstadt etc. - ikke blot de
rent militærtekniske. men ogsaa Kaserner, Vagthuse, Kommandantboliger, er saa godt som
alle blevet projekteret af Fortifikationsetaternes Officerer. Hvad disse to Krudttaarne angaar,
man det jo tillige erindres, at ganske vist tjente de til Holmens Forsvar, men de henhørte,
ligesom hele Bastionlinien, administrativt under Landetaten, direkte under Kommandanten
i København. Det er dette, der kommer til Udtryk, naar det hedder i den kgl. Approbation
paa Tegningen, at Opførelsen skal ske »efter Vores General Major og Kommandant os Elskelig
Hr. Hans Schackes Anvisning . - hvilket utvivlsomt ikke kan betyde, at Generalen selv har
givet Tegningen, han var overhovedet ikke Ingeniør (14] . Projektet maa skyldes en Officer
i den danske Fortifikationsetat, men hvilken vides ikke - muligvis har det været Korpsets
daværende Chef, Generalkvartermester Peter Paulsen (Ereboe), Gottfr. Hoffmans Efterfølger,
muligvis Hans Stenwinckel den yngstes Broder Christian, daværende (1688) Kaptajn, Aaret
efter ved Paulsens Død Etatens Chef [15] . Spørgsmaalet maa staa aabent. Det er derimod
næppe omtvisteligt, at Tilføjelsen af Stræbepillerne og Tagets Forandring maa skyldes den
Bygmester, der foretog Opførelsen. Efter at Huset var rejst og Hvælvene indbygget har det
vist sig, at Trykket fra disse sidste nødvendigvis maatte modarbejdes af »Contrefor ts c ; enten
er da Taget blevet lagt om for at faa Forbindelse med disse, eller ogsaa havde man endnu
ikke paabegyndt Tagkonstruktionen, da Stræbepillerne blev føjet til. Men disse rent praktiske
Ændringer blev tillige til en arkitektonisk Korrektur. Krudttaarnenes æstetiske Virkning er i
overvejende Grad afhængig af dem - Stræbepillernes Samvirken med de brudte Tagflader
skaber den latente Spænding. I saa Fald er Hans von Stenwinckel den yngste kunstnerisk
ansvarlig for disse to Mesterværker af barok Militærarkitektur - han er det virksomme
Mellemled mellem Ingeniørens nøgterne Tegning og det færdige Værk.
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Typologisk set var Krudttaarnene ikke fuldt moderne, da de blev bygget; i samtidig fransk
Befæstningskunst begyndte man da at forlade de med flere pillebaarne Hvælvinger overdækkede Magasinrum og blot at benytte eet gennemgaaende Hvælv, oftest spidsbuet, ogVauban
havde netop ved den Tid udarbejdet en ny Konstruktion, der snart vandt en vid Udbredelse.
Denne blev anvendt i noget modificeret Form ved Opførelser i 1740'erne af de andre Krudttaarne i »Ny vær k - s Bastioner [16].
Forlængelsen af Christianshavns Vold, der som en væbnet Arm bøjede sig om det stærkt
udvidede Havneomraade, var vel fra første Færd betinget af Planer om at udnytte det saaledes
indvundne Areal effektivt - det vilde ellers være, kunde man sige, en lovlig stor Gestus.
I de første Aar efter 1685 havde al Kraft og alle Midler været sat ind paa at fuldende -det ny
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Værke og lukke Havnens Tilløb med forsvarlig Laas, endelig - og først og fremmest - at
sætte Christiansø i Defensionsstand. Men i 1688 spores Planer om at drage den naturlige
Konsekvens af Flaadens Forlægning og Inderløbets Beskyttelse, nemlig at opfylde en ny Værftsplads i Tilknytning til Flaadens Leje. Hvem Initiativet hertil skyldes er uvist, men sikkert
er det, at det er udgaaet fra Kongens allernærmeste Kreds, maaske fra ham selv i Samraad
med Harboe. I Christian V's personlige Optegnelser fra 1688 læses under 19. December: -at
grave Haffuerne rene med Baggerne (o: Muddermaskinerne) og giøre det ny fortog mellem
floden (o: Flaaden) og Chris(tians)hafen« [17], i November 1689 staar anført: sbelangende it
opfiilding bag floden og Christianshafuens volde, dog separeret, til Schibenis Kilhalling (d. e.
Kølhaling) og Udrustning - [18], og den 5. December s. A. noterer han: »at grave en brabenk
(d. e. Bradbænk) bag Floden «. Som Følge heraf blevet Projekt udarbejdet i Begyndelsen af
1690 af Gottfried Hoffman og approberet af Christian V. den 8. April [19].
Den Holm, der skulde indpæles og opfyldes, fik sin uregelmæssige Form, fordi den i
snævreste Forstand blev klemt ind i forhaandenværende Rammer: s Hønsehroems Østside
og det yderste Parti af Christianshavns Vold. Den nye Holm blev afskaaret mod N.-Ø. af en
lige Linie mellem Neptuni og Quinti Bastioners Baser, mod S. af en Linie fra Stenkisten i Forpælingen, ført vinkelret paa denne, over til Volden, hvis yderste Bastion og første Kurtine saa23

ledes tjente til Bedækning mod øst. Hvor irregulær og lidet anselig af Omfang denne Holm
end var, skulde den dog blive Knudepunktet i vort Orlogsværft og Flaadestation i de følgende
to Aarhundreder og mere, ja tilmed bibeholde sin Form i det store og hele uændret til helt
op i 1780'erne, da den blev forlænget mod Syd, og derfra i Hovedlinjerne til vore Dage. Set
i historisk Lys er da denne skæve og sumpede Plads, der blev afstukket i 1690, nok værd at
betragte og dens Historie værdig at efterforske. I det absolutistiske Danmarks mel' end 1OO-aarige
Historie som Stormagt paa Søen er Nyholm Centret - Stedet hvor Orlogsmændene løb af
Stabelen, hvor de udrustedes til at stikke i Søen, hvortil de vendte hjem efter Sejr eller Nederlag. Her blev Iver Huitfeldts »Dannebrog- bygget 1692 som det første Skib paa Nyholms
Bedding, her røvede Englænderne vor Flaade 1807. Og set under en snævrere Synsvinkel, Holmens Udvikling, satte Nyholms Grundlæggelse dybe Skel. Den førte med sig, at Marinens
Skibsbyggeri fik sit Tyngdepunkt lagt herud og at Bremerholm efterhaanden blev skudt i
Baggrunden - Spiren var lagt til et nyt System.
Det var jo kun et lille Areal, der skulde fyldes op, Vandet var grundt - ja, saa lavt, at
Bunden kunde komme til Syne ved Lavvande - og den stadige Opmudring i Havneløbet og
Byens Kanaler afgav saa rigeligt Fyld, at Nyholm allerede i Løbet af1691 begyndte at tage Form
og at blive benyttet efter sit Formaal. Holmens Chef Hendrik Span ledede Arbejdet med umiskendelig Energi; det mærkes paa hans Memorialer, at det nye Orlogsværfts Væxt og Trivsel
var ham en Æressag. Her som i Karlskrona kunde Skibsbyggeriet ret hurtigt tage sin Begyndelse, et Værft stillede dengang ikke store Krav til materielle Anlæg - lige saa lidt som Kyst byernes smaa Baadeværfter i vore Dage. Uomgængelig nødvendig var en eller flere Beddinger,
ogsaa kaldet Bankestokke. paa hvilke Spantet kunde rejses. Til Reparationer, særlig af Skibenes
Køle, fordredes enten en Hilling (d. e. Slæbested), paa hvilken mindre Fartøjer kunde hales
op for at tjæres og udbedres, eller en Bradbænk, s et dybt Bolværk .... saa at de største Skibe,
hvor dybt de end stikke, kan ligge der tæt op til- (Holbergs Definition i II Bergens Beskrivelse,
1757); ved Hjælp afet Bradspil paa Land kunde Skibet »kølhales «, saa at Skrogets Undersider
kom til Syne og kunde )brades«, d. e. tjæres. Paa Bradbænken havde ogsaa Kranen sin Plads,
en genialt-enkel, trebenet Tømmerkonstruktion (se senere), ved Hjælp af hvilken Masterne
blev taget ud af og sat i Skibene, og med hvilken de allerstørste Skibe kunde kølhales. Selve
Skibsbygningsarbejdet med Tilhugning og Opsætning af Spantet m. m. skete i det fri, ligesom ogsaa Tømmeret under mere primitive Forhold kunde ligge under aaben Himmel.
Den 6. September 1690 bad Spa n om Kongens Tilladelse til at lade en Bedding paabegynde. Han forklarer omhyggeligt, hvorledes denne skal ligge, dels »uden for Holmen e, d. v. s.
føres ud i Vandet) paa det at Skibene ikke skulde falde saa kort under i [Stabel-JAfløbningen og
støde Hilingen (d.e. Kølen )af, som ofte sker - .dels »ovenpaaHolmen, hvorpaa StabelblokkeneskaI
ligge, der Skibene staar paa, naar de lægges, og som nu bedst kunde forfærdiges, eftersom der
vil en god Fundament til, thi naar en saadan Bedding kom til at synke, da er det slemt at faa
Skibene til Afløbningen fra Stabelen - [20J. Tillige ønsker Span at anlægge et Slæbested, hvor
store Pramme og andre mindre Fartøjer kunde »vin des « op til Reparation, da de ikke kan
kølhales. Et saadant permanent, tømmerlagt Slæbested var af stor Værdi og vilde med Tiden
vise sig besparende, da man tidligere efter hans Udsagn hver enkelt Gang maatte arrangere
en Hilling af 8-10 Mastetræer, »som efter Brugen ikke var synderlig mere værd«. Christian V
approberede Spans Forslag; Kongens Iver for hele Anlæggets Udførelse bevidnes af en Notits
(dateret 10. Januar 1691) i hans Optegnelser: »Den ny Hollem at continuere ferdig at giøre«,
og den første Bankestok blev da ogsaa færdig til Brug i Løbet af samme Aar, saaledes at
Span med umiskendelig Stolthed kunde spørge Kongen under 13. November 1691, om et projekteret Skib skulde opsættes paa Nyholm, og faa Tilladelse dertil [21J. Det blev - Dannebrog«,
der indledede vort Orlogsværfts hæderfulde Historie paa Nyholm, konstrueret efter Spans
egen Tegning. Skønt Viceadmiralen gentagne Gange i Løbet af 1692 bittert maatte beklage sig
over, at han manglede Materialier og ikke raadede over det fulde Antal Tømmerfolk - 400
Mand - saa at han befrygtede ikke at faa Skibet bygget i indeværende Aar, lykkedes det ham
dog ved forceret Arbejde at lade det gaa af Stabelen samme Aar [22J. Bedding Nr. 2, som Span
havde foreslaaet at paabegynde allerede i December foregaaende Aar, saa at den muligt kunde
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blive færdig i Sommeren 1692 (23J, blev først anlagt nogle Aar senere. Saavidt det kan ses,
var Opfyldningen og Indpælingen paa dette Tidspunkt endnu ikke færdig paa den nordlige
Halvdel af Nyholms Vestside, hvor nævnte Bedding skulde placeres. Ejheller Bradbænk eller
Kran blev anlagt, man maatte fortsat tage sin Tilflugt til Bremerholm (eller Gammelholm,
som den fra nu af bedst kaldes), hvilket ofte voldte stort Bryderi, fordi Havneløbet efterhaanden var blevet saa grundt, at de svære Skibe kun med største Vanskelighed kunde gaa
ind dertil. Da saaledes •Norske Løve «, der kun stak 151/2 Fod , skulde gaa under Kranen
for at sætte Master ud og ind, maatte det engang vente :1110 samfulde Dage- paa Højvande,
før man kundefaa det nær nok tilBradbænken [24]. Som etforeløbigtRemedium -før Nyholms
Bradbænk og Kran blev bygget - fik Span Tilladelse til at forsyne den gamle Orlogsmand
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-Dragen - med en Buk paa den ene Side, saa at den kunde tjene som »flydende Kran « [25J .
Men det var og blev en Grundskade, at Skibene maatte slæbes ud og ind af »H uk ken . hvergang de skulde kølhales eller have Master ind - det maatte usvigelig bære hen imod, at Nyholm kunde staa paa egne Ben.
Samtidig med, at Skibsbyggeriet herude begyndte at komme i fast Gænge, fortsatte Span
med at opfylde og indpæle Pladsen. Paa den oprindelige Plan var der ganske vist ikke angivet
en Kanal mellem Fæstningsvolden og Holmen, men allerede i 1689 havde jo Christian V
udtalt, at denne sidste skulde være »separer t e , og vi ser da ogsaa Span i 1691 arbejde ihærdigt
paa at faa Nyholm tilbørligt afgrænset mod denne Side [26J. Men iøvrigt skelede han over mod
den hule Bastion. Quintus », der var fyldt med Vand og derfor særdeles brugbar som Tømmergrav - hvilke Erobringslyster Admiralitetet maatte holde indenfor rette Skranker, skønt
Kongen først havde billiget dem [27J. Span fik derimod frit Raaderum, da han i 1691 planlagde
den ældste Bebyggelse paa Nyholm. Unægtelig - den var beskeden: »et lidet Hus af Dehler
.... hvorudi et Rum kunde afdeles til adskillig daglig brugende Materialier, og et andet Rum
til en liden Smedie, hvor 3 a 4 Mand kunde arbejdet, altsaa et slet og ret Træskur af beskedne
Dimensioner, dog sikkert dækket af Tegl [28J. Hvor det blev lagt, er uvist - er ogsaa af ringe
Betydning, da det var ganske interimistisk - ; muligvis er det dog identisk med det Hus, der
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ses paa Stikket af Københavns Bombardement 1700, et Prospekt, der iøvrigt er forbavsende
korrekt og giver et udmærket Billede af Holmens og Havnens Udseende i 1690'erne. Et næsten
rørende Indtryk af, hvor primitive Forholdene var paa Nyholm i dens ældste Periode, faar
man af den Oplysning, at der blev ophængt en Klokke i fritstaaende Stabel midt paa den bare
Plads, og at Span »i allerdybeste Subrnission« andrager Kongen om Tilladelse til at købe et
Urværk til Ophængning i Hovedvagten »for at Skildvagten kan slaa paa Klokken ved Arbejdstidens Begyndelse og Ophør-, da Byens Kirkeklokker ikke kan høres derover [29].
Kun Nyholms historiske Perspektiv - som vi nu om Dage kan se - og den vide Horizont
- som Datidens Mænd havde for øje omkring sig - har formaaet at give Christian V.s nye
Orlogsværft en vis heroisk Nimbus. Topografen har vel en lønnende Opgave at arbejde med,
men Arkitekturforskeren maa endnu nøjes med bygningshistorisk Smalkost. Dog, Tilløbene
faar snart større Rækkevidde og sigter mod større Form, men det maa ikke gaa os af Minde,
at et Skibsværfts arkitektoniske Krav i sig selv kun var smaa og betinget af meget snævre
praktiske Formaal. Først og fremmest var Materialhuse paakrævet, i hvilke tilhuggede Spanter,
Værktøj, Tovværk o. a. kunde holdes tørt. At saadanne Magasiner foreslaas opført allerede i
December 1691, er et Vidnesbyrd om, at Nyholm ikke blot skulde være et Appendix til Gammelholm, men at en Særexistens var den tiltænkt - tillige et Fingerpeg om, at Admiralitetet
havde alvorlige Hensigter med Gammelholms Aflastning. Derfor nøjedes Span ikke med det
lille» Dehleskur«, men udtalte kort efter til Kongen, hvor ønskeligt det var, at andre Materialskure snarest blev opført: -hvormeget eller hvordan, det stiller jeg allerunderdanigst i Eders
Kgl. May.v allern. Vilje« [30]. Christian V gjorde virkelig selv sin Vilje gældende efter Konference med Overkrigssekretæren, thi i Marginalresolutionen, skrevet med Harboes Haand,
paa Spans Forestilling, beordredes denne til at lade Søetatens Bygmester Christoffer Gross forfærdige Tegninger og Overslag til tre Magasiner, henholdsvis paa 20, 30 og 40 ·Fag Bindingsværk, og indsende dem til Kongens Eftersyn. Denne Beregning af Husenes Størrelse efter
Formlen •Trip-Trap-Træsko« bærer øjensynligt Spor af sin Tilblivelse i Kongens Kabinet;
beklageligvis kan Sagen ikke undersøges nøjere, da Gross' Tegninger synes at være forsvundne.
Til Udførelse kom de da heller ikke efter denne Plan, men Hensigten er værd at lægge Mærke
til, og særlig interessant er det, at denne Byggetanke med mærkelig Sejghed fastholdes i den
følgende Tid, ligger brak i en Periode, tages op igen og gennemføres først saa sent som i 1720'erne.
Aarene 1693-94 synes at have bragt en kortvarig Stilstandsperiode i Holmens Historie;
Admiral Spans høje Alder og tiltagende Skrøbelighed kan have gjort sit dertil; men den
egentlige Grund var nok den stedse trykkende Pengemangel. Søetatens Gæld var i 1693 omtrent 865,000 Rd. [31]. Men hos Kongen og hans militære Raadgivere er der i Mellemtiden
blevet arbejdet med større Planer og paa længere Sigt, fra to forskellige Udgangspunkter.
Det ene var en klar Erkendelse af, at Flaadens Forlægning ud.i -Hukken- kun var en
halv Forholdsregel, saalænge Havnens slette Tilstand i Forbindelse med Marineetablissementets
Delthed gjorde en hurtig Udrustning af Flaaden umulig. Naar saa spredte Enheder som Proviantgaard og Tøjhus, Laboratorium, Bremerholm og Nyholm kun kunde forbindes ved en
Havn, som truede med at kvæles af Mudder, maatte Ekviperingen blive utaalelig langsom og
ofte prisgivet de forskellige Vandstandes Luner. Værst var det dog, at Skibene end ikke kunde
indtage Ballast og Skyts indenfor Bommen, men maatte varpes ud til Kastelspynten, hvortil
Pramme bragte det fornødne Gods. Det første Middel herimod var en effektiv Opmudring af
Havnen, men ikke mindre konsekvent var det at udvide Nyholm, forsyne den med Magasiner
til Takkelage m. m., og saaledes gøre den til egentlig Flaadehavn foruden Skibsværft. En slig
Koncentration af materielle Fornødenheder i umiddelbar Tilknytning til Skibenes Leje vilde
betyde et mægtigt Fremskridt. Det er betydningsfuldt nogenledes at kunne tidsfæste, hvornaar
saadanne Tanker først dukker frem, tillige ogsaa at kunne føre dem tilbage til deres Kilde eller i hvert Fald deres. Samlebækkem. Thi med sjælden Klarhed, ja Eftertryk, har Christan V
formuleret denne Koncentrationsplan i en -Memorial for mig Sielf floden angaaende-, dat.
15. Januar 1696: »4. kunde Udtackelingen sche af hele flaaden uden store bekostnin[ger] udi
hocken eller uden fore, dog inden bomben [d. e. Bommen]. 5. dette forschreffene er nodvendig,
i huordant tiderne bliffuer« [32].
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Mig bekendt er intetsteds i Søetatens officielle Akter det første store Program for Holmens
Udvikling udtrykt med saa megen Fynd som af Christian V selv i dette ubehjælpsomme
Notat - det Program, der i sine Hovedtræk skulde staa ved Magt i det følgende halve Hundredaar for først at blive fuldt udarbejdet af Frederik Danneskiold-Samsøe c. 1740 og blive
fuldført i det 18. Aarhundredes sidste Tredjedel. Forsaavidt bliver det stort set denne Fremstillings Opgave at undersøge, hvorledes Projekterne til Holmen fra 1690'erne kæmper for
deres Udførelse gennem et Sekel; de udgør den bærende Ide i Holmens omskiftelige Historie
gennem vor sømilitære Storhedstid.
Som nævnt, var denne Erkendelse det ene Udgangspunkt for en planlagt Omorganisering
afNyholm i 1690'erne. Den anden Synsvinkel var rent fortifikatorisk . Det er udviklet ovenfor,
at de Bestræbelser for at sikre Byen og Havnen fra Søsiden, der var udfoldet i 1680'erne, paa
ingen Maade kunde siges at have ført til betryggende Resultater. Hvor »Huk ken- bredte sit
Pæleværk og sine gyngende Flydebroer, var der et gabende Hul i den sluttede Fæstningsring
om København. Hverken det svage Batteri -Neptun us - eller Bommen, Estakaderne og Vagtskibet [33] kunde byde en væbnet Fjende Spidsen. Men nye store Befæstningsarbejder derude
kunde dog umulig iværksættes uden at staa i direkte Forhold til det, der skulde beskyttes altsaa i første Linie Nyholm, og det var klart, at denne lille Værftsplads ikke skulde vedblive
med at være den meget lille Kærne i den store Indfatning. Man havde skabt en omfattende
Ramme ved Forlængelsen af Christianshavns Vold, det vilde være Galmandsværk at udbygge
denne yderligere - og det var bydende nødvendigt af Hensyn til den altid lurende Krigsfare uden samtidig at gøre sig klar over dens fremtidige Indhold. Dens Akcenter, de fortifikatoriske Hovedafsnit, Stødpunkterne kunde selvsagt alene placeres i Relation til et saadant Indhold ,
en ny Bebyggelse. Saaledes var disse to Hovedsynsmaader saa intimt forbundne, at den enes
Expansionskraft maatte formodes at kunne bevirke Gennemførelsen af dem begge. Det skulde
vise sig, at de to Faktorer tværtimod holdt hinanden i Ligevægt, og at et kummerligt Kompromis blev Resultatet.
Naar disse Forhold, der iøvrigt frembyder mange dunkle Punkter, ja overhovedet kun
kan erkendes i deres Hovedtræk, rettelig skal bedømmes, maa det tages i Betragtning, at
Orlogsværftets Førsteret til det store grunde Vandareal mellem Christianshavn og Nyholm jo
slet ikke var sikret paa Forhaand. Den store Udvidelse af København, der i denne Periode
dels blev gennemført, dels projekteret Nord for Kongens Nytorv, var konsekvent nok ledsaget
af Planer om at lade Christianshavn udnytte sine store Muligheder i samme Retning. Et Kort
fra ca. 1695, der muligvis skyldes Ole Rømer, viser, hvorledes man tænkte sig Opgaven grebet
an . Det christianshavnske Kanal- og Gadenet skyder sig frem mod Nord og overlader kun
Nyholm og »H u kken - ringe Udvidelsesmuligheder [34]. Det kunde ogsaa kun stimulere en
paatænkt regulær Bebyggelse hinsides Strømmen, at det Tessin'ske Kæmpeslot netop i disse
Aar blev projekteret paa Sofie Amalienborgs Grund. Skønt dette var orienteret i nord-sydlig
Retning, maatte det for en barok Følemaade være højst ønskeligt, at den kgl. Residens fik
fornøden Modvægt og et anseligt -Prospekt - ogsaa ud mod Søen. Dog - en saadan Folie
kunde ligesaa vel, ja vel endog bedre udgøres af en stort anlagt Flaadestation med dens taktfast grupperede Magasin- og Arsenalbygninger. Det er i hvert Fald sikkert, at Planerne om
civil Bebyggelse af Grundene indenfor Nyværk ingen Levekraft havde - Søetaten beholdt
Overtaget [35].
Naar Admiral Stocken i en Rapport til Christian V, dat. 31. December 1695, spagfærdigt
bemærker: »Det har vel snart Tid , der blev gjort Anstalt om Materialhuse paa den nye Holm,
paa det den Flytning med Materialier frem og tilbage ikke mel' skulde hindre saa meget i Arbejdet, som det gøre [36], synes hans Byggeprogram at være særdeles beskedent. Det sigter
næppe videre end til de tre Magasiner, som Kongen havde ønsket bygget i 1691. Men da han
to Aar senere, ligeledes i December, gør Regnskabet op og udtrykker sine Fremtidsplaner,
har disse faaet større Vingefang. Thi naar det hedder i hans Memorial: •førend det nye Værk
bliver videre udlagt, er det vel ikke raadeligt at der bliver bygget, baade for Pladsens [d. e.
Nyholms] Irregularitets Skyld, saa vel som den slette Defension, Flaaden nu har, at jeg ikke
skal tale om den store Fare, Indløbet og Renden nu er udi; og kan man ikke gøre noget vist
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projet paa Husbygning paa den nye Holm , førend det bliver determineret, hvad Plads Fortificationen kan taale, paa det man ikke skal bygge hinanden i Vejen - [37], saa turde det. deraf
fremgaa , at. et mere omfattende Byggeri var ønsket af ham end Opførelsen af blot tre Magasiner
- Bemærkningen om Nyholms Irregularitet røber ham, den forudsætter et Krav om at gøre
den ) regulær -, hvilket naturligvis ogsaa vil sige større. Men det var jo ogsaa en uomgængelig
Nødvendighed, hvis Kongens Plan , som den blev udtrykt Aaret i Forvejen: at hele Flaadens
Tiltakling kunde ske derfra , skulde ske Fyldest. Det direkte Bevis for, at større Projekter var
under Ventilation , har Stocken selv leveret gennem sin aarlige Nytaarsmemorial til Kongen
i Aaret 1700. Denne Forestilling til Frederik IV formede sig næsten som en Gravskrift over
de foregaaende fem Aars fejlslagne Forhaabninger. Naar han bittert beklager, at hans gentagne
Advarsler mod at lade Holmens Befæstning henligge forsømt ikke har frugtet, kunde han med
god Grund henvise til det svenske Overfald faa Maaneder i Forvejen og lade det vække til
Eftertanke; og, føjer han til som saa mange Gange før: -om at bygge Magasinerne og Værkstederne paa den nye Holm, i hvor fornødent det end var ... tør eller kan jeg ingen vist Forslag
gøre, førend Fortificationen er i sin faste Stand-.
Holmens Chef er blevet træt og resigneret! -Det var at ønske at Holmen en Gang kunde
blive saa lykkelig at have de fornødne Materialier i Forraad for et Aars Arbejde forud, saasom
det er Eders Majestæts store Skade, naar man midt i [Skibs-JBygningen skal vente efter Materialierne s. Og da han sluttelig omtaler, at den gamle» Trunk «, Slavernes Fængsel, paa Bremerholm trængte haardt til en Afløser, giver han den interessante Oplysning, at naar hans Nybygningsprojekt dertil fra Aaret 1697 endnu ikke var blevet udført, var det fordi »m an paa den
Tid formente at faa Husbygningen paa den nye Holm snart under Hænder og derud forflytte
Fangerne ». Paa Grundlag af disse spredte og magre Oplysninger kan det altsaa fastslaas, at
man ca. 1697 havde paatænkt ikke blot at udvide Nyholm til at omfatte komplette Takkelagehuse og endel Værksteder, men at ogsaa Planer om en Overførelse af Bygninger fra Bremerholm havde begyndt at gøre sig gældende [38J.
Med de Kilder, vi har til Raadighed, synes det ikke at være m uligt at komme Problemet
om Holmens Omlægning nærmere ind paa Livet; vi kan kun paavise dets Existens og trække
det op i Konturer. Intet komplet Projekt synes at være bevaret. Naar Sagen stiller sig saaledes,
maa Grunden være den, at Byggeplanerne er blevet personligt debatterede mellem Kongen,
hans militære Raadgivere - vel i første Række U. C. Gyldenløve og J ens J uel- og Holmens
Chef. De rent forberedende Stadier, der ikke blev afsluttet med kgl. Resolution og heller ikke
blev behandlet i de militære Kollegier, unddrager sig vor Kontrol.
Skønt det Arbejde paa Orlogsværftets Reorganisation, som Christian V havde indledet
med saa stor Energi, blev efterladt paa Halvvejen som ufuldført, væsenligt af finansielle
Grunde [39J, har det dog symptomatisk Betydning at søge en Klaring særlig af de Forudsætninger, der ligger bag Byggeplanernes Væxt i 1690'ernes sidste Aar og den øjensynlig afgørende
Opgivelse af Christianshavns Udvidelse nordpaa. Karlskrona har naturligvis fortsat været et
Incitament til at skabe en velbefæstet Flaadestation ogsaa her, men sandsynligvis har tillige
andre ydre Tilskyndelser nu gjort sig gældende. Det er rimeligt at formode, at Louis XIV's nye
store Orlogshavne, baade de ved Kanalen, Atlanterhavet og Middelhavet, paa dette Tidspunkt
er rykket frem i første Række. Baade den franske Konges og Marskal Vaubans Navne har
givet dem Glans, næppe mindst i Christian V's øjne. Med Toulon og Brest, de to betydeligste,
begge anlagt samtidig med Karlskrona og »Hukken « og befæstede afVauban, maa Kongen have
været ret godt bekendt, om ikke ad anden Vej saa gennem sine Sønner. Kronprins Frederik
besøgte dem begge paa sin Rejse 1692-93 [40J, men mere Vægt havde det utvivlsomt, at ogsaa
Ulrik Christian Gyldenløve havde opholdt sig der og brugt sine øjne godt som designeret
Flaadechef. Da han i Begyndelsen af Juli 1695 var kommet sejlende direkte fra København
til Toulon, skrev han derfra til sin Far om Kystens Befæstning og vedlagde en Skitse af'Bheden,
»af hvilken man nogenlunde kan se Defensionen af samme - [41J; til Brest kom han i Maj det
følgende Aar ombord paa en fransk Eskadre. Men ogsaa Peter Raben, der i 1690'ernes Slutning havde Sæde i Admiralitetet sammen med Gyldenløve, Stocken og Frederik Gedde, havde
i sin Ungdom opholdt sig i Toulon i fransk Tjeneste [42J. Ligesaalidt som Karlskroria har
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Toulon, Brest, Lorient, Rochefort og de andre Marineanlæg haft og kunnet have direkte Indflydelse paa vort Flaadeetablissement i København hvad Anlægget angik, de vidt forskellige Naturforhold gjorde sligt umuligt, men det kunde ikke andet end gøre et stærkt Indtryk paa de unge
danske Søofficerer at se de vældige Magasiner og Værkstedsbygninger, opført i Mansartstilens
pompøse, forenklede Formsprog, at se de Vauban'ske Bastionanlæg i deres rene stereometriske
Skønhed og at befinde sig midt i en Skibsbygningsvirksomhed og i en Flaadehavn, hvor den
strengeste Lovmæssighed raadede i den arbejdende Organisme som den gjorde det i Arkitekturen. Da Ulrik Chr. Gyldenløve efter sin Hjemkomst blev Præses i Admiralitetet (1697), kunde
disse Erindringer fra Europas allerede klassiske Orlogshavne næppe undlade at staa for ham
i et idealt Lys. Det er rimeligt at antage, at Projekterne om vor Holms Udvidelse, der netop
synes at have faaet Form i dette Aar, skyldes hans Indflydelse hos Kongen.
Det kan ikke nægtes, at de store Planer i fransk Belysning og de Arbejder paa Holmen,
der virkelig blev gennemført i 1690'erne, staar i et særdeles grelt Misforhold til hinanden .
Men det maa billigvis erindres, at vi alt i hundrede Aar havde haft en grundmuret Reberbane,
da Toulon og Brest fik deres, og at vi i Christian IV's Tøjhuskomplex besad et Anlæg, der
vakte selv en Tessin's Beundring; den store svenske Arkitekt benævner endog Bryghuset
»dass grosste und beste so ich gesehen habe-, og hans Rejsekammerat i København 1687,
Mårten Tornhielm, kalder _Magazins- och Ammunitions husen for Skepsflottan, Skiepsholmen
[d. e. BremerholmJ och det dårhoos stående långa repslagare huset, Amiralitetz huset - og
andre Bygninger for altfor vidtløftige at beskrive [43J.
Paa Nyholm skete der i 1690'ernes sidste Aar kun nogle Ændringer af Flaadens Leje .
Allerede i 1690 var Hukkens Indfatning mod Vest med Flydebomme blevet erstattet med
Løbebroer, ligesom mod Nord og Syd (og mod øst før Nyholms Anlæggelse samme Aar),
»hvor ved da omkring Flaaden alting kunde komme i Communication for Ronderne og derover
des bedre ved Vagterne Agt haves c [44J . Og da de oprindelige Pæleknipper i Hukken, der var
-Iige op og ned slagne -, stod altfor tæt og i irregulære Rækker og efterhaanden var blevet
forraadnede, foreslog Stocken i December 1697 at lade Duc d'Albe'r »eller Skraapæle - efter
en af ham forfærdiget Tegning nedramme i Stedet for, saaledes at Linieskibene kunde lægges
i fire regelmæssige Rækker, vinkelret paa Nyholms Vestside [45J. Admiralens Udkast blev
approberet den 8. Februar 1698, saaledes at Arbejdet »Tid fra Tid - skulde udføres med den
mindst mulige Bekostning; endnu i 1700 var det ikke paabegyndt af Mangel paa Pæle [46J .
Paa Gammelholm fandt der ingen større Byggearbejder Sted i disse Aar [47J, men et
betydeligt Arbejde blev sat ind paa at konstruere en Dok for at undgaa den baade besværlige
og bekostelige Kølhaling af de store Skibe. Under Spans Ledelse begyndte Projekteringen og
Indkøbet af Materialier i 1681, og samme Aar blev Arbejdet grebet an. -Gam le Dok e kom
dog ikke til at svare til de store Forventninger, der stilledes til den - den løb fuld af Vand,
viste sig irreparabel og blev endelig opgivet i 1720'erne [48]. En flydende Dok, dog kun til
mindre Fartøjer, blev konstrueret af Span og sat i Vandet i 1691 men kasseredes under den
store nordiske Krig og blev benyttet som Batteri paa Rheden ; Stocken foreslog et Par Gange ,
sidst i 1698, at bygge en større Flydedok, men det blev opgivet paa Grund af Pengemangel [49].
Det var udenfor Holmens Omraade, at Søetatens Arkitekter i disse Aar fik andre Byggeopgaver end Reparationer at løse. Det største Arbejde var Kvæsthusets Bygning, der overhovedet
indtageren hæderlig Plads i Københavns tidlige Barokarkitekturs Historie. Denne Institution,der
i 1674 igen blev lagt ind under Admiralitetet efter i en Overgang at havde sorteret under Stadens
Fattigvæsen, skulde ifølge Fundatsen af 1682 -drage Omsorg for deres Bedste, som udi Krigstiden skulle stride for Lande og Riger og deres Liv og Helbred i saa Maade tilsætte», og i
sidstnævnte Aar blev Opførelsen af en stor grundmuret Bygning foreslaaet af Admiralitetet,
der havde fremskaffet sig en »Model- (Projekt) dertil, vistnok udført af Hans van Stenwincke1.
Det blev i hvert Fald denne, der fik Ledelsen af Arbejdet 1684-86 [50J. Bygningens og Stiftelsens Historie er behandlet saa grundigt af H. D. Lind, at vi ikke her skal gaa nærmere ind
derpaa, men nøjes med at fremhæve Husets ypperlige Placering i den nye Bydel Nord for
Nyhavn, der i særlig Grad var Genstand for Regeringens Omsorg i 1680'erne.
Sluttelig skal anføres et mindre Byggearbejde fra det følgende Aarti. Da Navigations29

skolens Lokaler i det lille tofags Kvisthus Hummergade 15, Hjørnet afUlkegade, efterhaanden
var blevet utilfredsstillende, foreslog Generalkommissariatet den 22. Juni 1696, at dette Hus
blev sammenbygget med en faa Aar tidligere tilkøbt Naboej endom; J. C.Ernst leverede Overslag
(9. Juni) paa 1560 Rd. og et Projekt bestaaende af tre Tegninger, men Opførelsen blev overdraget Ernst Brandenburger som Entreprenør. Ved denne Sammenbygning lykkedes det Ernst
at forme et regulært, men ganske prunkløst Hus med Gavlkvist, fire Fag til Hummergade,
to Stokværk højt; bagtil i Gaarden, til hvilken der var Adgang fra Ulkegade, blev det 23 Alen
høje Observatorium rejst, en rund Taarnbygning med fladt Tag. Projektet til Navigationsskolens Ombygning er det ældste kendte Arbejde af Ernst; umiddelbart efter at det var afleveret,
tiltraadte han den Rejse til Stockholm (Oktober 1696), der skulde blive af saa stor Betydning
for Forbindelsen mellem Tessin og Danmark [51].

1700-1735
PERIODEN 1700-1720
De første 20 Aar af Frederik IV's Regering er saa at sige et Interregnum i Holmens Bygningshistorie - den paabegyndte Reformperiode afbrødes brat, Projekterne blev henlagt,
ikke blot laa Arbejderne stille paa Nyholm, men selve Vedligeholdelsen af Huse og Bolværker
forsømtes. Dette Forhold er saa meget des mærkeligere, som Aarene fra 1700 til den nordiske
Krigs Udbrud 1709 iøvrigt kendetegnes ved et særdeles frodigt offentligt Byggeri, iværksat paa
Frederik IV's friske Initiativ og udført afKræfter som W. Fr. von Platen, Christoph Marselis, I. C.
Ernst, J. C. Krieger [l] . Der gives ingen anden Forklaring end den, at Kongen - i Modsætning
til sin Fader - personligt desinteresserede sig for Holmens materielle Udvikling i denne
Periode; hans Forkærlighed for Landetaten var udpræget, medens ikke et eneste Exempel
paa aktivt Indgreb i Marinens Byggeplaner, hvad Holmen som Anlæg vedrører, har kunnet
paavises. Men naturligvis maatte det spille en afgørende Rolle, at Kongen ikke kunde vente
at faa stærke Impulser fra sine nærmeste faglige Raadgivere, Overkrigssekretærerne. I Fredsperioden indtil 1709 var dette Embede besat af Gehejmeraad Christian Lente, der afløste Harboe
i August 1699 - en Personlighed ganske blottet for sømilitær Indsigt, der tilmed var Referent
for begge Etater; i Aarene 1710-17 var General Valentin von Eickstedt Overkrigssekretær,
og Marinens Anliggender var derved lagt i Hænderne paa en Landmilitær. Først med dennes
Afløser, den højtfortjente Viceadmiral C. C. von Gabel , fik Marinen og dermed Holmen en
virkelig indsigtsfuld Mand som Leder, men da var Krigen endnu ikke sluttet - dens Afvikling
og Eftervirkninger gjorde hans Administration lidet misundelsesværdig, ikke mindst i bygningshistorisk Henseende.
Vor Redegørelse for Holmens Historie i disse 20 Aar, der ifølge Sagens Natur maa blive
yderst knap, falder naturligt i to Afsnit: de ni Fredsaar, de elleve Krigsaar. Det er betegnende,
at de faa Bygninger, der opførtes i disse første Aar, ikke er egentlig Værfts- eller Sømilitærarkitektur, men saa -civile«, som det vel overhovedet var muligt indenfor Marinens RammerHolmens tekniske Behov blev ignoreret, medens de Byggearbejder, der laa i Linie med det
monumentale offentlige Byggeri i Hovedstaden, nød Fremme. Som væsentlige Led i Københavns Arkitekturhistorie, ikke i Søetatens, har derfor Generalkommissariatets Bygning i Størestræde og Holmens Kirkes Kapel tidligere fundet saa udførlig Omtale, at vi her kan indskrænke
os til - ogsaa som Følge af det for vor Fremstilling lagte Program - blot at indføje disse
Værker paa deres Plads i Holmens Bygningshistorie [2]. Begge Arbejder maa utvivlsomt skyldes
J. C. Ernst, hvis Bestalling som Marinens Arkitekt var blevet konfirmeret den 13. Marts 1700,
saa at han nu som før »skal have særlig Opsyn med hvis Bygninger og Reparationer, som
ved Vores Sø Etat og hvad deraf dependerer vorder foretagen, at sligt efter de Ordres, som
hannem derom fra Vores Deputerede ... tilstilles, troligen og vel forrettet vorder« [3].
Hans første Arbejde efter denne Bestallings Udstedelse maa vel have været et nyt Kapel
paa den Skibskirkegaard, der i 1666 var blevet anlagt udenfor Østerport; Bygmesteren, der
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ikke nævnes ved Navn, havde ladet en »Model« (d. e. Projekt) forfærdige, der blev approberet
den 14. Juni 1701. Kapellet, der afløste et ældre, var en Bygning af 20 Alens Længde, 14 Alens
Bredde, høj fra Jordsmon til Tag 61/ 2 Alen, opført i Bindingsværk, der karakteristisk nok blev
anstrøget med Oliefarve »og Tømmeret med Muren saaledes i Farven udjævnet, at det nogenledes et Anseende som Grundmur kunde bekornme« [4]. Som det fremgaar af Kontrakten
med Murermesteren Hans Olufsen, blev denne jævne Bygning overhovedet iklædt fuldt klassicerende Facadeskrud. »Pie de Stals Pillastre oc Capiteler« inddelte Ydermurene. Vinduerne
var »beklædte uden ornkring«, d. v. s. forsynet med (Øre - ?) Hammer, over Portalen sattes
en trekantet Frontespice, »efter den af Bygmesteren fattende Tegning c [5] ~ - alle disse »Zirater«
af Træ. Inventaret - Alter, Prækestol, Korskranke, Præstestol og Bænke - blev forfærdiget
af Fyrrebræder og maa have været af simpleste Art. Saavidt som dette Kapel kan rekonstrueres
(det blev nedbrudt 1754)~ kan det hvad Pilasterstilen angaar betragtes som en Forløber for
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det faa Aar senere Kapel ved Holmens Kirke. Dette, som Vilh. Lorenzen og Fr. Weilbach
har analyseret, blev opført 1705-06 langs Kanalen og fik sin statelige Pilasterarkitektur med
den interessante Motivering, at »det er beliggende saa nær ved Slottet og paa saa skøn et
Sted, der falder i øjet af alle Frernmede« - som det hedder i en Indstilling af 29. Maj 1705
fra Holmens Kirkes Patron, Ulrik Christian Gyldenløve [6]. Det har da været Tanken at lade
den i 1701 opførte Løngang, smykket med Pilastre, mellem Slottet og Proviantgaarden modsvare af Kapellets Pilasterfacade paa den anden Side af Kanalen og saaledes forsøge at give
Indsejlingen fra Havnen et virkningsfuldt Perspektiv. Hermed var Begyndelsen gjort til den
kunstneriske Samvirken mellem Københavns Slot og Bygningsanlægget paa Orlogsværftets Terræn bag Holmens Kanal, som blev fortsat med fuld Konsekvens efter Christiansborgs Opførelse.
Ernst' s Autorskab til Holmens Kirkes Kapel er blevet formodet saavel af Lorenzen som
af Weilbach - af sidstnævnte dog med nogen Tøven. Det er Facadens Stil, der har foraarsaget
denne Usikkerhed, dens udprægede hollandske Karakter med blank Mur, Pilastersystem og
Vinduesindfatninger og segmentdannede Afdækninger af Sandsten; da Ernst i de følgende
Aar »saa energisk gennemfører Tessins Stil ved Ombygningen af Frederiksberg Slot«, har
Fr. Weilbach vanskeligt ved at tro, at Ernst skulde kunne være Ophavsmanden til et saa stilforskelligt Arbejde. Først ca. 1707 forlader man den hollandske Palladianisme og giver sig
helt den italienske Senrenaissances Paladsstil i Vold [7]. Det synes, som om Frederik IV-Arkitekturens fortjente Historiker her foretager en lovlig dogmatisk Gruppering - Pilasteren
er dog ikke i sig selvet hollandsk Kriterium, men har i flere Tilfælde været benyttet i Tiden
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1700-1707 i italiensk Formulering. Vilh. Lorenzen har gjort opmærksom paa, at Løngangens
Pilasterfacade havde vandrette Gesimsbaand, og knyttet dette Arbejde sammen med de 1706

daterede Sidefløje til det Lutzowske (Holsteinske) Palæ i Stormgade, men han har ikke understreget, at disse sidste Facader (der er lettere at bedømme end Løngangens, af hvilke vi kun
besidder Marselis' stukne Gengivelse fra 1718) i saa udpræget Grad viser den italienske Baroks mere baandagtigt omtydede end den paa hollandsk Vis tektonisk omfattede Pilasterbehandling [8].
Paa Facaden af Elers' Kollegium, til hvilket Ernst havde givet Tegning senest i 1702, da
Grundstenen blev nedlagt, er de bredegennemgaaende Pilastre mellem Vinduesfagene udformet
som Hammelisener og ganske uden hollandsk Præg [9]. Og endelig viser det i 1706 og følgende
Aar byggede Arresthus - forlængst forsvundet, men kendt bl. a. af Stik i Thuras »Hafnia
hodierna« paa Tavle XXXVII - en Facade, der helt er opdelt i det af romersk Barok saa
yndede Hammeliseueværk [10], men over de tre Midtfag er kronet med den hollandske Trekantgavl. Ogsaa dette Arbejde skyldes Ernst, og det er sandsynliggjort henholdsvis af Weilbach
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og Lorenzen, at Løngangen og Fløjene ved Lutzows Palæ hidrører fra nævnte Arkitekt. Forsaavidt kan det nok med Rette undre den førstnævnte Forsker, at Holmens Kirkes Kapel fik
hollandsk Prægning, derimod er det ikke saa forbavsende, at Ernst i 1708 ved Frederiksberg
Slot strax benyttede den Tessinske Barok, naar man har de foregaaende Tilløb til Italianisme
for øje. Her, som i alle Overgangsperioder, maa der selvsagt regnes med en svingende Kurs
indenfor den enkelte Bygmesters oeuvre, og der maa i høj Grad ogsaa i disse Tilfælde regnes
med Bygningsværkets Placering som en ikke uvæsenlig Faktor for Valget af Stilmaner. Selvom
Respekten for den ældre Arkitekturs Værdi ikke var stor i Baroktiden, kan den Tanke dog
ikke afvises, at Holmens Kirkes Materialvirkning og nederlandske Formsprog kan have disponeret Kapellets Arkitekt (Ernst) til at tilstræbe en beslægtet Virkning i Tilbygningen.
Om Generalkommissariatsbygningens kunstneriske Holdning kan der derimod ikke herske
nogen Tvivl, den beherskes fuldt og helt af den tessinske klassicerende Barok - som Weilbach fremhæver [11], dog mest fremtrædende i de to øvre Stokværker. Det kan næppe heller
omtvistes, at Ernst har forfærdiget Projektet, skønt Generalkommissariatet i 1706 havde henvendt sig til Platen om at lade et saadant forfærdige. Om denne Bygnings Betydning, der
allerede tidligere er stillet i klart Lys, skal der iøvrigt ikke omhandles videre i denne Fremstilling; trods energiske Eftersøgninger i Marinens Arkiver det ikke lykkedes at give nye Bidrag
til Opførelsens Historie.
Ved Krigsudbruddet i 1709 havde Bremerholm saaledes saa at sige faaet nye monumentale
Facader ud mod den borgerlige Stad - eller rettere: Slotsholmen, Kongemagtens og Centraladministrationens Sæde. Men Nyholm var i samme primitive Forfatning som ved Christian V's
Død, og skønt Københavns Bombardement i 1700 maatte have betydet et alvorligt Memento,
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var der endnu ikke gjort Skridt til at iværksætte den af den afdøde Konge saavel som af
Admiral St6cken saa varmt ønskede Defension paa Rheden. At raade Bod herpaa blev en
Hovedopgave for Holmens Chef - efter 1710 Olaus Judiehær - i den følgende Ufredstid,
men af egentlig bygningsteknisk Art, endsige arkitektonisk, var denne Opgave jo ikke, og al
Husbygning blev indstillet [12].
Judichær, der 23. August 1712 havde faaet Ledelsen s af vore Kysters Bedækkeise og al
fjendtlig Anfalds Afværgelse - [13], greb Sagen an, dels ved at udlægge armerede Pramme, bl. a.
i Flinterenden, dels ved at anlægge to faste Batterier, »P røvestenem paa Amagergrunden,
-Trekroner « paa Spidsen af Refshalegrunden - altsaa der, hvor allerede Christian Vover
30 Aar tidligere vilde placere et »Kastel e , Begge disse Værker bestod af ubrugelige Fartøj er,
»Prøvestenene desuden af Spans gamle Flydedok, der blev sænket paa det grunde Vand, forpælet, fyldt med Sand og Sten, overbygget til Blokhuse og bestykket. J udichærs originale
Projekt over Flydedokkens Omskabelse til Søbatteri, fra April 1713, gengives her som en Prøve
paa denne primitive Form for maritim Befæstningskunst. Begge Batterier skulde imidlertid
snart vise sig mindre formaalstjenlige, forsaavidt som Skibsskrogenes Forraadning medførte,
at Opfyldningerne gled ud og blev Sejlløbene til Ulempe. Men det var kun en ringe Post paa
det tunge Regnskab, som Holmens Styrelse maatte svare til, da Krigen var bragt til Ende [14J.

PERIODEN 1720-1730
Efter den store nordiske Krigs Afslutning var der lidet lyse Udsigter for Holmens Bygningshistorie. Andre og mere nærliggende Opgaver stillede uafviselige Krav om hurtig Løsning
til Søetatens Bestyrelse, først og fremmest Afvikling af den trykkende Gæld til Officerer og
Mandskab, dernæst Reparation af Flaadens Skibe. Det fulde Ansvar herfor laa hos Gabel, der
stadig var Overkrigssekretær, i Juli 1721 tillige blev P. Rabens Efterfølger som Præses i Admiralitetet og samme Aar blev første Deputeret i Generalkommissariatet; som »Direktør for
Flaaden og Holmene - sad han saaledes inde med en Magtstilling, der kun kan sammenlignes
med den, som F. Danneskiold-Samsøe senere fik [1]. Den direkte Ledelse af Arbej det paa Holmen
var nu som før i Hænderne paa Olaus J udichær. Han viste snart sin Opfindsomhed og Handlekraft, lige saa vel i Fredens Tid som i Krigens. Programmet for de følgende Aars Virksomhed
i Flaadestation og paa Orlogsværft fremlagde han knapt og klart i en Skrivelse til Gabel af
16. Januar 1720 [2]. Det absolutte Hovedpunkt er »Åugmentation og Conservation af H. M.s
Orlogsflaade med mindste Bekostning, og er det højeste Tid at der gøres nogen serieuxHeflexion «.
I de ti Krigsaar var Flaaden ikke blevet forøget, nu maatte der i hvert Fald bygges to nye
Skibe. Kølen blev ogsaa lagt til tre Linieskibe i den følgende Tid (1721 og 1725), men af disse
naaede kun eet eneste at løbe af Stabelen før Admiralens Fald. Det er først og fremmest
denne beklagelige Kendsgerning i Forbindelse med de øjensynlig noget mangelfulde Skibsreparationer, der i nogen Grad kan gøre den senere haarde Dom over Judiehær berettiget [3J .
Hans Ivel' for at forbedre Holmens Materiel og Bygninger er derimod ikke blevet tilbørlig
paaskønnet. Som Ekvipagernester havde han i sine yngre Aar været Vidne til Admiral
Stockens haabløse Kamp for at skaffe nye Magasinbygninger og overhovedet at bringe Nyholm
ud af dets grumme primitive Tilstand. Naar det betænkes, at J udichær var en videnskabeligt
uddannet Mand, vel inde i Mathematik, Fysik, Hydrostatik, og sikkert ikke ukendt med i hvert
Fald militær Bygningskunst, tør det anses for overvejende sandsynligt, at han har været den
rent maritimt oplærte St6cken en virksom og maaske ogsaa delvis fornøden Støtte i denne
Kamp. I hvert Fald blev det Judiehærs Lod ikke blot at overtage St6ckens Planer, men at
gennemarbejde dem fuldt og helt, give dem større Rækkevidde og sluttelig at skaffe dem Godkendelse af Marinens Leder, Gabel.
I sin ovenfor nævnte Memorial fra Januar 1720 til denne sidste omtaler J udichær kun i Almindelighed den kommende Reparation af Bolværker og Beddinger, Opmudringer af Havnen,
Istandsættelse af Søbatterierne og Gammelholms Bradbænk, endelig ogsaa Opførelse af Materialhuse. Hans Planer om et gennemgribende Reorganiseringsarbejde havde dog sikkert
allerede taget fast Form hos ham, de ventede kun paa en belejlig Foranledning til at blive
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fremlagt for Kongen. En foregaaende Behandling af dem i Admiralitetet, hvis daværende Førstemand P. Raben hørte til hans -hem m elige Efterstræbere- [4], har han skyet. En saadan Foranledning skulde ikke lade vente længe paa sig, Kongen gav den selv, idet han den 27. April s. A.
befalede Judiehær at foranstalte en Omlægning af den samlede Flaade i s Hukken e, saaledes
at Skibene laa samlet divisionsvis, fordelt paa 6 i Stedet for paa 4 Rækker. Den faa Aar tidligere
gennemførte Inddeling af det faste Personel i 6 Divisioner, der reflekteredes i en tilsvarende
Gruppering af Flaaden [5], gav Judiehærs Planer Vind i Sejlene. Med fuld Konsekvens satte
han denne nye Indretning i Forbindelse med sine Nyholmsprojekter. Ordensbegrebet i Inddelingen af Mandskab og Skibe skulde modsvares af den størst mulige Regularitet i Holmens
Anlæg. I en Memorial til Kongen af 21. Oktober 1720 [6] opruller han Problemet med logisk
Sikkerhed: naar Flaaden som befalet skal lægges i 6 Rækker, maa »Hukken e udvides i
Forhold dertil - saaledes som den nu befandt sig var Pladsen ganske utilstrækkelig -; men
naar Flaadelejet alligevel maatte udvides, var det rimeligt at gøre Skridtet fuldt ud og lade
Nyholm følge med, at udbygge en fuldt tilsvarende Flaadebasis med Plads til et Magasin for
hver Division. Men Judiehærs Plan, hans »Tanker om den gloriøse og nyttige Proposition:
hvorledes Nyholm med sine Magaziner og Bygningspladser samt Kraner bekvemmelig
efter Stedets Situation og Beskaffenhed bedst kunde indrettes t , tager dog endnu videre
Sigte: det er hans Ønske at udvide Nyholm saa meget, at alle Gammelholms Bygninger og
Værker eflerhaanden kan flyttes derover og dens værdifulde Grund {ægges lil Byen. J udichær
bruger med Rette Ordet »concentrere« om sit Forslag. Han, der i 1690 var blevet Underekvipagemester, havde i samme Aar set Nyholm blive til som en lille uanselig Opfyldning, som
et ringe Appendix til Bremerholms store Anlæg, men i Aarenes Løb forstod han, at hvad der
den Gang var ment som en Forbedring, en Aflastning, det havde ført til Halvhed og Splittelse,
dobbelt følelig paa Grund af Sejlløbenes slette Tilstand. En Koncentration af Marinens Etablissementer var den eneste antagelige Løsning, og at denne maatte finde Sted med Flaadens
Leje som Kernepunkt, kunde ikke være tvivlsomt. Naar alt saaledes var samlet »under et
general Opsyn«, vilde der selvsagt kunne spares store Omkostninger og stor Tidsspilde ved
de idelige Transporter af Materialier og Arbejdsfolk fra den ene Holm til den anden, Flaadens
Ekvipering vilde kunne iværksættes langt hurtigere og med større Sikkerhed - og »endelig
vilde Eders Kgl. Maj'" Rezidentz vinde en ny lustre«.
J udichærs detaillerede Gennemgang af sit Projekt bør meddeles med hans egne Ord (i
Uddrag) [7]. Efter at have henvist til et vedlagt Grundrids ssom en Brouillon i smaat Bestik«,
skriver han følgende: »Havnens Situation en gros er saa nobel og bekvem som nogen i Europa
og har gde store Avantagier, som er
1°) at Flaaden kan blive oplagt inden Fortifikationen
2°) at der er petite rade og grande rade
gO) at den lægges paa den bedste Plads til Defence for E. K. M.'s Riger og slutter Nordsøen fra Østersøen,
og derfor i alle optænkelige Maader bør istandsættes og konserveres, helst efterdi Sikkerheden
og Velfærden af E. K. M.'s Estats fornemmelig ligger paa en Flaade proportionel til E. K. M.'s
høje Dessein og aldrig kan undværes eller ophæves saalænge Danmark har Fjender at reflektere
paa. Men som aldrig nogen Havn af Naturen er saa fuldkommen, at den jo behøver nogen
Hjælp og Forbedring af Kunsten som fordrer Depence, saa vil Quæstionen blive
1°) om Difficulteten som ved Havnen med grundt Vande kan hæves
[Herefter anbefales ind2°) om den forhaabte Nytte kan balancere Omkostningerne
trængende en Udrensning af Havneløbene].
Men hvad Holmen i sig selv anbelanger, formener jeg allerunderdanigst at være bedst og
raadeligst at angribe med Hovedarbejde fornemmelig den store Kanal, som i Kortet er markeret
under Navn F 4li store Kanal, thi det forhaabes udi en Sommer at kunne være gjort, naar
alting forud der vil være disponeret. Og haves derved den Avantagie at hvad der af Kanalen
udgraves igen til Opfyldning, saa de 6 Divisions Magaziner strax derpaa kan komme i Bygning
som saa meget højere gøres fornøden saasom der ellers ingen Huse at faa Skibenes Takkel
('? Læsemaaden usikker) under, in specie Ankertovene [8] .. ... For Enden af samme Kanal
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kan Søtøjhuset indrettes og vil blive meget commode for Armering og Desarmering. Resten
som bær indad Christianshavn, indtil Dronningens Kanal, kunde indrettes til Holmens Tømmermænd, Skippere, Arkelimestre og andre Betjente som til daglig Opvartning ved Holmen er
appointerede, og saaledes i alle paakommende Ulæmpe altid have Mandskab til Rede.
Paa den anden Side af bemeldte F 4l i store Kanal næst ved de tre Divisions Magaziner
fik Reberbanen at være og Drøgen i den øverste Ende næst ved Volden, hvilket derfor næst
ved Divisionsmagazinerne anlægges fordi der bliver det grundeste Vand og faste Grund at
bygge paa. Resten udad følger Tømmergraven med Kalkhus, Masteværftet med et Gevælft
til Tjære og et Gevælft til Beg. - Baadebyggerværftet med de 2de Kraner og et Storskur, som
Divisionsbaade og Chalouper kan komme under Tag i Fredstider ..... , Bygningspladser til
Galejer, Stykpramme, fladgaaende Skytsskibe, andre Pramme, Machiner, Søbaggere [Muddermaskiner), Koffardifartøjer, Sandbaade etc., som fordrer temmelig Plads naar alting skal
lægges ordentligt.
Langs Kanalen ved Nyværk bliver Generalmagazin til Tovværk, Sejldug og alt, hvis under
Materialforvalter Ibsens Beregning dependerer. Saa følger Sejlmagerværkstedet og næst hos
ham Flag- og Kompasrnagerværket.
Corps de Guarde'n, som er næst ved Broen som kommer fra Nyværk indtil Holmen.
Tvært over Holmen kan blive Plads til Bygning for Holmens Admirals Hus med deraf dependerende Betjenter, udi hvilket Hus kunde være Kammer og Sal for E. K. M.'s høje Person,
naar han behagede at employere en Times Tid for at ære Steden med sin naadige Nærværelse.
Og fast endskønt jeg ikke kan haabe Frugten, saa markeres der dog Plads til en liden Have.
Udenfor dette Hus kunde blive general Mønsterplads, hvorved følger Ekvipagemestrenes
Vaaning og derimod Materialhus til Jernstang og Spiger, Blokværk og alt Metalarbejde samt
Køkkentøj og andet, som sorterer under Materialforvalter Brugmans Beregning.
Midt for Enden kunde Vejerhuset komme saasom midt udi Centro
.
Videre continuerer langs ved Kanalen fra Broen udad, Fangernes Trunke med hvad dertil
hører. Saa følger Bødkerværkstedet og Drejerværkstedet og for alting i Midten lige overfor
Beddingerne den store Ankersmedie med Smedens Vaaning, Jernhammer og Kulhave. Derefter Snedker- og Billedhuggerværkstedet med Skibsbygmestrenes Materialhod, og endelig en
AabningtilTømmerslæbeplads,somsluttesmedSavskærernesogAaremagerensArbejdspladser.
Tvært for Holmen igen kommer Plankeskur og Plads til Dehlehave og Brændestabel, som
derfor tages saa yderlig, fordi man med Fartøjer kan lægge lige til Pladsen og ikke foraarsage
den Omkostning, som nu sker ved denne Dehlehave her paa Holmen [o: Gammelholm], at
alt, hvis der skal fra og til, skal prammes ud og ind.
Endelig sluttes Holmen ved Søen med et reveteret Bolværk [o: Bastion)... udi hvis inderste
Pynt kan blive en Savmølle anlagt, som er en af de højnødvendigste Ting ved en vel indrettet
Holm . . ,. Paa Inderkanten af Nyholm kan blive to store Kraner og tre Beddinger med en
Hilling eller Slæbested til at hale Fartøjer paa Land. Paa Indersiden imod Toldboden findes
den nye Huk udlagt og forlænget, som har Reflexion paa, at der kan blive bekvemme 6 lang
Orlogsskibe i Længden, og fornemmelig i Henseende til Grunden og Strømmen, saa Skibene
kan komme at ligge naturlig langs for Strømmen, og ikke tværs, som nu sker, hvorved ForOg saa som Skibene faar des større
pæling og Duc d' Albe'r ved mindste Isgang meget lider
Rum i Hukken og spredes videre fra hinanden, saa er der ejheller fornøden at holde saa mange
Hønse- eller Løbebroer ved Lige, og bliver nok, naar bliver 2de store Bomme eller Broer, een
lige for Værftet, saa E. K. M.'s Orlogsskibe kan hale ud og ind af s Hukken e uden at troublere
Negotianterne ['s Skibe) ved Toldboden.... . Og som Toldboden har saavidt Connexion med
Nyholms Indretning, at derudi bør observeres Symmetrien, saa synes mig, at Krydspælene
bør gaa lige til Landet og der nyde en Nedgangsbro uden og inden for Chalouper og J oller,
og den Gangbro, som nu er, kasseres
.
Der er vel endnu flere particularia, som ved Indretningen bør tages iConsideration, dette
har jeg derfor ikkun villet opregne, ifald denne Grund skulde under andres Examination, som
ikke saa lige vidste en detail, hvad til en Holm behøves [9). For Resten indstiller jeg alting i
E. K.M.'s allernaadigste Vilje og behagelige Korrektur i det underdanigste Haab at nyde E. K. M.'s
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allernaadigste Resolution om paa saadant Projekt videre maa ske allerunderdanigste Forestilling eller ej, og imidlertid vil jeg have udbedet den Naade, at paa det indgivne Kort Lit. A
maatte vorde markeret, hvorledes Skibene maa lægges i »H ukken - i den Stand, den nu forefindes, at mine hemmelige Efterstræbere ikke heraf skal tage Lejlighed til at repræsentere
nogen enten Uvilje eller Nachlessighed udi at fyldestgøre E. K. M.'s til mig ergangne allernaadigste Befaling anl angen de Divisionernes tilbørlig Indretteise ... « [10].
Naar dette særdeles interessante Aktstykke er optaget her i Texten i Stedet for at blive
meddelt som Bilag, er Aarsagen den, at den tilhørende Tegning desværre mangler; det er
følgelig um uligt at give en klar refererende Fremstilling af Dokumentets Indhold. Men selv
om de topografiske Forhold ikke kan samle sig til et anskueligt Billede, er de ledende Principper i Projektet dog saa iøjnefaldende, aten generel Vurdering kan gives. Først og fremmest er
Judiehærs Forslag bemærkelsesværdigt ved sin radikale Tendens i Retning af Koncentration.
Tanken om at s kassere - Bremerholm - som Admiralen udtrykker sig - og samle hele Orlogsværftet ovre paa Nyholm, fremsættes , saavidt vi kan se, her for første Gang i fuldt gennemarbejdet Form. End ikke Danneskiold-Samsøe vovede at gøre dette Skridt. Først i 1860'erne
blev Gammelholm opgivet. Dernæst er det et betydningsfuldt Træk, at det foreslaas at rejse
en Bebyggelse for Matroser og »Holruens faste Stok - paa en Opfyldning ind under Nyværk,
altsaa en Afløser af Nyboder. De Fordele, som en saaledes placeret »Marinebys vilde medføre
for saavel Holmens Defension som Skibsbyggeriet og Flaadens Ekvipering, er umiddelbart
indlysende.
Saa vidt det forstaas, har Holmens Udvidelse været projekteret efter følgende Skema:
Nyholm, hvis Østside fulgte Grundlinien af Nyværks yderste Bastion og Kurtine, lægges
om saaledes, at dens Placering - regnet efter N.-S.-Axen - bliver nogenledes parallel med
Strandlinien langs Toldbodgade. Derefter forlænges den betydeligt mod Syd saaledes, at en
langstrakt, rektangulær Holm opstaar. Strømmen Vest herfor kommer altsaa til at forløbe
»regulær t« mellem to parallele Begrænsningslinier -, den vestlige Del af den bevares som
Havneløb, den østlige langs den nye Holm indpæles som Flaadeleje. Det grunde Farvand
paa Holmens modsatte (østlige) Side uddybes til -Frederici Quarti store Kanal «, der som en
Sekant afskærer den store, som et Cirkelafsnit formede Udfyldning ind under »Nyværk «.
Denne Opfyldnings bageste Del indtages til Barakkerne, paa den forreste Del, nærmest Kanalen lægges en stor Del af de overflyttede Værftbygninger. Placeringen af disse, - saavel
som paa selve Holmen -, er saa uklart angivet i J udichærs Memorial, at den ikke skal søges
rekonstrueret.
Det skal indrømmes, at disse summarisk optrukne Fordelingslinier ikke uden videre kunde
udledes af det citerede Aktstykke, - i hvert Fald kun med største Forbehold og ganske uden
Prægnans -, det var kun muligt med Støtte af et Kort, der saa ganske øjensynligt er udarbejdet i Forbindelse.med de Judichær'ske Planer [11]. At dette paa væsentlige Punkter afviger
stærkt fra det af J udichær i Oktoker 1720 fremsatte Projekt, er let at se, end ikke med den
bedste Vilje er det muligt at bringe det i Samklang med Admiralens Placering af de talrige
Bygninger. Ogsaa de fire Holme i »Hukken e , hver forsynede med to ensdannede Magasinhuse, betegner en Afvigelse. Alligevel, - der er saa sikre Fællestræk, at det synes berettiget
at lægge denne Plan til Grund for en principiel Vurdering af Judiehærs Hensigter. Det afgørende Bevis for, at Planen maa stamme fra ca. 1720 og have Relation til Admiralens Byggetanker, er Flaadens Fordeling i Hukken. Ved den i 1719 gennemførte Organisering af Marinens
Mandskab i 6 Divisioner blev det bestemt, at hver Division skulde besætte 4 Linieskibe, 2
Fregatter og 2 mindre Fartøjer, altsaa ialt 8 Orlogsskibe. Flaaden blev altsaa inddet i 6 x 8
Skibe, tilsammen 48.
Som nævnt ovenfor, havde Frederik IV d. 27. April 1720 befalet Holmens Chef »at forføje
den Anstalt, at Skibe ['J: Linieskibene] med Fregatterne og andre Fartøjer ordentlig lægges
tilsammen paa et Sted for sig selv- , saa at Kongen, naar han besøgte Holmen, kunde se -enhver Division ligge smukt samlet for sig selv -. Men netop en saadan Disposition er karakteristisk for den her diskuterede Plan, - i stærk Modsætning til Flaadens Fordeling i den gamle
»Huk «er den divisionsvise Forlægning af Skibene nu meget tydeligt markeret. Kortet er altsaa
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tegnet i direkte Konsekvens af Kongens Befaling og maa følgelig stamme tidligst fra Foraaret
1720. Men ogsaa andre Træk genkendes fra Judiehærs skriftlige Forslag; saaledes kan vi vel
identificere Holmens Chefsbolig med den trefløjede Bygning, der er anbragt »tvært paa Pladsen - ; den Grund, der »dependererv deraf, omgivet af Bygningslænger, er markeret med
grønt og maa vel udlægges enten som Admiralens Have eller Mønstringspladsen, - snarest
det sidste. Det store firfløjede Komplex paa Holmens Sydende turde være det projekterede
Søtøjhus, de tre Bygninger langs den nordlige Dels Østside er tydeligvis de allerede af Støcken
ønskede Materialhuse (Ankertove og Takkelage). Overfor dem ligger de tre Beddinger og
Slæbestedet ud til »Hukken «, - den traditionsbestemte Plads for Skibsbyggeriet. Det reveterede store Bolværk ud til Søen, som J udichær omtaler, udgør et ikke mindre sikkert Holdepunkt for Planens Identificering med Flaadens Leje, - ogsaa Savmøllen er angivet, og endelig
ser vi Bommen ført vinkelret paa Toldbodpladsen, hvorved Symmetrien tilbørlig observeres.
Denne Plan hører saaledes uomtvistelig med til den Judichær'ske Idekreds. Spørgsmaalet
bliver nu, hvilken Plads den indtager i den. Af Admiralens Indlæg fra Oktober 1720 fremgaar
det klart, at dette bringer hans første Ord i Sagen; det falder godt i Traad hermed, at den
bilagte, nu forsvundne Tegning kaldes sen Brouillon «, altsaa et Udkast, en første Skitse. Den
her debatterede Plan rykker da i alle Tilfælde ned til at være et senere, ændret Forslag. Men
der kan næppe herske Tvivl om, at disse Ændringer betyder en Indskrænkning af Projektets
Ide, først og fremmest fordi alle de af J udichær opregnede Bygninger paa Bremerholm øjensynlig slet ikke kan passe ind i den foreliggende Plantegning. Der er aldeles ikke Plads. En.delig er det jo paa Forhaand rimeligst at antage, at en Reduktion i første Linie maatte gaa
ud over Projektets mest radikale Enkeltheder. Hvadenten nu Kongen ikke har ønsket at gaa
saa vidt eller J udichær selv har ment at burde begrænse sig, - det kan anses for sikkert, at
vi i den undersøgte Tegning maa se et reduceret Projekt No. 2 fra Judiehærs Haand, formodentlig gjort i 1721's første Halvdel. Denne Hypothese styrkes gennem vort Kendskab til
Sagens videre Udvikling.
Vi besidder nemlig et andet Projekt fra 1721, der blev godkendt af Overkrigssekretær
C. C. von Gabel den 4. Oktober og øjensynlig betegner Udviklingens sidste Fase [12]. l denne
Variant er Anlægget blevet yderligere forenklet. Naar det store Barakkomplex bag Holmen
her ikke er angivet, behøver det jo strengt taget ikke at udlægges saaledes, at denne Tanke
er forladt, men kun at dens Udførelse foreløbig er stillet i Bero. Derimod er Planerne om
Bremerholms Evakuering definitivt opgivet. I s Projekt z - var dog foreslaaet en ret omfattende
Overflytning, her er der kun Tale om at udvide Nyholm netop saa meget, at Flaadens Udrustning stort set kunde foregaa alene med den som Basis. Snittet mellem de to »H olm e - er
altsaa ført saaledes, at der blev sikret Nyholm stor Selvstændighed som Flaadestation, foruden som Hovedskibsværft - , medens Søetatens Værksteder (for Rebslagere, Sejlmagere,
Smede, Bødkere, Drejere, Billedhuggere etc.), Arbejdspladser (for Mastemagere, Baadebyggere etc.) og vigtigste Administationsbygninger og Embedsboliger som før blev paa Bremerholm. Judiehærs Plan om »Holmens Concentration under en general Opsigt - blev altsaa
forandret dertil, at man ønskede en Tvedeling af det hele Etablissement efter funktionelle
Principper. Som Følge deraf beholdt de sex Divisionsmagasiner, som J udichær allerede havde
foreslaaet som særlig vigtige i sit oprindelige Udkast, deres Plads paa Nyholm som et Pant
paa dennes Uafhængighed af Bremerholm. Dette Ønske om Tvedeling var paa ingen Maade et
nyt Indskud, det havde været fremme uafbrudt gennem de foregaaende 40 Aar. Bedre end
nogen anden maatte J udichær gennem sin Tjeneste under Span og Stocken havde kendt dets
Betydning. Det nye og interessante ved hans Projekt, saaledes som det blev approberet af
Gabel, er dets rent formelle Egenskaber, dets kunstneriske Holdning, om man vil. Med beundringsværdig Klarhed er Opgaven løst. Flaaden lægges i Leje mellem to lige lange, rektangulære Øer, paa den venstre (og smalleste) er de 6 Divisionsmagasiner opmarcheret, hvert
nogenledes svarende til to Linieskibslængder, paa den bredere østre er lagt tre store Bygninger, den længste i Midten; disses Bestemmelse er ikke sikker, det er dog muligt, at de helt
eller delvis har været tænkt benyttet til Tøjhus. Endelig i Forlængelse af den store ø Nyholm
i reguleret Skikkelse. J udichær havde her udkastet et Barokanlæg i vældig Maalestok. Alene
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Udstrækningen af de nye Øer var til Exempel som Afstanden fra Nyhavn til Toldboden. Tager
vi det hele Anlægs Maal fra Nord til Syd, svarer det fx. til Luftlinien fra Nørreport til Christianshavns Bro. Der er altsaa Tale om en Nydannelse, der i enhver Henseende vilde kunne
gøre sig gældende i Københavns Byplan med den største Vægt, ja overhovedet blive langt
det største barokke »Kvarter« i Byen, vel ikke i Flademaal, men i lineær Udstrækning. I
Sandhed vilde den J udichær'ske Flaadehavn tjene Residensstaden til »Iustre«. Projektet
(No. 3) er, som nævnt, præget af den største Klarhed og Overskuelighed, og er derved, ikke mindre end ved sine storslaaede Maalforhold -, et virkelig betydningsfuldt Indskud i
Holmens Bygningshistorie. Men det er tillige behæftet med iøjnefaldende Svagheder, dels af
byplantheoretisk, dels af rent praktisk Art. Af disse er naturligvis de sidstnævnte de alvor-,.;;:
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ligsLe for et Projekt som dette, men de første kan dog ikke lades ude af Betragtning, fordi
J udichær øjensynlig selv har været opmærksom paa, at Holmens Planlægning burde ske med
en vis Hensyntagen til Hovedlinierne i Københavns øvrige Bebyggelse, i dette Tilfælde altsaa
først og fremmest Kvarteret Nord for Kongens Nytorv. Flere Bemærkninger i det ovenfor
meddelte Aktstykke røber denne Opfattelse, der vilde være mere bemærkelsesværdig hos en
Søofficer, hvis vi ikke vidste, at Admiralen var vel bevandret i de exakte Videnskaber, til
hvilke dengang ogsaa Architectura civilis og militaris blev regnet. Men det er særligt i » Projekt
No. 2«, at et byplanmæssigt Helhedssynspunkt kan spores. Selve Holmens Anlæg og Bygninger er jo grupperet med god Følelse for axiale Sammenbindinger, men det er tillige klart,
at Projektets Inventor gerne har villet bringe Holmens Linier i Forbindelse med Nykøbenhavns, villet slaa Bro tværs over Inderløbet og skabe København en Indsejling med virkningsfulde -P rospekter - til begge Sider. Men det er egentlig kun ved Holmens Afslutninger
i Nord og Syd at det er lykkedes eller muligvis overhovedet tilstræbt. Judiehær nævner selv,
at han har tilstræbt »Symrnetri« ved Bomløbet, altsaa ved Københavns største »Port«, og at
Nyhavns Linieføring har været bestemmende for Holmens sydlige Afgrænsning kan næppe
betvivles, saa meget mere som den trefløjede Bygning ovre paa Barakøen tjener til point de
vue for Nyhavn og dermed ogsaa for Kongens Nytorv, ja rent theoretisk ogsaa for hele
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Gothersgade. Den Ide, at lade Gothersgades .Flugt forlænges hinsides Havnen som Axe i
projekterede Nyanlæg, er ganske vist ikke ny, den er allerede fremme ca. 1695 ved Planerne
om Christianshavns Udvidelse mod Nord [13], men Judiehær har givet den Relief.
I »Pr ojekt 3« er derimod ingen Forsøg paa at lade Holmen indgaa i organisk Sammenhæng med Byen, det store Flaadeanlæg er ganske isoleret. Projektet faar derved en ret skematisk Karakter, et Præg af akademisk »Idealitet «, der giver det en Særstilling i Holmens
paa store Projekter saa rige Udviklingshistorie. Det er endvidere klart, at Judiehærs sidste
Udkast af rent praktiske Grunde vanskeligt vilde kunne føres ud i Livet. Opfyldningerne var
overordentlig omfattende, Husbygningen stillede store Krav, selvom blot Bindingsværk skulde
anvendes (man sammenligne paa Kortet det særdeles anselige Søkvæsthus med et af Divi-
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sionsmagasinernel) og Uddybningen af det temmelig ødselt beregnede Flaadeleje maatte blive
et baade stort og kostbart Arbejde. Men først og fremmest var det betænkeligt, at der toges
saa lidt Hensyn til de forhaandenværende Holme. Motzmans Plads tænktes helt sløjfet, og
godt en Tredjedel af Nyholm maatte falde som Offer og alle dets Beddinger omlægges. Alligevel maa Overkrigs sekretær Gabel have fundet Projektet realisabelt, da han approberede
det den 14. Oktober 1721 og samtidig befalede Judiehær »tvende form lige saa snart som
muligt at lade forfærdige og mig tilstilles.
Ved at sammenkæde Enkeltheder i J udichærs Memorial fra Oktober 1720 med overensstemmende Enkeltheder i de to her behandlede Planudkast har vi vundet Sikkerhed for, at
alle tre Projekter er blevet til under J udichærs Ansvar. Tilsammen har de formet sig som et
syntetisk Rids af hans Planer til Holmens Reorganisering. Men Gabels Indsats formaar vi
ikke at bestemme, vi kan kun af hans Approbation drage den almindelige Slutning tilbage, at
han var Modstander af J udichærs oprindelige, mere vidtgaaende Byggeplaner. Endelig melder
sig det Spørgsmaal: har Judiehær gjort Brug af en faguddannet Arkitekt? Det er i hvert Fald
næppe nødvendigt at formode dette, men en enkelt Kendsgerning kunde maaske alligevel tyde
derpaa. Som det strax skal ses, var Johan Conrad Ernst - paa det Tidspunkt baade Generalbygmester og Søetatens Arkitekt - direkte interesseret i, at en Helhedsplan for Holmen blev
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gennemført. Det kan friste til at tro, at han var medansvarlig for en saadan, men naturligvis
kan hans Interesse ogsaa kun være af almindelig fagmæssig Art.
Men ved samme Tid som J udichær udkastede disse storartede Projekter til et Marineanlæg af Omfang som en hel By, satte Generalkommissariatet ved Baron Rantzau sig i Gang
for med kort Sigt at raade Bod paa den herskende Nødstilstand. De store og kostbare Oplag
af Ege- og Fyrreplanker til Skibsbyggeriet laa endnu som i Nyholms ældste Tid under aaben
Himmel. De deputerede traadte da i August-September 1720 i Forhandling med Holmens
Chef om Opførelsen af et Plankehus og Stedet, hvor det skulde sættes. J udichær gav selv en
Tegning til et saadant Bindingsværks-Magasin, paa Grundlag af hvilken en Tømrer opgjorde
Bekostningen til 2082 Rd . »For herudi desto grundigere at gaa til Værks - blev dette Materiale
sendt til Generalbygmester Ernst, der den 16. September leverede et noget ændret Projekt:
Forbindingerne blev gjort stærkere, Huset blev sfor desto større Styrkes Skyld - inddelt i
55 Fag i Stedet for 40 Fag i Længden, 8 i Stedet for 6 Fag i Bredden. Følgelig viste Overslaget
et Beløb, der var 757 Rd. højere end Tømmermandens Opsats [14]. Men samtidig med, at Generalbygmesteren indsendte dette Praj ekt i Embeds Medfør, undlod han ikke med al sin Autoritet
at anbefale Gennemførelsen af en Helhedsplan og advare mod alt for kortsynet, let overkommeligt Smaabyggeri; »jeg skulde formene r, siger han, »sorn dette Materialhus skal staa paa Nyholm og samme skal til Skibsbyggeri indrettes, var det bedst at formere Holmens hele Plan,
inddele den som den skulde være, hver Bygning paa sit Sted, paa det man ikke skulde foraarsages at bygge op og bryde ned og bringe H. K. M. i unødige Denpencer ... «• I Generålkommissariatets Forestilling til Kongen af 17. September har Ernsts Indlæg fra Dagen i Forvejen
sat sine Spor, forsaavidt som det indrømmes mest tjenligt »at formere hele Holmens Plan - ,
men da dette foreløbig var en Umulighed paa Grund af de elendige økonomiske Forhold, og
Materialerne for hver Dag, der gik, blev stedse mere ødelagt, »af Raad og Regn «, blev det indstillet at opsætte Plankeskuret, »indtil Materialhuse og videre Magelighed for E. K. M.'s Søøkonomi (thi Gud ved hvor haardt her til er trængende) kunde in drettes - . I hvert Fald kunde
et saadant Bindingsværksskur betragtes som interimistisk, Tagstene kunde dog altid anvendes
bagefter, og hvis det skulde trække ud saalænge, at Skuret blev forraadnet, s da var den Skade
ej at considere «. - Kontrasten mellem hint usselige Plankeskur og den vældige Byggeplan er
karakteristisk for det Misforhold, der i Tiden umiddelbart efter den store nordiske Krigs Slutning raadede mellem den ideelle Hensigt og den praktiske Gennemførlighed indenfor Holmens
Bygningsvæsen.Man var nu nøjagtigligesaa vidt som i Slutningen af1690'erne,hvorman hverken
turde paabegynde det ene eller det andet, selv nok saa presserende og beskedne Byggearbejde
af Hensyn til en paatænkt Reorganisation af hele Orlogsværftet. Nu beredte Bjærgene igen til
Barsel og fødte en Mus - og selv det under svære Ve'er. Ernst leverede et noget ændret
Projekt Nr. 2 i Slutningen af Aaret [15], hvilket blev approberet under 3. Januar 1721, men
man kunde ikke rigtig blive enig om det Sted paa Nyholm, hvor Skuret bedst kunde sættes;
Frederik IV selv ønskede det saavidt muligt bygget paa en Plads, hvor det i alle Tilfælde
kunde blive staaende. Kongen har aabenbart paa dette Tidspunkt endnu næret Haab om at kunne
gennemføre den store Plan indenfor et overskueligt Aaremaal. Da J udichær hertil lod svare,
at det famøse Skur formodentlig vilde blive uantastet, fandt dets Opførelse langt om længe
Sted. Det var en Bindingsværkslænge paa et Stokværk, ca. 250 danske Fod lang, 47 Fod bredt,
med teglhængt Saddeltag over to Lofter (to Rækker Hanebaand). Det indre var delt paa tværs
i 4 lige store Kamre med 2 Porte til hver Side, Tagstalen blev baaret af en dobbelt Stolperække
fordelt med 2 x3 Stolper pr. Kammer. Dette jævne, ægte danske Stykke Husbygning, kaldet
»Gl, Plankehus «, var den ældste større Magasinbygning paa Nyholm. Den blev nedbrudt i
Begyndelsen af 1740'erne [16].
Det er paavist, at Admiral J udichær var ganske klar over Holmens slette Tilstand og
allerede fra første Færd var rede til - støttet paa Gabel - at raade Bod derpaa. Det er af
Betydning at holde sig dette for øje, naar man skal skønne over Berettigelsen af de heftige
Angreb, der i 1725-26 blev rettet mod hans Administration og ganske særligt mod hans
Bestyrelse af Holmen. At denne sidste i mange Henseender var kommet i Forfald under den
lange Krig og i de følgende fem Aar, hvor den trykkende Gæld gjorde sig gældende, er sikkert
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nok - J udichær søgte da heller ikke paa nogen Maade at skjule eller bortforklare det. Men
med god Grund kunde han gøre opmærksom paa, at de dybe Saar, der var slaaet, krævede
Tid til at læges - og hvis han vilde, kunde han yderligere have beklaget sig over, at der i
Aarene 1700-09 intet blev gjort for at reorganisere Holmen og føre de foreliggende Planer
ud i Livet. Som allerede H. C. Garde har hævdet [17], er J udichær uden Tvivl blevet uretfærdigt
behandlet. Hans Stilling blev systematisk undergravet af personlige Fjender, der fiskede i
rørt Vande, da den gehejme Inkvisitionskommission i Begyndelsen af 1725 begyndte sin Virksomhed [18]. Judiehær har nok været en autoritær og noget pirrelig Karakter, og formodentlig
har det bidraget til at skaffe ham hadske Modstandere i Admiralitetet, at han ikke oprindelig
var Søofficer, men Skibskonstruktør, Videnskabsmand, Civilist. Det er forstemmende at se,
med hvilken smaalig Nidskhed de højtansete Flagmænd, Admiralerne P. Raben og P. Trojel [19]
søgte at komme ham til Livs med idelige Angivelser. Et karakteristisk Exempel skal anføres:
ved et uventet Besøg paa Holmen i September 1721 havde de to nævnte Admiraler bemærket.
at endel Spaaner blev bragt bort for at kasseres. Øjeblikkelig puster de ondt i Gabel, meddeler
ham, at nogle af disse dog kunde benyttes til Klamper, Kiler etc. - en nøjere Inspektion af
Forholdene paa Holmen var nok betimelig [20]. Med slig Sladder naaede disse og ligesindede
Herrer efterhaanden, at - som Judiehær selv siger - »en Løjtnant har større Credit i Admiralitetet end jeg « [21]. Det første Angreb paa ham laa i Linie med Gehejmekommissionens
øvrige Undersøgelser: havde han modtaget Skænk og Gave? Havde der endvidere været Misligheder ved Leverancen af Skibstømmer til Holmen? Foranlediget af Oversekretær Møinichen,
Kommissionens Hovedmand jævnsides Biskop Deichman, bekendte Judiehær i en Skrivelse til
Frederik IV af6. Maj 1725, at han havde modtaget en - Thebakke og en Thepotte, begge af Sølv,
fra Søfolksdivisionerne, men at han havde faaet sin Chef, Kammerherre Gabels Tilladelse
dertil [22]; de øvrige Punkter i Anklagen imødegik han roligt og sagligt, og han blev da heller
ikke direkte draget til Ansvar derfor, men Kongens Mistænksomhed var vakt, Admiralens
Forhold som Holmens Chef skulde nøjere undersøges. Kort Tid efter, den 30. Maj, bragte
Generalløjtnant G. C. v. Stocken en mundtlig Ordre fra Frederik IV til Admiral Trojel og
Admiralitetsraad Ursin Mathiades om i al Hemmelighed ( saldeles cache «) at undersøge J udichærs Administration. Det gør et ilde Indtryk at se Kongen benytte J udichærs svorne Modstander til dette Hverv; hvor delikat det var, fremgaar tydeligt af en understreget Passus i
de nævnte Herrers Indlæg (af 4. Juni): det er udfærdiget »i Tillid til den af Hr. General Løjtnanten i Eders Kgl. Majsts. Navn os forsikrede allernaadigste Protektion - [23]. Hemmelighedskræmmeriet var vel begrundet, thi det Materiale, som Kongen lod Trojel og Mathiades fremskaffe, maa have tjent som Udgangspunkt for den officielle Kommission - en Udløber af
»den gehejme « - som blev nedsat den 8. Juni, altsaa 4 Dage senere, og som bestod netop af
Mellemmanden Stikken, Møinichen og Justitsraad August Frederik von Johnn [24]. Ved saaledes at nedsætte denne Kommission paa Basis af Underhaandsoplysninger fra Judiehærs
personlige Fjender, havde Frederik IV taget sit Parti paa lidet hæderfuld Maade - om en
absolut saglig, uvildig Dom kunde der ikke være Tale under disse Omstændigheder. J udichærs
øvrige Modstandere var nu klar over, hvorledes Vinden blæste - Ulrik Frederik Suhm, den
senere Admiral og Holmens Chef, meldte sig strax, muligvis tilskyndet dertil fra højere Sted;
han havde allerede tidligere beklaget sig over Holmens elendige Tilstand »i public », nu angav
han Judiehær til Kongen i Skrivelse allerede af 5. Juni 1725 [25]. Dette Indlæg er interessant
i flere Henseender. Først, fordi det delvis omhandler Holmens Anlæg og Bygninger, altsaa i
snævere Grad vedrører vor Opgave end de tidligere fremdragne Forhold, dernæst, fordi det
stammer fra en Mand, der en halv Snes Aar senere skulde faa afgørende Betydning for Holmens
Historie. I al Almindelighed begynder Suhm med at hævde, at lige siden Aar 1700, da .han
begyndte sin Tjeneste, »har jeg daglig fra den Tid at Admiral Judiehær har faaet Holmens
Gouvernement, kunnet se at Flaaden, begge Holmene samt Magazinerne ... er forfaldne og
kommet i Decadence «. Broerne omkring Flaaden er meget forfaldne og næsten ganske forsvundne paa Strækningen overfor Toldboden, Bolværkerne paa begge Holmene og paa Motzmans Plads er forraadnede og brøstfældige, Havnen »r uiner et og saaledes opgrundet, at den
hartad for en Flaade maa blive ubrugelig ... « ; i »H ukken - er saa lidt Vand, at de fleste Skibe
41

staar paa Grund ved Lavvande. Sejlløbet udenfor Bommen mudrer til. Foruden over disse
materielle Brøst anker Suhm over Uorden i Magasinerne og den omstændelige Administration
af Holmens Detail - der er saa mange »unyttige Kontorer og utallige Protokoller og vil findes
saa kunstig et Skriveri ... at den vittigste i Verden ikke skal kunne udfinde Economiet af
Holmene«, hvilket giver Klageren Anledning til denne særdeles insinuante Paakaldelse: »Naadigste Monark, jeg synes at overflødig Skrivning er at finde hos dem, som dermed behøver
at godtgøre det, som ikke er godt«. Samtidig indstiller han til Kong Frederik at nedsætte en
Undersøgelseskommission, der hurtigst kan raade Bod paa Holmens Forfald, og slutter med
det Hjertesuk, at det nu er kommet saa vidt i Søetaten, »at den, som er vel intentioneret, ej
tør lade sig mærke, at han er en ærlig Mand «. Saaledes saa Sagen ud for »en Løjtnant , - en
af dem der efter J udichærs Udsagn havde mere »Kredit- i Admiralitetet end selve Holmens
Chef. En Undersøgelse af dennes almindelige Administration skal ikke foretages her, ligesaalidt
som en Klarlæggelse af Motiverne til det bitre Modsætningsforhold mellem ham og Admiralitetets Herrer skal forsøges [26]. Kun forsaavidt disse Konflikter kaster Lys over Holmens
Bygningshistorie, skal de og deres Virkninger følges i denne Fremstilling.
Trojels og Mathiades' Klage, der særlig tog Sigte paa Holmens Økonomi, men lod dens
Bygninger ude af Betragtning, blev tillige med Suhms Angivelse, i alt 19 Punkter, uden Navnes
Nævnelse forelagt for Judiehær af Oversekretær Møinichen i »H. K. Maj.'s høje NavIH. Den
anklagede Admirals Svar, dateret 22. Juni 1725 [27], er holdt i en værdig Form , er sagligt og
roligt, men sit stærke Temperament har han dog ikke formaaet at dølge, det giver sig lejlighedsvis
til Kende ved et svidende ironisk Tonefald. Med en ubekymret Aabenhed, der maatte gøre
stærk Virkning, gør han opmærksom paa, at de mere end 25 Aar gamle Planer til Holmens
Fornyelse og fuldt tidssvarende Omlægning stadig kun er blevet paa Papiret, samtidig med
at deres Tilstedeværelse spændte Ben for en sukcessiv Gennemførelse af mindre omfattende
Projekter. Takket være dels Pengemangel, dels Slaphed i Søetatens Styrelse, var Holmens
store Byggeprogram i egentligste Forstand »suspenderet v - saaledes er Judiehærs Opfattelse.
At saaledes Flydebroerne omkring Flaaden er forfaldne, er rigtig nok, det bør paa ingen Maade
undre naar man erindrer, at de er mere end 40 Aar gamle. Men Aarsagen til, at Reparationer
dog ikke er foretaget, skønt Gabel havde mindet derom, bestaar deri, »at der endnu ikke er
sket Determination eller erlanget kgl. Resolution hvorledes Hoqven og Flaadens Linier skal
anlægges, og saa længe faar den Sag holdes oppe, indtil der bliver nogen Forandring paa disse
urolige Tider, saasom saadant Værk behøver aparte Fond og bestandig Arbejde •. Set under
denne Synsvinkel bliver Klager over Detailler som Bolværker og Broer lidet betydningsfulde »gid andre Ting kunde blive saa let i Stand bragt som dette «, udbryder Judiehær med Rette
om de forfaldne Bolværker. Ankerne over Havnens Tilstand viser han fra sig med den formelle Begrundelse, at han ikke er Præses i Havnekommissionen [28]. Han lægger dog ingenlunde Skjul paa, at Forholdene er daarlige, men Ansvaret skal rettelig placeres: s kan ønske
hjælpe, saa ønskede jeg Havnen og Renden 5 Favne dyb, men om det kan redresseres, om
Havnen kan blive dybere, dertil svares underdanigst, at med proportioneret Omkostning kan
alting haues «, en herlig nøgtern Dom, udtrykt med smeldende Fynd. I det bedste Lys viser
Judiehærs ærlige Nøgternhed sig, naar han skal forsvare Magasinernes Tilstand. Sligt var
knap muligt, Admiralen lægger ikke Skjul paa, at Forholdene var særdeles mangelfulde. Men
det havde de været siden 1690'erne, og Holmens Admiralers Klageraab havde siden da stedse
lydt i Ørkenen. »Det var at ønske«, hedder det, »at der var noget større Rum for Sorteringen,
og at de svære Sager kunde have Rum derhos, at det ikke var fornøden at der blev noget i
Skibene, men i den Post haabes paa E. K. M.'s naadige Hjælp at Magasiner paa Nyholm kunde
indrettes; imidlertid faar man hjælpe sig som man kan, ligesom vore Forfædre har gjort«.
Foruden de længe ønskede Magasinbygninger paa Nyholm krævede han ogsaa et Par paa
Bremerholm, nemlig et nyt Drøghus og et nyt Hampemagasin, det sidste nær ved den gamle
Reberbane; først over en halv Snes Aar senere blev disse opført.
I første Omgang lykkedes det Admiral J udichær at ride Stormen af, i hvert Fald førte
disse indledende Angreb ikke umiddelbart til hans Fald, men hans Stilling var stærkt svækket, og hans frimodige men unægtelig skarpt broddede Forsvar maatte uden Tvivl irritere
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Frederik IV. Men det var kun Ouverturen. Da hans Chef og Beskytter, Overkrigssekretær
Gabel, fik sin Afsked i Oktober 1725, var der frit Skud paa ham, han blev Syndebuk for de
tidligere landmilitære Overkrigssekretærers slappe MarinestyreIse og blev stillet blot for sine
personlige Fjenders fornyede Angreb. I Vinteren 1725-26 genoptog Admiralerne Raben og
Trojel Kampagnen med det Resultat, at Kongen under 11. Februar 1726 maatte nedsætte
»den store Marinekommission «, bestaaende af den højtansete Admiral Kristen Thomesen
Sehested, Baron Christian Rantzau, tidligere Præses i Søetatens Generalkommissariat (før
1721), Schoutbynacht J. A. von Paulsen, Justitsraad Neve og Deputeret i Søkommissariatet,
Justitsraad D. B. Weise [29]. Flaadens Beskaffenhed og Skibsværftets Administration var Hovedpunkterne, men heller ikke Holmen blev forsømt, - de kommitterede agtede »specialiter
at undersøge Flaadens Magaziners Tilstand s [30]. Medens Rantzau var Præses i Geralkommissariatet, havde dette i 1720-21 ivrig plæderet for »Materialhuse og videre Magelighed - paa

.JUDICHÆH·S PHOJEKT TIL TAKKELAGEHUS PAA NYHOL\I 1726 (HIGSAHKI VET)

Nyholm, hvilket foreløbig blot havde resulteret i Opførelsen af »Gamle Plankehus «, - denne
ene Bygning kunde dog ikke blive nogen alvorlig Hindring, hvis det virkelig skulde blive til
noget med Nyholms komplette Omlægning. Da Rantzau nu efter Gabels Fald vendte tilbage
med Magt og Myndighed, var det naturligt nok, at han atter slog stærkt til Lyd for Opbyggelse af Magasiner og vandt Frederik IV's Øre derfor. Den 12. November 1726 blev der sendt
en Ordre fra Kongens Kabinet gennem Krigskancelliet til Kommissariatet om strax at gribe
Sagen an [311. Sehested og Rantzau havde tilkendegivet, hvorledes Flaadens Takkelage hidtil
ikke havde været tilbørlig opbevaret, og foreslaaet at bygge to Magasinhuse paa Nyholm. De
deputerede i Generalkommissariatet skulde først tillige med J udichær udpege en gunstig Plads
og dernæst grundigt overveje, hvorledes saadanne Huse »til den ganske Takkelage til Flaaden« bedst kunde indrettes og opbygges, endelig ogsaa lade forfærdige Tegninger og Overslag.
Skønt J udichær nu kom til at opfylde de Ønsker om bedre Magasinplads, som han Aaret i Forvejen havde givet Udtryk med stor Overbevisning, kan det da ikke have været ham kært, at Initiativet udgik fra fjendtligt Hold. Det, der havde hindret ham i at gennemføre dette Byggeri, nemlig
den stærke Afhængighedsfølelse overfor det latente »store Projekt », kunde ikke andet end
blive udlagt som Forsømmelighed. I Særdeleshed stod Baron Rantzau med gode Kort paa
Haanden: hans Forslag fra 1720-21 havde ligget brak gennem den følgende Gabel -Judichærske Periode - nu kom han tilbage og kunde først henvise til gamle Advarsler og derefter
pege paa den ubebyggede Nyholm,
Dog, helt saa ubebygget som dengang var den imidlertid ikke. Paa det Tidspunkt, da
sGamle Plankehus - blev projekteret og bygget, var dette beskedne Hus den eneste større
Magasinbygning paa Nyholm [32]. Men da J udichær den 20. December 1726 efter Kommissionens Ordre forelægger en Plan til de to Nybygninger, viser det sig, at der i Mellemtiden
var blevet bygget endnu et Magasinhus langs med Nyholms Østside, umiddelbart Syd for
-Gl. Plankehus-. Paa Judiehærs Plan af 20. December er noget over Halvdelen af det ene
projekterede Magasin betegnet som opført: »AB er Længden, som allerede er færdig, bestaaende
af 60 Fag eller 255 Fod, som giver 5 Kviste. BC er det Stykke, som skal tilbygges, bestaaende
af 48 Fag eller 204 Fod, som giver 4 Kviste «. Det ene nye Takkelagehus (det østre) bliver
altsaa en Tilbygning, det andet (vestre) blev helt frit opført: »Det Hus forneden af Nyholm til
Takkelagen kan blive 84 Fag eller 7 Kviste, betegnet paa Grundtegningen af Holmen med den
Linie DE « [33]. Thi ved kgl. Resolution af 28. December 1722 var det blevet tilladt Judiehær
at opføre endnu et Materialskur, umiddelbart Syd for det i 1721 byggede, og omtrent af samme
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Størrelse som dette. Dets Placering maatte det falde Holmens Chef let at foretage, da det kun
i Almindelighed var paalagt ham at bygge det »paa saadan et Sted, hvor det baade kan være
til Nytte saavel som til Regularitet og Ornament for Pladsen [34] - de sidstnævnte Betingelser
er værd at lægge Mærke til. Da J udichær nu i December 1726 i Samraad med Generalkommissariatets Herrer skulde udføre den kgl. Befaling, var det jo den eneste naturlige Fremgangsmaade at forlænge dette sidste Materialskur, saa at det blev brugbart til Takkelagehus - af
Hensyn til Pladsen var der ingen anden Udvej, naar Terrainet langs Nyholms Sydside skulde
benyttes til det andet Takkelagehus. Admiralen lededes forsaavidt kun til at handle i Konsekvens
af de Planer om tre Magasiner paa Nyholm , der allerede blev udkastet i 1690'erne under hans
øjne og muligt ogsaa under hans Hænder. Langt om længe, og under stærkt Pres, var han
altsaa naaet til det Resultat, at »de interimistiske Byggeplaner- ikke længere lod sig holde nede
af Frygten for at foregribe de store Projekter om »per manent Bebyggelse «. Det faldt saaledes
i J udichærs Lod at paatrykke Nyholms Plangivning sit Stempel, medens hans egen Skæbne
hang i en Traad. Mod sin Vilje trak han de Linier, der skulde blive bestemmende for
den umiddelbart følgende Udvikling, begyndte han at realisere »Beser vepr ojektet fra 1697 «.
Thi den Placering af de to Magasiner, som han udkastede i November-December 1726: en
Bygning langs Holmens Østside Syd for »Gl. Plankehus e. en anden under en omtrent ret
Vinkel dertil, langs Holmens Sydside, svarede ganske til den gamle Plan fra Stockens Tid ,
og det var den, der blev udført i Aarene 1727-29.
I sig selv er Planen, som antydet, ingenlunde mærkelig - de lange lave Længer følger
blot Holmens Omrids og indeslutter saaledes den store Skibsbygningsplads, men lærerigt er
det at kunne paavise Byggetankens sejge Kontinuitet, og først og fremmest er det virkelig
betydningsfuldt at konstatere, at de storslaaede Projekter til en gennemgribende Omdannelse
af Orlogsværftet med Nyholm som Centrum dermed foreløbig blev skrinlagt. Den tænkt
foreløbige Bebyggelse blev permanent. Med Judiehærs Fald blev det første 50-aarige Afsnit af
Holmens Bygningshistorie beseglet med et Kompromis. Først 15 Aar senere brød DanneskioldSamsøe nye Baner.
Ved en Admiralitetsdom af 10. Februar 1727 blev Judiehær dømt til at have sine Embeder
forbrudt, idet han dog foreløbig skulde vedblive med at fungere, fordi han trods alt skønnedes
uundværlig [35]. Tre Dage efter indsendte Generalkommissariatet hans Overslag over de to
nye Huse til Kongen [36]. De deputerede havde været paa Nyholm i god Samdrægtighed
sammen med den styrtede Admiral, havde godkendt Placeringen og besluttet, at Forlængelsen
og det nye Hus skulde bygges af Bindingsværk over murede Fundamenter. Ifølge Judiehærs
Overslag vilde Tilbygningen koste ialt 2617 Rd. med Materialer og Arbejdsløn, dog kunde
Bekostningen reduceres til 2209 Rd., hvis der til Tømmerarbejdet kunde benyttes endel af
det »Middelvrag «, der allerede var i Forraad. For det andet Hus var Omkostningen henholdsvis
ansat til 4580 Rd . og 3865 Rd. Den samlede Sum blev saaledes i gunstigste Tilfælde 6074 Rd .
Da Materialerne var forhaanden, formodes det, at begge Huse »straxen paa Foraaret (1727)
kan blive forfærdiget «. Baade Overslagene og J udichærs Tegning blev approberet af Frederik IV
den 5. Maj s. A., altsaa saa sent, at Opførelsen blev noget udskudt [37].
Først i 1729 var Husene færdig. De staar begge den Dag i Dag som Nyholms ældste Bygninger. »Gam le østre Takkeladshus - (som det benævnes) er i det store og hele forblevet
uantastet gennem Tiderne i det ydre, »gamle vestre Takkeladshus - er derimod gennemskaaret
paa Midten og dets østre Halvdel forkortet med nogle Meter. Arkitekturen er grumme enkellave etstokværks Længer i det 18. Aarhundredes karakterløse Bindingsværk [38], dukkende
sig under de afvalmede Tegltage, hvert Hus oprindelig omfattende et stort Magasinrum med
aaben Tagstol, baaret af Træstøtter; senere er de opdelt i »Kam re «, ligesom ogsaa Vinduer
og Døre etc. er nye. - Efter Opførelsen af disse Huse var al fremtidig Bebyggelse henvist til
det Parti af Holmen, der laa nærmest Batteriet »Neptun us - og særlig da Strækningen langs
Hukkens nordligste Del, der benyttedes som Kølhalingsplads. Kun her kunde nye Bygninger
ligge fri af Arbejdspladsen bag Beddingerne og uden at hindre Transporten til og fra Takkelagehusene - her, ved Udmundingen af Passagen fra Toldbodbroen, ved den gamle Hovedvagt, næst ved Bankestok Nr. 1 var Nyholms Knudepunkt.
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Hvad J udichær havde paabegyndt i den elvte Time, blev fuldført af hans Efterfølger
Viceadmiral Johann Anton von Paulsen, der blev udnævnt til Holmens Chefd. 10. Novb.1727 [39].
Som tidligere Medlem af den store Marinekommission var Paulsen saa at sige paa Forhaand
bestemt til at gennemføre Reformer - hans Dommergerning forpligtede. I den korte Tid,
han havde ~ Gouveruementet « paa Holmen - knap to Aar - viste han da ogsaa et frisk
Initiativ. Den Begyndelse, der just var gjort med at gøre Nyholm mere uafhængig af Gammelholm ved at samle Flaadens Ankertove og Takkelage herude, fortsatte han med ikke ringe
Handlekraft, idet han - i Modsætning til sin Forgænger - baade kunde finde Støtte i et mere
fordrageligt Forhold til Admiralitetet [40] og endvidere føle Lettelsen ved, at det latente »store
Projekt- var manet i Jorden og ikke mere kunde lamme selv beskedne Byggeforetagender
med sine truende Krav.
Man var nu paa det jævne, og til syvende og sidst bedredes de økonomiske Forhold
mærkbart i Slutningen af 1720'erne [41].
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KOPI AF BENSTRUP'S TEGNING TIL MASTEKRANEN PAA ELEFANTEN, NYHOLM (RIGSARKIVET)

Den store Marinekom mission. der havde gennemtrumfet Takkelagehusenes Bygning, tog
ligeledes Initiativet til at anlægge en Bradbænk paa Nyholm, saa at den gamle paa Bremerholm
kunde aflastes, og foreslog aføkonomiske Grunde at benytte detforfaldne Orlogsskib »Elefanten II:
som Fundament dertil [42], hvilket blev godkendt af Kongen den 30. December 1726 [43].
Da Paulsen var blevet Holmens Chef, udvalgte han i Juni 1728 Stedet »overfor Hovedvagten
langs med Broen [d. e. til Toldboden]s som den gunstigste Plads; da der der var 15-16 Fod
Vand, kunde man kølhale de allerstørste Skibe [44J. I Sammenhæng hermed ønskede han
opsat »en stor Kran paa den søndre Side ved Enden af Kølhalingsstedet, for at bruge samme
i Stedet for Kranskibet, der var ubrugeligt «. I Sommerens Løb blev -Elefauten c da sænket,
forpælet og fyldt med Sten og Jord, og ved vestre Ende af den blev indpælet og opfyldt en
Kølhalingsplads, 50 Fod bred, 8 Fod høj over daglig Vande. Paa denne Bradbænk blev
Nyholms første Mastekran rejst i Løbet af 1729 af Masternager S. Petersen efter en Tegning,
der var forfærdiget af den nylig ansatte, talentfulde Fabrikmester. Løjtnant Knud Benstrup [45].
Interessant nok havde denne erklærede Repræsentant for fransk Skibsbygningskunst tegnet
Kranen efter et Forbillede i Brest; ogsaa en Model havde han forfærdiget [46]. I 1730, da
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Kranen var rejst, viste den sig imidlertid mindre modstandsdygtig, hvorfor der blev fremstillet
endnu to Modeller, den ene for at vise, hvorledes Kranen dengang var, den anden for at demonstrere de foreslaaede Forbedringer. Disse sidste, der vistnok ikke var synderlig indgribende,
blev approberet i September s. A. [47J. I Orlogsværftets historiske Samling findes en Model
af Nyholms gamle Mastekran, der rimeligvis er identisk med den ene af de her nævnte; den
gengivne Tegning, dateret 22. Marts 1729, er en Kopi af Benstrups originale Projekt [48].
Kranen er forlængst forsvunden, men »Elefanten - er stadig en Realitet i Nyholms Topografi, omend den gamle Orlogsmands forraadnede Rester er solidt indkapslet i Beton [49J.
I Admiral Paulsens Tid maa ogsaa det ældste Spantehus være blevet opført; det laa paa
den senere Planbygnings Plads, altsaa paa den nordlige Del af Nyholms Vestside. Huset
kendes kun nødtørftigt, det er angivet paa nogle Kort og ses paa en Prospekttegning af Nyholm
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TEGNING AF NYHOLMS BRADBÆ NK MED HOVEDVAGTEN, SMEDlEN OG ÆLDSTE SPANTEHUS. 1747. (KADETSKOLE NS BIBLIOTEI\)

fra 1747 [50], og om dets Opførelse er os intet bekendt. Det var en rektangulær Bygning i eet
Stokværk, vistnok opført i Bindingsværk; for den søndre Kortside var rejst en pavillonagtig Tilbygning af Træ i to Stokværk, det nedre med rundbuede Arkader, det øvre aabent til
alle tre Sider som en Altan , i Vinkeltagets Gavlfelt Frederik IV's kronede Chiffer omgivet af
Armatur, sikkert et Arbejde af Holmens Billedhugger. Denne Opbygning, der vendte Front
umiddelbart mod Bedding Nr. 1, tjente til Udsigtsloge for Kongen, naar et Skib skulde løbe
af Stabelen [51]; som Type betragtet var Huset altsaa en direkte Forgænger for Jardins Planbygning fra 1760'erne. Beklageligvis kendes Arkitekten ikke; det er dog rimeligst at tænke
paa Krieger, Søetatens daværende Bygmester - Husets Stil kan dog ikke siges at give Holdepunkter, deler ganske jævn Militærarkitektur, omend ingenlunde uden Holdning. Ingen af
de øvrige Byggearbejder i Paulsens Chefsperiode er af en saadan Beskaffenhed, at de skal
opholde os her. Søbatterierne »Trekroner e og »Prøvestenen «,J udichærs Smertensbørn, havde
af Sehested-Kommissionen faaet Attest for at være mere skadelige end gavnlige. De sænkede
Skibsskrog forfaldt stedse mere, og Stenballasten etc. -vil i Fremtiden fordærve Rheden og
opfylde Sejlrenden - . De paatænktes derfor sløjfet, men »Prøvestenen - blev dog foreløbig underkastet en større Reparation i 1729 [52]. Ogsaa Tanken om en Dok dukkede frem igen, stadig
uden at blive realiseret. Den store Marinekommission, der i sin afsluttende Indberetning af
4. Juni 1727 til Kongen levende havde beklaget denne Mangel, foretog de indledende Skridt
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til at raade Bod herpaa, idet den formaaede den franske Gesandt Camilly til at skaffe sig en
Tegning »af den ved Toulon brugte Machine, hvorved Skibe af 80-100 Kanoner kan vindes
paa Land -, men herved blev det ogsaa [53J. Ikke heller de forskellige Dokprojekter, der skyldtes
Kaptajn L. Bille (1726), Professor Ramus og Admiral Trojel, kom udover Papirets Stadium [54],
lige saa lidt som en Plan til Holmens Omlægning, som Ulrik Frederik Suhm havde udarbejdet
i disse Aar [55J. Tegningen er ikke signeret, men Paaskrifterne viser hans særdeles let kendelige
Haand - heller ikke dateret. Men naar man bemærker, at Elefantens Bradbænk ikke er indtegnet, er det rimeligt at formode, at Projektet stammer fra Tiden umiddelbart efter Judiehærs
Fald i 1727, da Suhm som en af dennes Angribere turde haabe at faa Vind i Sejlene og tilfredsstille sin Ærgerrighed.
Det kan ikke nægtes, at Suhms Projekt i mange Maader er mærkelig svagt, næsten dilet-
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tantisk, og kun i meget ringe Grad kan have tjent som Grundlag for Danneskiolds Planer.
Mest bemærkelsesværdigt er det, at Hukken som saadan bibeholdes, omend udvidet mod Syd
med godt det halve. Denne Udvidelse fremkalder ved en rent negativ Proces - kunde man
sige - ogsaa en Udvidelse af Nyholm, der maa lægge sig udenom det nye Bassin som to
Pladser, indbyrdes forbundne underen ret Vinkel og henholdsvis tjenende som Masternagerplads
og Ballast- samt Ankerø. Denne Del af det projekterede Nyanlæg havde dog saaledes faaet en
vis sluttet Indfatningsform, der var vel motiveret, med Arbejdspladserne i nær Tilknytning
til Flaaden; men ved Planlæggelsen af de store Opfyldninger ind mod Christianshavn røber
Suhm saavel svigtende Formsans som Mangel paa Evne til rationel Plangivning. I det store
Vandareal, der afgav de ypperligste Muligheder for et velorganiseret Nyanlæg, foreslaar han
at opfylde en lang Plads helt ned til Christianshavn, ganske raa af Form, i sine Omrids følgende Nyværks Krumning. Ublufærdigt blottes Betingelserne for dens Tilblivelse: alene at
opfylde et tomt Rum. Med slig kortsynet Nøgternhed som drivende Kraft vilde Holmen
snart have forspildt sine gode Udviklingsmuligheder. Thi ikke blot lod Suhm Flaaden i Stikken
derude i Hukken - aabnede kun lidt for dens snævre Lukke, men forbeholdt Nydannelserne
de gode Væxtbetingelser - han forsømte ganske at gøre den foreslaaede »Langø« til et udadvendt, levende Organ j Holmens store Helhed. Skønt Pladsen kaldes »beregnet til at lægge
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Tømmer [paa] «, skulde den indfattes af sBygninger til Flaadens Takkelage, Rundholter,
Chaluper samt Materialhuse- langs alle Ydersider umiddelbart ud til Vandet - en horribel
Tanke, dels fordi Bygningerne - selvom de kun blev simple Bindingsværkslænger - med
deres uhyre Udstrækning vilde blive særdeles kostbare, dels, og først og fremmest, fordi en
slig Indsnøring vilde hindre den frie Cirkulation i Holmens Legeme og vanskeliggøre, ja vel
umuliggøre en senere Udvidelse af øen. Kun mod Nord var udsparet en altfor lille Plads til
at opslæbe Tømmer paa - paa alle Øens andre Sider maatte Forbindelsen mellem dens Indre
og Transportprammene tænkes at foregaa gennem Bygningernes nederste aabne Stokværker.
At Faren for Ildsvaade var overmaade stor ved saadanne sammenbyggede Længer, behøver
ikke at understreges. Helhedsdispositionen er overmaade uklar, det hele flyder, og intet Forsøg paa at skabe arkitektoniske Virkninger, omend nok saa enkle, er gjort. Kontrasten mellem dette Projekt og J udichærs stramme, barokt disciplinerede Planer er slaaende. Men
naar alle Manglerne ved det første, der skyldes Suhms svigtende arkitektoniske Skoling, er
indrømmet, maa det paa den anden Side staa os klart, at enkelte Træk i Projektet har været
frugtbare Kim, der efter tilbørlig Grotid skulde vise sig livskraftige under Danneskiold-
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Samsøes Røgt; saaledes genfinder vi senere Tanken om et Bassin for Fregatter, Pramme, Gallejer og Baade bag »Langøen «. Sin største Betydning som Kilde faar Suhms Projekt dog derved, at det kaster Lys over den Mand, der nogle Aar senere blev Danneskiolds fornemste Medarbejder ved Omlægningen af Orlogsværftet, viser os hans Begrænsning og hans aabenbare
Modsætningsforhold til en Judiehærs »ideale« Plankunst. Den kommende Holmens Chef har
herigennem givet os Hjælp til at bestemme hans Indsats i det Dannskiold'ske Reformarbejde.
PERIODEN 1730-35
Om Søetatens Byggeri under Poul Løvenørns femaarige Administration kan vi fatte os
i Korthed [1]. Paa Nyholm fandt der overhovedet ingen Arbejder Sted, der er værd at nævne;
paa Gammelholm blev dog opført en ret anselig Bygning umiddelbart nord for Generalkommissariatets Palæ, nemlig en Embedsbolig for Holmens Chef. Viceadmiral Michael Bille, der
i 1731 beklædte denne Post, havde »ladet en Tegning gøre - og fik den approberet den 5. December s. A. [2]. Arkitekten nævnes intet Sted i Akterne, heller ikke i Overslagene. Men da
det ses, at Stads bygmester N. Banner Matthiesen tillige med to af Stadens Mestre ogsaa blev
opfordret til at levere Overslag for at trykke den ukendte Arkitekts Beregninger, kan vi deraf
drage den Slutning, at denne Arkitekt ikke kan være identisk med Søetatens bestaltede
Bygmester I. C. Ernst [3]. Husets Stil viser snarere hen mod Johan Cornelius Krieger, saavist
som det er meget nær beslægtet med de af denne i 1729 udgivne Typetegninger for borgerlige
Vaaningshuse. Med sine lange Kvaderlisener og sin trefags Gavlkvist over Midterpartiet er
Holmens Chefsbolig saaledes et ualmindelig smukt Exempel paa det københavnske »Ildebrandshus «, nok større i Anslaget end de fleste af disse, men præget af en umiskendelig
Borgerlighed, der virker dobbelt iøjnefaldende ved Siden af Generalkommissariatets palazzoagtige Facade [4]. Opførelsen blev paabegyndt i 1732 og var først afsluttet to Aar senere, da
der i 1734 blev leveret »Tapitzerier - til at betrække to Værelser med. I samme Aar opsatte
Murermester og Stukkatør Abraham Stoy Gipslofter i underste Etage [5]. Gaarden skiftede
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meget snart Bestemmelse, idet den i 1743 blev inddraget til Beboelse for Overkrigssekretæren ;
baade Danneskiold-Samsøe, Carl von Holstein og F. Rosenkrantz vides at have resideret her,
medens Danneskiold-Laurwigen i sin Administrationsperiode 1767-70 logerede i sit Palæ i
Bredgade (det nuværende Moltke' ske) og derfor kunde overlade Huset i Størestræde til midlertidigt Brug for Søkadetakademiet [6]. Ved den store Brand i 1795 gik Chefsboligen op i Luer.
Af større Interesse for vor Undersøgelse er den ældste Arsenalbygning paa Motzmans
Plads - ikke fordi den i nogen Maade var betydelig som arkitektonisk Arbejde, tværtimod,
men fordi den blev Kimen til Holmens største Bygningsanlæg. Flaadens Kanonrapperter havde
endnu i 1730 ikke noget Magasin, men var blevet opbevaret i Materialhusene paa Nyholm,
hvor de var godt i Vejen. Tøjhusets Chef, Generalmajor C. E. Mushardt, anmodede da i Juni 1730
Generalkommissariatet om Tilladelse til at lade opsætte et specielt Rapperthus paa Motzmans
Plads efter en af ham selv forfærdiget Tegning; endvidere skulde der bygges et lille Vagthus og
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anlægges fire Slæbesteder for at lette Transporten af Rapperterne fra og til Prammene. Den
valgte Plads, der var beliggende omtrent midt imellem Flaadens Leje og Christianshavn, var
allerede i Aarene efter 1695 blevet opfyldt med kgl. Bevilling og under Admiral Stockens
Tilsyn af Ingeniørkaptajn Georg Motzman og hans Broder, der agtede at indrette den til
Værfts- og Kølhalingsplads. Da Brødrene imidlertid ikke formaaede at gennemføre Arbejdet
af økonomiske Grunde, blev den i 1714 overdraget til Krigshospitalet, der atter i 1723 afhændede den til Søetaten. Nu viste den sig at være særdeles anvendelig. Efter at Mushardts
Projekt var billiget, opførtes 1731-32 det lille Komplex, der bestod af tre Bindingsværksfløje i et Stokværks Højde, lukket af en Spærremur mod Vest, som Generalen lod opsætte
paa egen Haand. Hvorledes de to Bygninger og Slæbestederne var placeret, fremgaar af Mushardts egenhændige, her gengivne Prospekt fra 1730. Unægtelig et beskedent Anlæg, der mest
af alt lignede en Staldgaard, men med det havde Søetaten reelt taget Pladsen i Besiddelse og
angivet den fremtidige Kurs, indledet det store Søtøjhus' Historie [7]. Kun for Fuldstændighedens Skyld skal nævnes den hollandske Saumølle, »inventeret - af Fabrikmester, Kaptajnløjtnant Didrich Thura, der blev opført 1735-37 for Søetaten ude ved Toldboden for Enden af
Tømmerpladserne. Thura siger selv, at han havde forfærdiget sin Model til Møllen efter Forstudier paa en Rejse i Holland i 1732 [8].
Men selve Orlogsværftets og Flaadestationens Tilstand vil blive nærmere belyst nedenfor,
idet den sættes i Relation til det store Reformværk, der indlededes ved Udnævnelsen af Fr.
Danneskiold-Samsøe, U. C. Gyldenløves Brodersøn, til Overkrigssekretær den 23. Novb. 1735 [9].
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FREDERIK

DANNES1{IOLD-SA~ISØE

1735-1746
S0ETATENSBYGMESTRE
I Tiden indtil Christian VI's Regering havde Søetatens Byggeri paa Holmen og andetsteds
ikke været mere omfattende, end at det kunde bestrides af Enkeltmand. Heller ikke under
Danneskiolds Administration, der dog medførte et saa betydeligt Opsving i Marinens Byggevirksomhed, blev det fundet nødvendigt at etablere en Arkitektetat -i Lighed med det civile
kgl. Bygningsvæsen (en Generalbygmester,et Par Hofbygmestre, Bygningsinspektører og Landbygmestre i Hertugdømmerne) eller med Landetatens Bygningsvæsen, der jo udgjordes af Fortifikationskorpsene. Fra Løvenørns Tid overtog Danneskiold Stadsbygmester, Assessor Nicolai
Banner Matthiesen som Søetatens Bygningsinspektør- denne ikke officielle Betegnelse dækker
bedst hans Stilling, thi egentlig udøvende Embedsarkitekt,jævnstillet fx. med Hofbygmestrene,
var han ingenlunde. Generalbygmester Ernst, der, som vi ovenfor saa, tillige varetog Forretningerne som Søetatens Bygmester, var nemlig i Begyndelsen af1730 begyndt at svækkes, og da
der netop i 1733 skulde foretages en særlig indgribende Reparation af Nyboder, fandt Generalkommissariatet Anledning til i en Forestilling af8. Maj at foreslaa Ansættelse af en yngre Mand
som Marinens »Husbygm ester« . Det indrømmes i denne Forestilling, at »Er nst er ganske villig
... at gøre alt hvad han formaar, men «, hedder det, »hans Alder og svage Constitution lilstæder
ikke, at han daglig oppe og nede i Bygningerne, hvor Reparationen sker, kan have den udkrævende nødvendige Obagt-. Det indstiller derfor, at det maa overdrages Banner Matthiesen, -som
er en ung og frisk Mand og bekvem til dagligen og alle Vegne, hvor Reparationer i Nye Boder
vorder foretagen, at have nøje Tilsyn med Arbejdets Fortgang, dets forsvarlige Forfærdigelse
og Materialiernes Forbrugende ... som og ellers derudinden at efterkomme vores Ordres og Foranstaltninger-. I Gage skulde Matthiesen oppebære 100 Rd. aarlig. Dette Forslag approberedes
den 12. Juni 1733 [1]. Formelt var der ved denne Ansættelse kun Tale om at lade ham fungere
som Bygningsinspektør ved Nyboder og som saadan slutte de nødvendige Kontrakter paa Gene50

ralbygmesterens Vegne [2], men i Praxis blev hans Arbejdsomraade snart adskillig større, først
og fremmest af den Grund, at Generalbygmester E. D. Hausser netop i de følgende Aar blev
overbebyrdet med Arbejde paa de kgl. Slotte, særlig paa Christiansborg, hvis Opførelse han
ledede. Allerede i Ernst's Tid var der blevet tillagt Matthiesen 250 Rd. een Gang for alle for at
have Inspektion over Tøjhus- og Bryghusbygningerne, og ved kgl. Resolution af 12. September 1736 blev han endelig udnævnt til at føre Tilsyn med Holmens Huse og Bygninger formedelst 200 Rd. aarlig Gage, mod at de ham tidligere tillagte 100 Rd, aarlig afskreves [3].
Denne Udnævnelse motiveredes med, at han tidligere havde ledet adskillige Reparationer paa
Holmen og andetsteds til Kommissariatets fulde Tilfredshed, ikke mindst ved -at trykke .
Haandværkernes Overslag og saaledes bidrage til »Materialier nes Besparelser. Som det fortrøstningsfuldt hedder, kan det i Fremtiden ventes at mange Udgifter vil »menageres ved slig
en Mand, som stædse behøves ved saa mange vidtløftige Bygninger«. Matthiesens Virksomhed
gik altsaa først og fremmest ud paa at kontrollere de anvendte Bygmestres og Haandværkeres
Overslag, at føre Tilsyn med Arbejdet og endelig - sammen med andre dertil udpegede
Synsmænd blandt Stadens Mestre - sluttelig at besigtige det fuldførte Værk. Egentlig projekterende Arkitekt har han aldrig været [4]- hans Evner slog næppe heller til - men nidkær
som Inspektør var han, hvad der nedenfor hyppigt vil blive Lejlighed til at se.
De Bygmestre, der i Holmens Glansperiode har løst de arkitektoniske Opgaver, var, kun
paa en ganske enkelt Undtagelse nær, udelukkende Mænd , der stod udenfor Hofarkitekternes
Kreds - formelt set Haandværkere - og først og fremmest maa een Mand nævnes: Philip
de Lange.
I de to første Aar af Danneskiolds Styre, 1735-36, stod Dokkens Konstruktion som den
væsentligste Opgave, og af rent arkitektoniske Arbejder blev - som det senere skal ses kun faa og lidet betydelige iværksat. Murermester Christian Lindener, der i Løvenørns Tid
havde været Murermester ved Opførelsen af Savmøllen og senere af Fabrikmester Didrich
Thuras Hus paa Gammelholm, blev fortsat benyttet af Danneskiold og byggede et Par Huse
temmelig sikkert efter egen Tegning, saaledes en ny Smedie paa Nyholm og et Jernmagasin
paa Gammelholm (begge i 1736). Til den sidste Bygning indsendte Lindener to Tegninger,
der maa formodes at stamme fra hans Haand [5] ; et egenhændigt Overslag fra ham viser en
god Skrift og er affattet i et saa forbavsende korrekt Tysk, der kontrasterer stærkt med det
i Almindelighed horrible Sprog i den Tids Haandværkeraktstykker, at han i hvert Fald maa
have haft en antagelig boglig Skoling og ganske givet har været Tysker; men som Bygmester
høstede han ikke Laurbær. Smedien var saa daarligt opført, at han i Begyndelsen af 1737
blev nødsaget til at bryde den ned og atter genopbygge den for egen Regning. Denne i og
for sig interesseløse Oplysning kan dog have en vis Betydning, forsaavidt den muligvis underretter os om Foranledningen til Philip de Langes Kaldelse til Holmen. Sikkert turde det i hvert
Fald være,at Lange først blev taget iBrug afMarinestyrelsen som Arkitekt i1737, hans Navn forekommer, saavidt det kan ses, ikke tidligere i Bygningssagerne, og i et Brev fra ham til Generalkommissariatet, dateret 20. April 1742, beder han om -dass man mit mir eine abrechnung
wegen des verfertigten und mir allergnådigst anbetrauten Konigl. Arbeit seder [!] 1737, biss
ausgang des 1741ste n Jahren, vornehmen mogte- [6J Til Forklaring af, hvorfor Lange fra nævnte
Aar at regne blev benyttet som Søetatens Arkitekt, vil det være rimeligt at give en kort Udsigt
over hans tidligere Virksomhed, ligesom hans Personlighed - i Kraft af dens indgribende
Betydning for Søetatens Arkitektur - overhovedet kan gøre Krav paa Omtale [7].
Lange var vistnok født ca. 1704 i Nærheden af Strasbourg, men sin Uddannelse som
Bygmester havde han faaet i Holland; et af hans Børn vides at være døbt i Haag, han kaldes
Hollænder i samtidige Kilder, han benyttede sig i sine første Aar i Danmark af hollandske
Murersvende, delvis indkaldte fra Haag, og hans oprindelige Bygningsstil er udtalt hollandsk
præget. Kort efter Københavns Ildebrand 1728 søgte han - samtidig med adskillige andre
udenlandske Bygningshaandværkere - hertil for at faa Arbejde, og i Løbet af 1730'ernes
første Aar oparbejdede han en særdeles omfattende Praxis som Murermester og Arkitekt i
København. Han begyndte med at bygge for private - et Palæ for Oversekretær Moinichen,
den nuværende Postgaard paa Købmagergade (1729-32) og adskillige Borgerhuse (Aaben51

raa 32-34, den reformerte Præstebolig, Nybrogade 12, nogle nu forsvundne Ejendomme,
fx. Købmand Wasserfalls Gaard i Købmagergade, Urtekræmmer Aagaards paa Gammeltorv,
Admiral, tidligere Holmens Chef Joh. Ant. von Paulsens Gaarde i Snaregade og Magstræde),
men samtidig tog han ogsaa Arbejde ved offenlige Bygninger som Murermester og bestræbte
sig ihærdigt for at kvalificere sig til at blive benyttet af Staten som selvstændig Arkitekt, bl. a.
ved i 1734 at indsende et Projekt til Genrejsningen af Frue Kirkes Spir. Da han i dette og det
følgende Aar blev sendt til Norge af den danske Regering for at projektere en Ombygning af
Akershus Slot , kunde han betragte sin Position som sikret i det københavnske Arkitektlav.
Ganske vist, Optagelse i det kgl. Bygningsvæsen fandt han ingensinde, men hans Talent var
saa solidt og hans Arbejdsevne saa forbløffende frodig, at han ikke kunde undgaa at hævde
sig. Han opnaaede saaledes enPlads i det københavnske Byggeri, der er ganskemærkelig,ja uden
Sidestykke, forsaavidt som hans Betydning - baade i Henseende til hans Produktions Omfang
og dens kunstneriske Værdi-noget nær kan staa Maal med baadeHofbygmestreneThurah's og
Eigtwedts, medens hans ydre Stilling ikke skilte ham ud fra Stadens øvrige Bygningshaandværkere. Som det senere skal vises , ansaa Thurah og Eigtwedt ham ved en given Lejlighed
endogsaa for saa inferiør, at de end ikke vilde være i Stue sammen med ham.
Langes Stilling som Søetatens Bygmester gennem mere end en Menneskealder (ca. 17371766) har faaet sit særlige Præg af disse Forhold. Etatens officielle Arkitekt (bedre Bygningsinspektør) var Banner Matthiesen, men fra 1730'ernes sidste Aar at regne er Philip de Lange regelmæssigt blevet benyttet som projekterende Arkitekt og oftest tillige ogsaa som Murermester
eller Entreprenør. Han havde ingen fast Bestilling, nød følgelig ingen Aarpenge, ved hver
enkelt Opgave blev han kaldt til, ligesom tidligere Chr. Lindener og senere Murermestrene
Utendahl, Topling, Schottman, Hendrichsen o. fl. a. Hans gennem de mange Aar uafbrudte Virksomhed paa Holmen har udelukkende sin Forklaring i Dygtighed, kunstnerisk og praktisk;
men det skal indrømmes, at de ydre Betingelser var ham gunstige; havde Matthiesen været
en Kraft som J. C. Ernst, vilde han ikke saa let have set sin Gerning indskrænket til blot at
omfatte Ledelsen af mindre Reparationer og økonomisk Kontrol. Arten af Langes Virksomhed som Bygmester for Søetaten vil fremgaa af Skildringen af de enkelte Opgaver ; her
vil der tillige blive Lejlighed til at undersøge, i hvor høj Grad disse Opgaver har tilladt selvstændige Løsninger og i hvilke Tilfælde Konstruktionskommissionen gjorde sin Myndighed
gældende. Dette sagkyndige, staaende Udvalg, der paa Danneskiolds Forslag var blevet oprettet den 13. Januar 1739 og da bestod af Kommandørkaptajn og Fabrikmester D. Thura,
Kaptajnerne Judiehær og Wegersloff, fire Kaptajnløjtnanter og Overskibbygmester Anders
Thuresen, skulde »nøje examinere alle de Sager, som bliver det forelagt af Holmens Chef
eller den, som Direktionen over Holmen er betroet, Fabrikken og Konstruktionen angaaende«, men ogsaa Sager vedrørende Værftsbygninger faldt ind under Kommissionens Omraade [8J. Blot et Par Bemærkninger om Langes Honorering af Søetaten skal sluttelig anføres
her. Skønt hans Byggevirksomhed var overordentlig omfattende, synes ban konstant at
have været i Pengetrang ; mindre heldige Spekulationer i Grunde og Bygninger og fejlslagen
Drift af et Salpeterværk kan have været Skyld deri, men, som allerede anført, har han ogsaa
i enkelte Tilfælde haft Grund til at føle sig hemmet af alt for sendrægtig Udbetaling af sine
Tilgodehavender hos Søetaten. Naar han manglede Driftskapital, var det ham ogsaa selvsagt
vanskeligt at holde Entrepriserne løbende i de Tilfælde, hvor han selv skulde levere Materialierne. Vi ser ham derfor ret hyppigt anmode Generalkommissariatet om Forskud. Særlig
karakteristisk er en Skrivelse til dette af 14. April 1740, der er helt patetisk i sin Form :
» .• • mir aber fehlet und mangelt es an Geld, Geldl «, han beder om den Naade »dass mir mit
allem ehesten und so bald moglich eine Summa von 1500 Rd. zur Assignation gelange« til
Indkøb af Materialier, og haaber paa ikke blot »gnådig« , men ogsaa »baldiger Expedience«.
Og da han i 1744 arbejdede paa den kgl. Grynmølles nye Bygning, bad han i Oktober Grev
Danneskiold om saa hurtigt som muligt at lade udbetale 2000 Rd ., »dass ich meine Creditores,
die mich sehr beunruhigen, befriedigen konnen «[! J [9J.
Uagtet saadanne indtrængende Klager hyppigt gentog sig ned gennem Aarene, formaaede
de ikke at svække Philip de Langes Kredit hos Søetatens Styrelse. Ikke blot i den store Bygge52

periode under Danneskiolds Ledelse indtil 1746 - der behandles i dette Kapitel - men ogsaa gennem de følgende 20 Aar indtil sin Død 1766, varetog han ubestridt sin omfattende Gerning som Holmens Bygmester [10].

HOLMEN VED DANNESKIOLDS EMBEDSTILTRÆDELSE
TILSTAND OG OPGAVER
Som vi ovenfor har set, var Løvenørns Administration en Stilstandsperiode i Søetatens
og ganske særlig i Holmens Historie. I sin bekendte -Apologi- fra 1767 [1] har Danneskiold
da ogsaa fældet en skaanselløs Dom over sin Forgængers Virksomhed, en Dom, hvis Rigtighed dog er blevet energisk bestridt, allerede af Garde, senere af Edv. Holm, sidst af A. P.
Tuxen [2]. Vel er det sikkert, at Skibsbyggeriet under Løvenørn var blevet drevet med Iver
og Dygtighed, men Flaadens Tilstand var ikke desto mindre mangelfuld i Begyndelsen af1735,
og Holmens Forfatning maatte kaldes direkte slet, baade forsømt og forældet. Som det i det
følgende skal godtgøres, var Danneskiold i det store og hele berettiget til i 1767 at betragte
sin lange Administrationstid med stærkt markeret Selvfølelse og at sætte den i endog meget
stærkt Relief paa Løvenørntidens Bekostning. Selv hans Paastand, at Flaaden ved hans Udnævnelse kun bestod af 7 tjenstdygtige Linieskibe og 2 Fregatter, maa betegnes som fuldt
korrekt, og næppe nogen anden Enkelthed i hans Forsvarsskrift har paadraget ham saa
svære Bebrejdelser af senere Forfattere. Holm kalder det »i høj Grad frastødende«, at han
har sagt »store Usandheder for at hæve sig selv paa sin Forgænger Løvenørns Bekostning«,
og den sidstnævntes Biograf A. P. Tuxen gentager Beskyldningen om »grove Usandheder«.
Sagen er imidlertid den, at Danneskiold aldeles ikke efter sin Afsked har konstrueret en tendentiøs Fremstilling paa Grundlag af et løst Skøn, men ihvertfald hvad dette Punkt: Flaadens
Tilstand, angaar, øjensynlig har støttet sig til en Kommissionsberetning allerede fra Januar
1738, altsaa 29 Aar tilbage i Tiden. Da der i Slutningen af 1737 var indgaaet en anonym Klage
til Christian VI om Marinens Tilstand i Danneskiolds første Aar, fik denne iværksat en grundig Undersøgelse, foretaget dels af Holmens Chef, Schoutbynacht Suhm, dels af Generalkommissariatets Førstedeputerede Giildencrone. De af Suhm foretagne Undersøgelser blev
behandlet af Admiralitetet i de første Maaneder af 1738, og Danneskiold gik fuldt renset
ud af Sagen - naturligvis ogsaa styrket. Det er en given Sag, at de Indberetninger om Holmens og Flaadens Tilstand, der blev forelagt paa Embeds Vegne af Suhm og blev kontrolleret
og godkendt afAdmiralitetet og Generalkommissariatet, ikke lader sig ignorere som uvederheftige, og da Suhms Indlæg dels tager Sigte paa at fremstille Marinens Tilstand ved Danneskiolds
Tiltrædelse tre Aar tidligere, dels at vise, hvad der siden da var udrettet, maa vi hævde herigennem at besidde et særdeles brugtbart og overvejende paalideligt Materiale til Vurdering
af Danneskiolds Indsats i hans første Aar. Noget saadant som Bygningers og Skibes Tilstedeværelse eller selv Bevarelsestilstand kan jo enten slet ikke omtvistes eller kun i ret ringe
Grad gøres til Genstand for tendentiøs Fortolkning; vel var Suhm som Holmens Chef baade
direkte Part i Sagen og naturligvis ogsaa stærkt afhængig af Danneskiold, hvem han skyldte
sin Stilling og jo endnu paa dette Tidspunkt arbejdede sammen med i god Forstaaelse, men
særlig Admiralitetet maa dog betragtes som saa frit stillet, at en eenstemmig Udtalelse af
det om Flaadens Materiel næppe kan frakendes Autoritet.
Efter Danneskiolds Ordre af 7. Januar 1738 gav Suhm den følgende Dag Møde i Admiralitetet og forelagde sine Rapporter [3]. Ifølge Protokollen gennemgik Schoutbynachten samtlige Linieskibe, belysende deres Tilstand, idet han konkluderede i at »tilstaa «, at han i 1735
kun havde forefundet syv Linieskibe i Stand til at gaa i Søen, »og ej mere«. Den næste Dag
delibererede Admiralitetet herom og godkendte Suhms Fremstilling, der naturligvis støttede
sig til Skibslisterne og tjenstlige Synsforretninger. Særlig bemærker man den højtansete Admiral Schindels Votum, der - selv set gennem Protokollens summariske Referat - øjensynlig har været ret skarpt; der ses, siger han, »en mærkelig Forskel « mellem den af Admiral
Bille indgivne Tabel af 5. Januar 1735, hvori der meldes, at der paa det Tidspunkt skulde
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have været 23 Skibe af Linien i Stand, foruden 2 Skibe, som i Nødsfald kunde bruges, og
Suh ms protokollerede Forklaring, »hvortilj eg mig refererer«. Og en Mand som Admiral Rosenpalm , der ingenlunde kan regnes blandt Danneskiolds Venner [4], udtaler ligeledes udtrykkelig,
at der ikke kan have været flere Linieskibe parat til at gaa i Søen end de bemeldte syv. Det
kan da vistnok fastslaas, at Danneskiold hvad det vigtige Punkt om Flaadens Tilstand angaar
har været fuldkommen berettiget til i 1767 at nævne, at der i 1735 kun fandtes saa paafaldende faa Skibe »en etat de servil'« - rent formelt kunde han overhovedet ikke opgive andet.
Men naturligvis fandtes der adskillig flere Orlogsskibe - det fulde Antal, som Garde [5] og
de paa ham byggende Forfattere nævner - men ikke tjenstdygtige, og kun saadanne havde
Danneskiold udtrykkelig nævnt.
Heller ikke de stolte Ord om Holmens Vækst under hans Styre, som den aldrende Danneskiold skrev i sit Otium, er uberettigede. Hvis han i Tidens pompøse Stil symbolsk havde
anvendt Augustus' Ord om Rom , som denne overtog bygget af Tegl, men efterlod rejst i
Marmor, om sit store Marineanlæg, vilde det ikke havde klinget altfor falsk. Endnu i Løvenørns Tid omfattede den store krumme Fæstningslinie, der fortsatte Christianshavns Vold
mod Nord, jo hovedsagelig kun grundt Vand - i de store Træk giver det tidligere nævnte
Stik af Københavns Bombardement den 26. Juli 1700 et endnu gyldigt Billede af vort Orlogsværft og vor Flaadestation. Den lille Motzmans Plads midt mellem Christianshavn og Hukken, den Kim, af hvilken Arsenaløen simide udvikle sig, bidrog kun til at fremhæve Tomheden
og vise de store Muligheder. Paa den snævre og lave Nyholm, der yderst ude klyngede sig
til Batteriet Quintus, rejste sig kun faa og uanselige Bygninger. Stateligst var Spantehuset
med den kongelige Udsigtsaltan; ydmygt indrammedes Skibsbyggerpladsen i en stump Vinkel af Plankehuset og gamle østre Takkeladshus ud mod Sundet, af vestre Takkeladshus ind
mod Tømmergravene. Kun de tiltaklede Orlogsmænd i Hukken gav Billedet Festivitas og
Kraft. Paa Grundlag af Bygningstegninger, nogle faa Prospekter og rigeligt Kortmateriale kan
Nyholm saaledes let konstrueres som Helhed, naar den jævnføres med det endnu existerende
Anlæg; men om Tilstanden i det enkelte faar vi kun Oplysning ad arkivalsk Vej [6].
Naar den ikke mindst i finansiel Henseende saa skæbnesvangre Periode under og efter
den store nordiske Krig ses som Baggrund, kan det ikke undre, at Holmen ved 1735 var i
dybt Forfald. Stærkt udsatte for Veirliget som Bygningerne var, og opførte paa fugtig Grund,
maatte de hurtig fordærves, hvis de ikke blev regelmæssigt reparerede. Plankehusets Fodstykker og mange af Stolperne var raadne, i de to Takkelagehuse var Underlagene sunket
og næppe i Stand til at bære den svære Vægt, Smedien betegnes som ganske forfalden og
ubrugelig, og de smaa Vagthuse, af hvilke et enkelt stammede fra Anlæggets ældste Tid, var
ikke i bedre Stand. Værre var det dog, at de Anlæg, der først og fremmest var uundværlige
for Skibsbyggeriet, nemlig Bankestokkene (Beddingerne), omtales som stærkt forfaldne, særlig Nr. 2, og at alle Bolværkerne langs Hukken var forraadnede og paa alle Maader ødelagt.
Ikke mindre uheldigt maa det kaldes, at Flaadens Leje i Hukken og hele Havnen var blevet
fyldt med Mudder, fordi den regelmæssige Oprensning i lange Tider havde været forsømt;
ganske særligt var Udløbet ved Bommen truet, idet en Afløbsrende fra Byen netop faldt ud
her. Endelig var Rheden indenfor Refshalen fyldt med Vrag af de gamle flydende Batterier.
Paa disse Mangler, hvor store de end var, kunde der dog forholdsvis let raades Bod,
men Grundskaden ved Holmen i videste Forstand: dens slette Organisering, var af en saadan
Karakter, at et dybtgribende Reformarbejde var nødvendigt. Holmen skulde paa engang fungere baade som Flaadestation, som Skibsværft og til en vis Grad ogsaa som Fæstning. Hvad
det sidste angaar, var Defensionen af Nyholm -- som det senere skal paavises - højst mangelfuld i 1735, og Christianshavns Enveloppe gik ud af den store nordiske Krig med ikke
synderlig bedre Jordværker end i 1700. Efterhaanden som Skibsbyggeriet var blevet udvidet
paa Nyholm, idet ikke blot Nybygningernes Antal blev øget, men ogsaa adskilligt Arbejde blev
overført fra Gammelholm, indtil alt det store Skibsbyggeri var samlet herude, maatte der
snart blive følelig Pladsmangel paa denne ø, hvis Areal jo ikke var blevet udvidet siden Anlæggelsen, men derimod blevet stærkere bebygget. Naturligvis krævede de store Tømmerleverancer betydelig Plads; rigtignok fik de efter Afleveringen Plads i Tømmergravene, belig54

gende umiddelbart Syd for Nyholm, idet man endnu paa dette Tidspunkt mente, at Træet
var bedst bevaret, naar det holdtes i Vand, men da disse Grave i 1735 kaldes ufuldførte og
manglende den fornødne Dybde, forstaas det let, al Holmens snævre Terræn allerede paa
dette Tidspunkt maa have været ganske utilstrækkeligt. Det maatte da staa for Danneskiold
som et uomgængeligt Krav, dels at styrke Forsvarsværkerne, ikke mindst af Hensyn til Flaadens Sikkerhed, dels at rense ud paa Nyholm, at skabe bedre Betingelser for Skibsbyggeriet,
hvis Udvikling jo laa ham saa stærkt paa Sinde, at give bedre Plads for Arbejdet under fri
Himmel, at skaffe tilstrækkelige Tømmergrave og bedre Magasiner. Men en Forbedring af
Orlogsværftets Tilstand og en Koncentrering af dette paa Nyholm kunde nu som før kun
iværksættes med vidtgaaende Hensyntagen til Holmens Organisme som Helhed betragtet.
Ganske særlig var Problemets Løsning afhængig af Holmens tredje Funktion: som Flaadebasis. Skibenes Gods var stærkt spredt: Skytset laa, tillige med Landetatens, i Tøjhuset, Rapperterne var anbragt i Magasinet paa Motzmans Plads, Takkelagen laa paa Nyholm, Resten
af Godset paa Gammelholm. Denne spredte Fordeling var i sig selv uheldig, men Skibenes
Armering og Ekvipering var dog dobbelt vanskeliggjort paa Grund af Havnens slette Tilstand.
At uddybe Flaadens Leje og Sejlløbene var et Kardinalpunkt i det fremtidige Reformarbejde.
Et helt Komplex af forskelligartede Opgaver, der nødvendigvis burde løses efter en samlet
Plan, bød sig for, da Danneskiold-Samsøe tiltraadte Embedet som Overkrigssekretær for Søetaten - Opgaver, der set under eet først og fremmest gik ud paa at fremkalde en mere udviklet Differentiering af Holmens forskellige Afsnit, svarende til Flaadens forskellige Fornødenheder, i anden Række gik ud paa en mere betryggende Konservering af Flaaden og
dens Materiel, baade mod Fjendehaand og mod Naturens Kræfter. En Opgave for sig - og
af den største Betydning - var endelig Konstruktionen af en Dok; denne vil blive kortelig
omtalt nedenfor. - Vi i vore Dage kan se et saadant Kornplex, forstaa et saadant Krav om
smidig Arbejdsfordeling i en kollektiv Virksomhed, ligesom vi ogsaa er blevet i høj Grad fortrolig med den teoretiske Byplankunsts Principper, hvadenten de fx. finder Anvendelse ved
Udformningen af et Arbejderboligkvarter, set i Relation til Arbejdspladsen, eller blot af et
stort moderne Fabriksanlæg, hvor den mest hensigtsmæssige Fordeling af de enkelte Bygninger selvsagt er af fundamental Betydning. Men har Danneskiold betragtet Holmens Reorganisering som en samlet Opgave i moderne Forstand, naturligvis tilpas teknisk modificeret?
Der kan selvfølgelig ikke være nogen Tvivl om, at dette er Tilfældet. Det maa nu først og
fremmest erindres, at han ved sine mangeaarige og sikkert grundige Studier i udenlandske
Flaadehavne utvivlsomt har været fuldt paa Højde med Datidens marinetekniske Krav, hvad
hverken hans Forgænger Løvenørn eller hans Efterfølger Holstein var - en Viden, som han
i Aarene 1731-35 havde den bedste Lejlighed til at lade modnes herhjemme ved personlige
Iagttagelser som Deputeret i Kommissariatet. Endelig maa det ikke overses, at han som kyndig i Fortifikationsvæsen maatte være bekendt med Barokkens mest rationelle Byplankunst
- eller bedre: med den Kunst at organisere Bygningsanlæg klart, stramt og praktisk. Ingen
af de gængse Lærebøger i Befæstningskunst - Belidor's, Stumi's fx. - undlader at indføje
et orienterende Kapitel om Byplanlægning og at fremlægge disse vidunderlige nøgterne og
dog saa monumentale Planskemaer til en barok Fæstningsby, Projekter, der tager ligesaa
stærkt Hensyn til det absolut formaalstjenlige i de vigtigste Bygningers og Anlægs Placering
(Vagthuse, Krudtmagasineretc.), som der i Civilarkitekternes Projekter blev lagt Vægt paa hensigtsmæssig Rumfordeling. Og alligevel kunde den rationelle Plangivning holdes sammen i en
abstrakt Helhedsform af hyppig stor ornamental Skønhed.
Men det absolut afgørende for Danneskiolds Stilling i 1735 var jo den Omstændighed,
at han overtog en stor Arv fra Fortiden. Omfattende Reformplaner havde det saavist ikke
manglet paa, kun paa Evne til at gennemføre dem. Alle Problemerne var forlængst stillet,
mere end halvhundrede Aars vidtrækkende Projekter til at skabe et Marineanlæg i København,
der var vor sømilitære Stormagtstilling værdig, laa udbredt for ham - paa engang skræmmende og æggende til Handling. Her, som saa ofte i et Lands indre Historie, er det ikke Evnen
til at finde nye Opgaver for Fremdriften, der kendetegner den ypperlige Samfundstjener, men
Kraften til at føre Statens Arbejde frelst ud af længst betraadte, trælse Baner. Netop paa de
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Omraader, hvor lange Tiders fejlslagne Reformforsøg har begyndt at bundfælde sig til et
ufremkommeligt Væv, hvor svigtende Energi i Arbejdet er blevet til Slendrian og manglende
økonomisk Offerevne har avlet Sløvhed, hvor oprindeligt livsfriske Fremtidsplaner gradvis
har naaet »laissez-aller«-Politikens Lavmaal - netop der er Statsmandens positive Gerning
dobbelt fortjenstfuld, fordi den er dobbelt vanskelig.
At Danneskiold er gaaet ind til sit Embede med en brændende Lyst til Reformer, kan
ikke betvivles med det Kendskab, vi har til hans energiske Karakter og hans udpræget positive Indstilling overfor sin Gerning; han kan naturligvis meget vel allerede i 1735 have skitseret et fast Arbejdsprogram i store Træk, men officielt er det dog ikke kommet til Orde, og
vi savner ganske Kildemateriale til at underbygge en saadan Formodning. [7]. Man maa dog
billigvis antage, at han først efter et Par Aars praktisk Virksomhed som Marinechef har
turdet lede sine Reformplaner ind i et fast Leje, og det kan næppe heller betvivles, at en saa
erfaren Praktiker som Ulrik Frederik von Suhm, der 26. Marts 1735 var blevet Holmens
Chef, paa mange Punkter, har kunnet vise ham vigtige Spor. Ihvertfald i den første Halvdel af
Danneskiolds Administrationsperiode har Samarbejdet mellem Intendant de Marine og Holmens Chef været fortrinligt, hvilket i Enkeltheder vil frerngaa af den senere Fremstilling,
i hvilken ogsaa Suhms Initiativ søges klarlagt. Først i Januar 1740 fremlagde Danneskiold sit
store Projekt til hele Holmens Reorganisering, men dette storslaaede Reformforslag viste sig
at være saa fortrinligt gennemtænkt, saa logisk udarbejdet, at det naturligvis alene kunde
være Frugten af lang Overvejelse og alsidig Erfaring. Perioden 1735-40 kan da, hvad Holmens Historie angaar, nok med en vis Ret kaldes en Experimenternes Tid, men rigtignok
ikke de famlende og usikre Experimenters. Projektet var ikke absolut fastlagt, men adskillige
af dettes enkelte Elementer har ligget klare for Danneskiolds Blik, og Helheden maa ogsaa
have tegnet sig for ham i Omrids - der stod kun tilbage at erfare, hvorledes de manglende
Træk kunde udformes følgerigtigst, naar de først fastlagte Træk var ført ud i Livet og havde .
vist deres Berettigelse.

VIRKSOMHED PAA HOLMEN 1735-40
Om tre Hovedpunkter samler Danneskiolds Virksomhed sig først: Defensionens Forbedring , Bygningernes Reparation, Hukkens og Sejlløbets Rensning. Det var Sager, der - som vi
har set - bydende krævede Opmærksomhed, tillige Spørgsmaal, der naturligt maatte falde
i Traad med et hvilketsomhelst Helhedsprojekt. Det blev overdraget den højtfortjente Ingeniørgeneral H. H. Scheel at udarbejde et Projekt til Nyholms Befæstning, hvilket blev approberet den 30. April 1736. Generalen foretog imidlertid i Aarets Løb flere Forbedringer af sit
Udkast, og en noget ændret Plan blev endelig godkendt den 29. Marts 1737. [1]. Efter denne
blev for det første Nyholm udvidet ret betydeligt, idet det gamle, sammenknebne NeptunusBatteri blev aabnet saa meget, at dets østre Face omtrent kom til at ligge i lige Linie med
Holmens Østside nedenfor den skraa Afskæring. At denne haardt tiltrængte Udvidelse af Nyholms Terræn er det primære og skyldes Danneskiolds Ønske, medens Bastionens Forandring er det sekundære, den befæstningsmæssige Tillempning, behøver vel ingen nærmere
Paavisning. Endvidere foreslog Scheel en ny Bastion N, umiddelbart Vest for Elefantens Bradbænk; »den behøves», siger han i sin Explikation, »efter di Distancen fra Neptunus' pointe Lil
Citadellets Værker er saa lang, at den ikke med Skud af skraa kan opnaas «. Endelig skulde
Hukkens Indpæling mod Nord rettes op i lige Linie med den nye Bastions Basis og følgelig ogsaa
Stakkaderne udenfor reguleres.
Af disse Arbejder blev, saavidt det kan ses, Opfyldningen først paabegyndt, medens Defensionsværkerne foreløbig blev udsat. Allerede i 1736, efter Godkendelsen af Scheels første
Projekt, var Arbejdet med Indpælingen af det nye Stykke gaaet i Gang. Naar det i et Overslag fra Mesterpælehuggeren til Suhm, indkommet i September nævnte Aar, meddeles, »hvor
meget af alle Slags Materialier der behøves til et Bolværk som skal forfærdiges fra Neptunus
Batteri hen om til Quinti Batteri . . . og skal være 320 Alen «, saa kan denne Angivelse meget
vel passe paa Nyholms Udvidelse [2]. Sikkert er det, al Opfyldningsarbejdet i hverl Fald for
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en Del har været færdigt i Foraaret 1737, thi den nye Smedje, der blev bygget tidligt paa
Sommeren, var opført paa den nyopfyldte Grund.
Arbejdet paa Defensionsværket blev først grebet an efter at Oberst Otken, som Danneskiold i disse Aar benyttede stærkt i Gliickstadt [3], havde faaet godkendt et ændret Projekt
til Nyholm, altsaa det tredje i Løbet af fire Aar. Scheel var død 1738 [4] . I sit Forslag godkendte
Otken Neptunus' Udvidelse, blot med Undtagelse af en enkelt ubetydelig Rettelse; derimod
forkastede han den nye Bastion N som unødvendig og særdeles kostbar at anlægge paa saa
forholdsvis dybt Vand. Ved den kgl. Approbation af 3. April 1739 blev da endelig Rammerne

INGENIØR-GENERAL H. H. SCHEELS PROJEKT TIL NYHOLMS BEFÆSTNING OG UDVIDELSE 1737 (RIGSARKIVET)

for Nyholms Udvidelse og Befæstning lagt saaledes, at de fik Gyldighed for lang Tid [5J.
Arbejdet gik nu ret rask fra Haanden og i 1744 kunde Christian VI fejre dets Afslutning ved
. at tillægge den nydannede Bastion det gloriøse Navn sChristianus Sixtus- (6]. I fuld Defensionsstand kom det dog først 1748, som det senere skal ses.
I Aarene 1735-40 forefaldt der paa Nyholm kun eet Byggearbejde af nogen - og dog
ikke alt for stor - Betydning, nemlig en ny Smedie af Grundmur. I Marts 1736 havde Suhm
ladet gøre en Tegning til en saadan, da den gamle var ubrugelig paa Grund af Ælde. Kommissariatet maa have approberet den, thi den 31. i samme Maaned indsendte Murermester
Christian Lindener sit Overslag »auf hohen Befehl der Herren Deputirten «,lydende paa 270 Rd.
i Arbejdsløn og frie Pligtsfolk. Kommissariatet gav imidlertid ikke strax sin Tilladelse til Opførelsen, Sommeren gik, og først da Suhm i August kunde skræmme med, dels at den gamle
Smedie var ved at falde sammen, dels at den »ofte (!] bliver antændt af Ildsvaade«, naturligvis
til største Fare for de omliggende Bygninger, særlig Spantehuset, blev Lindeners Overslag endelig
godkendt og Smedien bygget (færdig Sommeren 1737) [7]. Arbejdet maa imidlertid, som nævnt,
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have været meget skødesløst udført, thi efter Besigtigelsen fik Lindener i Juli Maaned Ordre
til at bryde Huset ned til Grunden og genopføre det paa egen Bekostning og under Banner
Matthiesens Inspektion [8]. At i hvert Fald dette Arbejde har været solidt, fremgaar af, at Nyholms Smedie har været i Funktion lige til vore Dage, og først blev revet ned i 1922-23.
Det var en ganske enkel Bygning i et Stokværk, 29 Alen lang 20 Alen bred, dækket med et
Vinkeltag af Tegl; oprindeligt rummede det tre Esser [9] .
De øvrige Huse paa Nyholm var, som vi saa, ret brøstfældige i 17:-35. Efter Suhms Ordre blev
da det ene Takkelagehus, hvis Bjælker »havde taget Bugt «, repareret i 1736 under Matthiesens
Opsyn [10] , ligesom ogsaa Taget paa det store Spantehus blev udbedret. Ikke mindre Energi
blev der udvist ved Reparation af Beddingerne No. 2 og 3, ligesom ogsaa en Ballastkiste blev
indrettet i Bradbænken [11]. Lignende omfattende Udbedringer fandt Sted paa Gammelholm.

PROSPEli:T AF DOKKENS PLADS . MOTZMANS PLADS OG NYHOLM. CA. 1738 (GISSELF ELD).

Det tredje foreløbige Programpunkt, Uddybningen af Sejlrenden og »Hukken e , paa en
Maade det vigtigste af dem alle, forsaavidt som det var Betingelsen for at kunne ekvipere
Flaaden indenboms, en Sag, som Christian V allerede i 1688 havde tillagt fundamental Betydning, var blevet taget op til Behandling i 1734, idet et nyt Udløb fra Hukken gennem dennes
nordre Galleri da var blevet foreslaaet og et Projekt dertil af Kaptajn Bernh. Grodtschilling
blevet approberet den 6. Juli. Gennem dette Løb, uddybet til ca. 20 Fod, skulde hele Flaaden
i fuld Ekvipering kunne udhales. Paa Danneskiolds Initiativ blev Projektet, der ogsaa er angivet paa Scheels Tegning fra 1737, gennemført med en saadan Energi i 1730'ernes sidste Aar
og i Begyndelsen af det følgende Tiaar, at Flaaden kunde lægge ud af »Nuleb« i 1743 til Christian VI's største Glæde [12] . Alene i Tiden fra 20. Juli til 10. Oktober 1739 - ialt 71
Arbejdsdage - blev der af »Søbaggeren No. 2e, opmalet ca. 224, 176 Kubikfod Grus og Sten,
ifølge Indberetning fra Navigationsdirektør Wegersløff, der ledede Arbejdet, til Danneskiold,
og gennem hele dennes Administrationsperiode blev Udrensningen, et sandt Sisyfosværk,
fortsat med usvækket Kraft - for hurtigt at blive standset efter hans Fald 1746 [13].
Det var i Konsekvens af dette storstilede Arbejde, at Danneskiold i 1740 udkastede sin
Plan om at uddybe Kalleboderne for saaledes at skaffe Flaaden ogsaa et Udløb mod Syd,
tilbørligt garderet af Fæstningsanlæg - en storslaaet Tanke, der baade fandt Kongens og
andres Bifald (fx. J . S. Schulins), men ogsaa mødte saa megen Modstand ud fra forskellige
Motiver (den uhørte Kostbarhed, Hensynet til, at dette Løb jo ogsaa vilde blive en Indfaldsport for Fjender), at den blev opgivet. En saadan Plan var jo løvrigt ikke ny - Danneskiold henviser selv til, at den i Christian IV's Tid og adskillige Gange senere var blevet taget under Overvejelse, » men e siger han, »som det er gaaet med Dokken og Gliickstadt, saa er det og gaaet med
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dette Værk; og synes de alle at have været een Skæbne underkastet, nemlig at man har ønsket
dem, talt om dem, men aldrig foretaget sig at gøre en Begyndelse dermed«. Med stærkt overdreven Selvfølelse udtaler Admiralen, at det projekterede Anlæg vilde overgaa »Ladogaer og
Languedocker Canalen e , En Skildring af denne Sags Historie falder imidlertid udenfor vor Opgaves Rammer, skønt det forhaandenværende rigelige Materiale frister til at tage den op [14]. I al
Fald maa Spørgsmaalet erindres, naar Danneskiolds mærkeligt storslaaedeReformværk indenfor Søetatens materielle Historie skal vurderes. En lignende Betragtning gælder ogsaa Anlægget af den store Dok paa Christianshavn, der lagde Beslag paa en væsenlig Del af Danneskiolds
Arbejdskraft i hans første Aar og af ham selv, af Christian VI, af Fagfolk (som fx. Lauritz
Thurah) og af den store Almenhed blev betragtet som et Hovedværk, ja et Mesterværk af
teknisk Snille. Ogsaa en Dok havde lige siden 1680'erne haft sin faste Plads højt oppe paa Holmens Ønskeseddel - ogsaa først Danneskiold havde formaaet paa Trods af de vanskeligste
Jordbundsforhold og i Kamp mod Tvivl og Misundelse at føre Arbejdet igennem med den
fra Schwaben indkomne Vandbygningsingeniør J. H. Dumreicher som teknisk Leder. Dokkens
paa Anekdoter saa rige Historie er ofte blevet behandlet og skal derfor ikke resumeres her ogsaa af den Grund, at den hverken er en egentlig Bestanddel af Holmen (hvor fundamental
dens Betydning for Flaaden end blev) eller overhovedet et arkitektonisk Arbejde. Det var
meget ønskeligt, om den kunde blive gjort til Genstand for en sammenlignende teknisk-historisk Undersøgelse af en Fagmand. Et omfattende og saavidt vides uudnyttet Materiale,
bl. a. talrige Tegninger af Dumreicher, findes i vore Arkiver og Biblioteker. Paa Dokkens
Plads lod Danneskiold i 1738 efter Christians VI's mundtlige Ordre opføre en Pavillon i to
Stokværk og med et fladt Tag, fra hvilket Kongen kunde nyde Udsigten, naar et Skib sattes
ud af Dokken. Arkitekten nævnes intet Steds ved Navn; man tager dog næppe Fejl i at tænke
paa Lange [15].
Et arkitektonisk Hovedværk fra disse Aar mellem 1735 og 1740 vil derimod nu finde sin
naturlige Plads i vor Udvikling - nemlig Hovedmagasinet paa Gammelholm. I 1720'erne var
der bygget Magasiner paa Nyholm til Opbevaring af Flaadens Takkelage, men Skibenes øvrige
Gods laa endnu spredt i flere gamle, for en stor Del forfaldne Bindingsværkshuse paa Garnmelholm. Konserveringen af det var følgelig mangelfuld, Overblikket og Kontrollen svigtende,
Udrustningen besværliggjort. Judiehær havde højlydt lamenteret over disse Forhold, og hans
Efterfølgere maatte ikke mindre oprigtigt ønske dem forandrede, helst saaledes, at alt det paagældende Gods blev samlet i et Centralmagasin.
Ganske kort Tid før Løvenørns Afsked havde Generalkommissariatet da foreslaaet Opførelsen af et saadant Hovedmagasin paa Gammelholm og faaet det approberet under 4. Februar
1735. Det er rimeligt at tro, at Danneskiold allerede som Deputeret har taget Initiativet til det
Værk, som han i sin Egenskab af Overkrigssekretær gennemførte med den største Iver. Først
og fremmest Dokkens Konstruktion havde dog tæret saa stærkt baade paa Arbejdskraft og
Midler i de nærmest følgende Par Aar, at et fuldt gennemarbejdet Projekt først blev indsendt
til Kongen af Generalkommissariatet ved Forestilling af 6. August 1737 [16J. Som en naturlig Plads til et saadant Magasin blev Grunden langs Holmens Kanals østre Side udpeget, for
at Huset kunde have »til og fra færdsel til Vands, som er det der maa sees paa ved alle deslige
Magaziner«; det gamle Materialskur (til Tovværk), der stod paa Stedet, maatte nedrives. Magasinets Plan blev med sund, ægte militærarkitektonisk Nøgternhed -indrettet efter Kanalens
Strækning i 2de Fløje«, Kanalens stumpvinklede Knæk gjorde en saadan Deling nødvendig, forudsat at Bygningerne skulde placeres umiddelbart ved Vandet af Hensyn til Pramtransporten.
Hver Fløj skulde være 180 Alen lang, 28 Alen bred, af eet Stokværks Højde og dækkes med
»gebrokkent Tag«; derimod omtales ingen Centralpavillon. Den samlede Udgift ansloges til
28,574 Rd. Idet Tegningen (Litr. A.) indstilles til Approbation, anmodes der om Tilladelse til
at begynde Opførelsen af Kom plexet, dog foreløbig kun dets ene Halvdel, »og at med den
øverste Del fra Giet Huset af først fortfares, indtil det øvrige og med Tiden kan blive
foretagen s. Ved kgl. Resolution af 28. August s. A. blev Tegningen og Kontrakten med Bygmesteren godkendt og Arbej dets Iværksættelse beordret. At denne Arkitekt er Philip de Lange,
kan tilfulde godtgøres. Thi den 13. Januar 1738 indsendte Mester Philip en Regning paa det
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det indtil da fuldførte Funderingsarbejde, i en Skrivelse af 29. Marts s. A. til Kommissariatet
omtaler han udtrykkelig sine Tegninger (Grundrids, Profil, Facader), og den 4. Marts gav Banner Matthiesen en tjenstlig Indberetning til nævnte Myndighed (efter Ordre af12. Februar) om
-Mur-Mester Philip de Langes Tegninger, i Anledning af Modellen over et grundmuret Magasin «; i denne Skrivelse nævnes ogsaa Pavillonen. Langes Indsats som projekterende Arkitekt
er saaledes ligesaa uomtvistelig som hans Virksomhed som Entreprenør af Murerarbejdet.
Men det er betegnende, at han ved dette sit første store Arbejde for Søetaten blev meget nøje
kontrolleret. Ikke blot blev hans Projekter og Overslag set efter i Sømmene af Banner Matthiesen, men Murermester Nicolai Basse var specielt »blevet ordineret til at have Inspection «
over hans Arbejde, og Suhm lod tilmed Kaptajnløjtnant Michael Herbst, allieret med tvende
københavnske Murermestre, syne Fundamenterne, hvilket iøvrigt resulterede i en ret alvorlig Kritik af hans Beregninger. Nicolai Basse har kun ved denne ene Lejlighed optraadt i Holmens Bygningshistorie. Han, der udtrykkelig benævnes - Bygm ester« -en mærkbar Distinktion - var ikke uden Dygtighed; den kultiverede Øresundstoldbod i Helsingør, som han to
Aar senere opførte efter egen Tegning, vidner derom [16 a].
)So werde in Gottes Nahmen die Arbeit alsobald anfangen «, havde Lange i Slutningen af
Marts 1738 skrevet til sine Bygherrer, men i Vinterens Løb var imidlertid hans første Projekt blevet delibereret iGeneralkommissariatet, Overkrigssekretæren krævede en mere anselig Bygning, der bedre harmonerede med Kommissariatets statelige Palæ ved Holmens
Kanal, og den 24. April 1738 blevet nyt Udkast forelagt Kongen, en Tegning, »der mod den
første har nogen Forandring, saavel udi den indvendige Indretning som Pavillonens Zirat« [17].
Paa denne Pavillons Udformning blev der nu lagt ikke ringe Vægt, idet to forskellige Facadetegninger til den blev vedføjet, af hvilke den ene kunde finde Anvendelse paa Opstalten ind
mod Gammelholm, den anden ud til Kanalen, »hvor den første Prospekt falder - - men naturligvis kunde ogsaa begge Facader være »egale«. Det var Tanken, at Pavillonens nederste
Stokværk skulde rumme Søetatens Arkiv, hvorfor dette ønskes dækket med Hvælvinger,
ligesom Bygningen blev foreslaaet af 5 Fags Bredde imod de først angivne 3 Fag. Hele dette
Projekt blev approberet den 6. Maj, ogsaa Kontrakten, idet begge Facaderids skulde anvendes. Beklageligvis er Tegningerne forsvundne og deres Autor nævnes ikke direkte, men Kontrakten blev sluttet med Lange (den 24. April), og at han er kunstnerisk ansvarlig for Udkastet, er hævet over enhver Tvivl. For Arbejdet blev der ham tilsagt 12 Sko dansk for hver
Kvadratalen Mur, dog godtgøres han ikke for» Udlægninger- (d. e. Murfremspring), idet Blændingerne betales som fuld Mur. Endvidere skulde han honoreres extra for »Ziraterne« og
have frie Pligtsfolk.
Men i det følgende Aar traadte Byggesagen ind i en ny Face. Ved kgl. Resolution af7. Marts
1738 havde Kaptajn Frederik Wegersløff faaet i Opdrag at holde Forelæsninger og Øvelser
for Søofficerer og Kadetter i Mekanik og Hydrostatik, men da der paa Holmen hverken fandtes
Forelæsningssal eller Lokale til Instrumentsamlingen, fandt Kommissariatet det opportunt at
udnytte Hovedmagasinets Pavillon til disse Formaal og lod skaffe en Tegning - ganske sikkert
. fra Lange - der viste Pavillonen forhøjet fra to Stokværk til tre; denne blev præsenteret for
Kongen (den 19. April 1739) med den smukke æstetiske Motivering, at en Pavillon i to Stokværk svil vise sig noget nedrig- i Forhold til de lange Fløje - en Begrundelse, der vel mentes
at stemme den pragtkære Konge blidere overfor det Faktum, at Extraudgifterne blev ansat til
ikke mindre end 2000 Rd. End ikke tilfreds med dette, maa Danneskiold personlig - i sin
Egenskab af Intentant de Marine - havde sat sig i Forbindelse med Christian VI og yderligere piqueret hans letvakte Byggelyst, thi da Resolutionen paa Kommissariatets Forestilling
af 19. April faldt den 8. Maj, blev ikke blot Forhøjelsen godkendt, men det approberedes endogsaa, at Pavillonen maatte prydes med et Spir (sefter den forfattede Tegning «) og Extraudgiften forøges med endnu 1000 Rd. til ialt 3000 Rd. [18].
Allerede i Foraaret 1738 var Opførelsen af Hovedmagasinets Pavillon og nordre Fløj blevet
paabegyndt - den søndre Fløj blev først bygget 1753 f. I Maj Maaned 1739 var Lange kommet
saa vidt, at han kunde rekvirere en stor Portion gullandske Sandsten til Pavillonens Gesimser og andre Led [19], men det gik langsomt med Leverancen af Materialier, ogi Slutningen
60

af Juni Maaned beklagede han sig over at blive standset i sit Arbejde derved, ganske særligt
i den gode Byggetid [20). Helt hen i Oktober manglede han endnu Sandsten til Pavillonens
Frontespice og til Hovedcornichen over Fronten mod Holmens Kanal; og da han samtidig
ogsaa skulde bruge gullandsk Sandsten til Asiatisk Kompagnis Bygning i Strandstræde, har
Kampen været haard. Den spores i den Glæde, med hvilken han meddeler Kommissariatet,
at han har fundet det eftertragtede Byggeemnepaa TømmerhandlerTønnes Beckers Oplagsplads
ved Kvæsthuset, hvorfor han flux ansøger om at faa købt det nødvendige Kvantum »indem
gesonnen,dieGesimsermitAusgangdiesenMonaths[Oktober)in fertigemStandezubringen «(21).
I-Begyndelsen af 1740 var Hovedmagasinet i alt væsenligt færdigt - i April var Arkivets
TAlJ. LXXV

HOVEDMAGASINETS PAVILLON (HAFNIA HODIERNA)

Krydshvælv (i Pavillonens nederste Stokværk) opmurede, hvorfor Lange krævede udbetalt
605 Rd. i Arbejdsløn, og i Juni Maaned havde Mester Jacob Hovinghoff fuldendt Kobberdækningen af Spiret; i Maj det følgende Aar kunde endelig Modelsamlingen flyttes op i Pavillonens
øverste Stokværk [22).
En særlig Interesse knytter sig til den skulpturelle Udsmykning, der - set i Forhold til
Bygningernes Bestemmelse - var ret rig. Uden Tvivl har det spillet en Rolle, at Komplexet
laa indenfor det nyopførte Christiansborgs Øjevidde. Netop i disse Aar førte Christian VI en
energisk Kamp mod nogle uanselige Huse »Ved Stranden », der skæmmede -Prospektetfra Slottet, og det har sikkert ogsaa ligget Kongen paa Hjerte at give Udsynet ned ad Holmens
Kanal en statelig Afslutning i Harmoni med Generalkommissariatets og Holmens Chefsboligs
anselige Facader - en regulær -Paladsgade -, en ligesaa pompøs Tilkørsel fra Nord som Ny
Vestergade og Palæerne ved Frederiksholms Kanal (Barchmanns, Plessens, Prinsens) faa Aar
senere skulde blive det mod Syd [23).
Over Pavillonens snævre etfags Midtrisalit hævede sig en Segmentfronton, udfyldt af et
allegorisk Relief: i Midten en siddende Kvindefigur med Skjold og Spyd, formodentlig Pallas
Athene, Lærdommens Gudinde (j fr. Kadetternes -Mekanik og Hydrostatik «), tilvenstre en
hvilende Neptunus, tilhøjre en putto, i Baggrunden alskens Armatur. Over Portalen en kronet
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Cartouche med det kgl. NavnechifIer, omgivet af Palmegrene, paa Lanternens Fordakninger
Vaser, øverst paa Spirets Kugle en Neptunus. Gennem en Skrivelse fra Lange til Generalkommissariatet, dateret 6. Februar 1740, faar vi Underretning om, hvem disse plastiske Arbejder skyldes: »Mittelst diesem [Schreiben] bitte Dero hohen Verfiigung untherthånig aus:
dass dem Bildthauer Petzel zu denen Vasen auf dem Thurm des Pavillons am Magazin-Gebånde auf dem Holm: Vier Stiicken Eichen Holtz, jedes 3 Fuss lang nnd 18 Zoll i diameter
dick, wie dann auch, zur AufIiitterung der Neptunisehen Figur: Sechs Ellen Eichene 4
Zollige Plancken, baldigst ausgeliefert werden m6chte ... «, Vi har altsaa et Arbejde af den
udmærkede sachsiske Billedhugger I. C. Petzoldt for os [24].
Saaledes som Hovedmagasinet rejste sig bag Holmens Kanal, var det paa ingen Maade
bemærkelsesværdigt som Kunstværk - rent bortset fra, at det foreløbig kun var en Torso. Den
egentlige Magasinfløj har som alle svære Pakhusbygninger gjort en god Virkning ved sin enkle
Massivitet - den gode plastiske Form, som et veldimensioneret Mansarttag giver - men
dermed er ogsaa alt sagt. Større Aspirationer havde Pavillonen, der optraadte med vedtægtsmæssigt sentbarokt Facadeskema: nedre Stokværk behandlet som Sokkel med Bossagemotiver,
de to øvre Etager sammenbundne af toskanske Pilastre i stor Orden og med forkrøppet Bjælkeværk, hele Facaden lodret inddelt efter Formlen 2-1-2, Midtpartiet afsluttet opadtil af
Segmentfrontonen. At disse Aspirationer ikke kunstnerisk set blev kronet med Held, er uomtvisteligt - her som andetsteds (fx. Møinichens Palæ) røber Lange sin stundom svigtende
Forholdssans. Det faar være. Det bemærkelsesværdige ved Bygningsværket er imidlertid alene
den Kendsgerning, at en saa jævn Byggeopgave fik en saa relativt pompøs Form. Selv om
dets Beliggenhed som nævnt kan have haft Betydning, var det dog et Vidnesbyrd om Holmens
begyndende Glansperiode, at et Magasin blev opført i Grundmur og blev kendt værdig til en
ligesaa enkel-monumental Form som Landetatens Provianthuse (fx. i Hendsberg og Gliickstadt) [25]. Og det maatte tilfredsstille baade Kongen og hans Minister, at man paa dette Punkt
nu ikke længere stod tilbage for Udlandets største og mest moderne Flaadestationer som Brest,
Toulon, Rochefort og Amsterdam, der alle havde store Hovedmagasiner [26]. Typologisk
Slægtskab mellem vort og et eller flere af disse kan ikke paavises, det danske Bygningsværk
er blevet til udfra rent lokale Forudsætninger - selve Magasinfløjene er Pakhusarkitektur
uden Særpræg, murede Hylstre om et Volumen, der bestemmes af Godsets omtrentlige Rumfang; Pavillonen, hvis Tilblivelse vi har fulgt, er et Lange'sk Anliggende først og fremmest,
dens Placering som Centralparti er et elementært Senbarokmotiv. En tilsvarende Disposition
findes i tre Projekter til et Arsenal i Karlskrona fra 1750'erne og 1760'erne, henholdsvis af
J. G. Steuer, C. J. Adelcrants og C. J. Cronstedt, uden at vi af den Grund behøver at formode
Paavirkning fra Hovedmagasinet paa Gammelholm. [27].

HELHEDSPLANEN AF 1740
I de første Aar af sin Administrationsperiode havde Grev Danneskiold-Sarnsøe, som vi
har set, ikke blot forbedret Nyholm i materiel Henseende og gennemført saa betydelige Arbejder som Dokken og Gammelholms Hovedmagasin, han havde ogsaa paa flere Omraader
ventileret en kommende fuldstændig Reorganisering af Holmen i dens Helhed. En Forandring
af Flaadens Leje har naturligvis været paa Tale allerede i 1736, at dømme efter General
H. H. Scheels første Udkast, og Planerne om Søartilleriets Centralisering i et nyt Arsenal, der
laa bagved den paa Danneskiolds Initiativ skete Udnævnelse af en Artillerikommission (Januar
1738), havde i Foraaret nævnte Aar taget Sigte paa en Udbygning af Motzmans Plads. Men
Akcentueringen af dette Punkt i Nyholmenes System maa betyde, at Hovedaxen i det nye
Anlæg allerede da var under Overvejelse hos Marinens Ledere, Danneskiold og Holmens Chef
(om Arsenalets Forhistorie se nedenfor). Det for Overkrigssekretæren saa gunstige Udfald af
Undersøgelseskommissionens Virksomhed i Januar-Maj 1738 kunde jo kun give hans Planer
Vind i Sejlene, ligeledes det franske Flaadebesøg i Efteraaret 1739, ved hvilken Lejlighed Christian VI gav Marquis d' Antin og de franske Søofficerer Tilladelse til at bese Flaaden og Holmen
med de smigrende Ord til Danneskiold: »Gottlob er rd. e. d'Antin] wird ersteres in eben so guhten
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Stande wo nicht besseren wie in Schweden befinden ... « [1]. Kaptajn de Folligny, der har efterladt sig en Dagbog over Opholdet i København, fremhævede da ogsaa stærkt de ypperlige
nyere Magasiner paa Holmen, Savmøllen og Dokken [2]. I Maj 1740 kunde Danneskiold da
med trøstig Hu forelægge sit store Helhedsprojekt for Kongen [3], bestaaende af et Oversigtskort og nogle Detailtegninger; af Generalplanen besidder vi en Kopi fra 1746, forfærdiget til
at modtage Frederik V's Konfirmationspaategning [4]. Denne er :oi alle Poster konform med
den under 6. Maj 1740 approberede -, dog med Undtagelse af, at den projekterede store Matrosbyer blevet placeret nærmere ved Christianshavn end paa den oprindelige Tegning. Heldigvis eksisterer dog et andet, men noget senere Kort i Marinens Tegningssamling, der gengiver Matrosbyen i dens første Udformning, hvilket ogsaa fremgaar af en Sammenligning
mellem Forklaringens og dette Korts Littreringer [5]. Ved at kombinere disse to Tegninger
opnaar vi altsaa at faa det autentiske Materiale til Bedømmelse af Projektet. Beklageligvis er
det derimod ikke lykkedes at tilvejebringe de nævnte Detailtegninger, der viste Opstalter af
Matrosbyens Bygninger; uden Tvivl er de gaaet tabt ved Branden 1795, der fortærede saa
mange andre af Søetatens Tegninger.
Det geniale i Danneskiolds Projekt bestaar først og fremmest deri, at Holmens hele Anlæg
bygges op som en Funktion af Flaadens hurtige Ekvipering. De forhaandenværende Pladser:
Gamrnelholm, Motzmans Plads, Nyholm, kunde kun være indbyrdes stærkt afsondrede
Støttepunkter for Flaaden, de dannede ikke en smidig Ramme om den. I Stedet for, at Orlogsskibene laa klumpede sammen i Hukken, traditionelt bundne til Holmens ældste Anlæg, stærkt
udsatte for Beskadigelse i Uvejr, for Ødelæggelse i Ufredstider ved pludselige Overfald, langt
fjernede fra Proviant, fra Skyts og Rapperter, fra Sejl og alskens Gods, skulde deres Leje
drages mod Syd helt ned til Motzmans Plads, med Linieskibene lagt i en lige Linie langs Bommen
mellem de to Holme. Mellem disse to faste Yderpunkter, den ærværdige Nyholm og den lille
Motzmans Plads, skulde et nyt System af Øer anlægges, direkte i Føling med Flaaden, en veritabel Basis for denne. Gammelholm blev skudt i Baggrunden og kom nærmest til at fungere
som Depot og Værkstedscentral (Sejl, Tovværk, Smedearbejde etc.) samt Baadeværft, medens
det store Skibsbyggeri fortsat havde til Huse paa Nyholm, der dog tillige beholdt sin store
Betydning for Flaadestationen ved sine Takkelagehuse. Det er betegnende, at dette Helhedsprojekt officielt ofte blev kaldt »Planen om Flaadens Forlægning«; derved fandt den Grundtanke Udtryk, at Flaadens Leje spillede en afgørende Rolle for Holmens Organisering.
Den vigtigste Nydannelse i det projekterede Anlæg var Langøen, senere kaldet Frederiksholm, en lang og smal rektangulær Plads, der skulde opfyldes mellem Nyholm og Motzmans
Plads og saa at sige udgøre Rygraden i hele Anlægget. Dens raison d' etre var i første Række
at være Basis for et nyt Takkelagehus, der i Projektets Forklaring ansættes til en Størrelse af
500 Fods Længde og 45 Fods Bredde og skulde rumme Takkelagen til 20 Linieskibe. Blev det
opført, vandt man den store Fordel, at Flaadens Takkelage, ssom nu er saaledes paa Nye
Holm indknebet, at om Gud forbyde Ildsvaade skulde ske, maatte det altsammen af Ilden
konsumeres« , blev fordelt og derfor var bedre beskyttet. Tillige forudsaa Danneskiold, at
naar Skibsbyggeriet blev forceret og Orlogsskibenes Antal udvidet, vilde der meget snart blive
Brug for et nyt Takkelagemagasin. Paa Langøen kunde endvidere et Mastemagasin finde Plads.
Hidtil var Masterne blevet staaende i Skibene, naar de var oplagt, men da baade Master og
Rundholter naturligt nok maatte lide stærkt herunder og hurtigt forraadne, ansaa Danneskiold
det for det eneste rigtige at opmagasinere dem i et særligt Hus. Idet han regner med det projekterede Antal af 40 Linieskibe og derfra trækker henholdsvis 12, der altid skulde være klare
til Udrykning med Masterne inde, og 4, der antages at være under Reparation, bliver der 24
Linieskibe til Rest, hvis Master og Rundholter skulde oplægges og efter hvis Volumen Magasinets Størrelse beregnes. Det tænkes placeret umiddelbart Syd for Takkelagehuset. Paa nordre
Side kunde bygges et Skur til Skibenes Mærs og Æselshoveder, der ligeledes hidtil havde
været udsat for Lud og koldt Vand i de oplagte Skibe. I Forbindelse med Masteskurene maatte
naturligvis anlægges Slæbesteder og opstilles Spil. Andre Slæbesteder vilde Danneskiold anbringe paa Langøens Nordende, ud mod Havnen, saaledes at det leverede Tømmer kunde
aflastes og besigtes paa Pladsen bagved, og den Del deraf, der straks skulde bruges til Skibs63

byggeriet paa Nyholm men -dog først skulde tørres, kunde blive liggende der, medens Resten
blev slæbt over Øen og lagt i Tømmergravene bagved. Idet der saaledes blev sondret mellem
Tømmer til øjeblikkeligt Brug og Tømmer til Oplag, kunde Langøen aflaste Nyholm, der var
»saaledes belemret, at det ene er i Vejen for det andet, og Confusioner og Disputer derved
foraarsages- .
I Tilknytning til Langøen mod Syd var det nye Arsenal projekteret paa en ny Ø bag Motzmans Plads, medens denne sidste skulde udvides og tjene til Oplagsplads for Flaadens Raperter. Men idet Langøen forbandt de to givne Punkter, Nyholm og Motzmans Plads, hvilken
sidste jo atter laa i Linie med Christianshavns Grunde mod Indløbet - nærmest ved Andreas
Bjørns Plads - blev der efter en skraa Linie udsparet et mægtigt Areal af grundt Vand, begrænset mod øst af »Nyværks« Bastioner, et overmaade vigtigt Areal, vel beskyttet af Volden,
let at opfylde (største Dybde 71/ 2 Fod, gennemsnitlig Dybde 21/ 2 - 3 Fod), intimt knyttet til
Holmene, prædestineret til at være disses -Opland«. At udnytte dette Areal havde, som vi
saa, tidligt være paa Tale - Christianshavn havde jo her sine mest naturlige Udvidelsesmuligheder, ogsaa Søetaten havde jo i 1690'erne haft sin Opmærksomhed henvendt derpaa.
Danneskiold-Samsøe genoptager disse gamle Tanker, idet han iklæder dem ny Form. Han
foreslaar paa Opfyldninger at rejse en hel Marineby herude, der kunde rumme henved 3000
Mand - Matroser, Tømmermænd, Søartillerister - og altsaa tildels tjene som en Afløser af
Nyboder. De teoretiske Fordele ved dette Projekt er indlysende. For en fuldt gennemført
Centralisation af Marineetablissementet var det vel endog den eneste helt tilfredsstillende Løsning, som det ogsaa var en Betingelse for en hastig Flaadeekviperings absolutte Effektivitet.
Ligesaa klart var det dog, at den praktiske Gennemførlighed var problematisk under Hensyn
til Planens Kostbarhed. Gennemført blev den da heller ikke, omend den blev fastholdt til
hen i 1750'erne, men ikke blot som et væsenligt Led i Danneskiolds store Projekt, ogsaa som
et smukt gennemtænkt Bidrag til Københavns byplanmæssige Udviklingshistorie har denne
Plan dog ikke ringe Betydning.
Vandarealet tænkes opdelt i to store opfyldte, indbyrdes adskilte Grunde, en nordlig bag
Langøen - af samme Udstrækning i Nord-Syd som denne - en sydlig og noget mindre
ned mod Christianshavn. Det mellemliggende Bassin begrænsedes foruden af disse Opfyldninger at Wilhelms Bastion og den projekterede Arsenalø, og fik samme Bredde som denne
sidste. Det førstnævnte »Kvarter« fik en saa vidt mulig rektangulær Form og blev planmæssig
opdelt med stor Regularitet. Det skulde bygges op over en Symmetriaxe i øst-Vest, markeret
af en Hovedgade, der midtdelte Anlægget, og et dertil knyttet, kvadratisk Centraltorv. Parallelt med denne Gadelinie blev trukket to andre Tværgader, saaledes at Bydelen faldt i tre
Partier, et større i Midten og to mindre og ensdannede, det ene i Nord, det andet i Syd. Bebyggelsen skulde bestaa af nyboderagtige Længer, der - to og to samlede i Karreer med
fælles Gaard -lagde sig Side om Side i Nord-Syd til snævre Længdegader, afskaarne af de tre
bredere Tværgader. Grundprincippet for denne Bebyggelsesplan : Anvendelse af Parallelgader
med dobbelte Rækkehuse, var direkte overtaget fra Nyboder og havde staaaet sin Prøve her.
Opdelingen med de tre bredere Tværgader var derimod bestemt af rent lokale Forhold, idet
Færdselslinierne ene og alene skulde føre mod Langøen, der dels selv afgav Arbejdspladser,
dels var Overgangsleddet til Skibsbyggeriet og Flaadestationen paa Nyholm. Denne snævre
Forbindelse mellem Langøen og dens Matrosby, der fandt Udtryk ved deres indbyrdes overensstemmende Længdeudstrækning, blev yderlig markeret ved, at Tværaxen gennem Torvet
faldt midt gennem det projekterede Takkelagehus paa Langøen og følgelig midtdelte ogsaa
denne sidste. Der ligger umiskendeligt i dette Træk en bevidst Tilknytning til Barokkens store
Plankunst, der iøvrigt endnu ikke paa dette Tidspunkt havde formaaet at gøre sig synderlig
gældende i København. Særlig betegnende er det, at Torvet blev planlagt med mærkbar Omhu
for en vis monumental Virkning.
Ganske vist - Ordene maa forstaas eum grano salis, saavist som ingen pompøs Arkitektur
naturligvis var paatænkt, men Virkningen var tilsigtet med beskedne Midler og kunde utvivlsomt have fundet gyldigt Udtryk. Thi Torvepartiets Anlæg var jo i planmæssig Henseende
intet mindre end en Forløber for Amalienborgkvarteret. Den kvadratiske Plads - omtrent
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HELHEDSPLANEN AF 1740, KOPI 1745 (RIGSARKIVET)

Indskriften lyder: Vi approbere allernaadigst denne Tegning, som udi alle Poster er conform med den der forhen
under 6. Maj 1740 af os allerede er approberet, undtagen i den ene Post, at de Baracquer, der skal bygges for Matroserne, er flyttet nærmere til Christianshavn, deels fordi der ikke er saa dybt og lettere kan fyldes: deels for at flytte
disse Bygninger længere fra Flaaden. Hvorfore vi allernaadigst ville at alting efter denne Tegning skal udføres. Skrevet
paa Vort Slot Christiansborg udi Vor kongelige Hesidentz Stad Kiøbenhavn d. 29. Januari 1745. Christian Rex.

af samme Størrelse som Eigtwedts Slotstorv - var opbygget om et Axekors, ,hvis ene Arm
(mod Øst) blev fastholdt af en Kirkebygning. Fra Langøens Takkelagemagasin faldt Udsynet
op gennem Matrosbyens Midtgade med Kirken som point de vue. Bevægede man sig op ad
denne Gade, aabnede Torvet sig til Siderne med fire Officershuses Facader som Pladsvægge,
der fastholdt Bevægelsesretningen, idet de lukkede Pladsens fire nordlige og sydlige Karreer
og saaledes ved at skjule Gavle og Gaarde gav Torvet en sluttet rumlig Form med ensdannede
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Begrænsningsflader. Det var saaledes de eneste Længer i hele Kvarteret, der var lagt efter
Tværaxen. - I hvor høj Grad denne Matrosby skulde være en Helhed, fremgaar af, at en
særlig Præstebolig var foreslaaet saavelsom et Sygehus med Lejlighed til en Feltskær i den
ene Ende; disse sidste Lokaliteters Beliggenhed kan dog ikke fastslaas med Sikkerhed paa
Grund af Kortmaterialets delvis mangelfulde Littrering. Sygehuset maa dog sikkert søges i
det korte, isolerede Vinkelhus, nærmest Frederiks Bastion. Bydelen skulde forsynes med
Drikkevand fra fem Cisterner, en stor (50Fod i Diameter, 20 Fod dyb) midt paa Torvet, to mindre
i hver afTværgaderne. Hvis fersk Brøndvand ikke skulde kunne skaffes, »maatte Regnvandet til
disse Cisterner have sit Tilløb og er de store nok at indeholde 200 Tønder Vand «. Hele Kvar-

KORT OVER KØ BEN H AV N MED HELHEDSPLANEN 1740 (RIGSARK IVET)

teret stod i Forbindelse med Omverdenen ved Broer, vogtede afVagthuse - en til Langøen,
to til »Nyværk«. Foran Langøbroen udsparedes en lille aaben Plads, venligt indbydende, flankeret af to Corps de Garde'r,
Det andet Kvarter hinsides Bassinet, der skulde tjene til Havn for Koffardiskibe og.mindre
Orlogsfartøjer, var planlagt efter et lignende Gadesystem som det første og havde ogsaa et
Midttorv af samme Størrelse; men da Anlægget paa ugunstig Maade maatte komponeres ind
mellem et stærkere indadbuet Afsnit af Bastionlinien og Christianshavns skraat forløbende
Strandlinie, fik dets Opdeling en mindre regulær Karakter.
Vigtigt er Spørgsmaalet om selve den projekterede Bebyggelses Art. Det er i denne Sammenhæng overordentlig beklageligt, at de originale Bygningstegninger ikke har ladet sig finde.
Vi maa da nøjes med Slutninger, der iøvrigt ikke er altfor vanskelige at drage. I Danneskiolds
Forklaring siges udtrykkelig, at de projekterede Huse er adskillig større end Nyboders, og
først og fremmest adskilte de sig fra disse ved at være i to Stokværker. Den sidste Oplysning
er interessant, thi det er da hævet over enhver Tvivl, at Matrosbyens i 1740 projekterede
Rækkehuse i det store og hele har svaret til Nyboders ældste Huse i to Stokværker, der stammer
fra 1750'ernes Midte [6J. Denne Slutning støtter sig ikke mindst paa den Kendsgerning, at
disse nye Længer i Nyboder netop begyndte at blive opført paa det Tidspunkt, da Matrosbyen
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var opgivet, og altsaa kan betragtes som en Omplantning af den i 1740 foreslaaede Bebyggelse
og dens Hustype. Ikke blot Karresystemet med indre Gaarde »som maatte separeres midt
igennem, at hvert Hus fik lige meget, og ligeledes paa Tværs «, men Inddelingen af Længerne
i lige store »Vaaninger- eller »Huse«, var i Princippet indbyrdes overensstemmende. Og
det er en Selvfølge, at ved en Byggeopgave som disse ganske prunkløse sBar akkerc , kan
der ikke regnes med større Afvigelser i Opstalternes Formgivning. Vanskeligere stillet er vi
unægtelig ved en Vurdering af Kvarterets Kirke; efter Planen at dømme maa den rekonstrueres som en tværstillet rektangulær Bygning af nogenledes samme Størrelse som Reformert Kirke, øjensynlig med Portalrisalit og Kortilbygning mod øst. Det indre maa man forestille sig som en simpel Kirkesal med sammenbygget Alter og Prækestal - det ydre af
lignende Jævnhed som Citadelskirken.
Spørgsmaalet bliver nu: hvem er kunstnerisk ansvarlig saavel for denne Marinebys Plan._~
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UDKAST TIL lIIATHOSBYENS BARAKKEH ? (HIGSARKIVET). JFH. NOT E

givning som for Udkastene til dens Bygninger? At Danneskiold her maa lades ude af Betragtning, er uden videre klart - han har som sBygherre- givet sine Direktiver, vel ogsaa skitseret sine Planer, men Gennemarbejdelsen af disse er saa sikker og velskolet, at den maa
skyldes en virkelig arkitekturkyndig Mand. Det ligger da nærmest at søge Marineintendantens
Byplanlægger i Fortifikationsetaterne - thi Viceadmiral Suhm's manglende Sans for arkitektonisk Disciplin har vi allerede lært at kende, og Hofbygmestrene Thurah og Eigtwedt maa,
væsenlig af formelle Grunde, udelukkes. Derimod tænker man strax paa en udmærket Ingeniørofficer som den tyskfødte Oberst Chr. Eberhard Detlef von Otken, siden 1729 Chef for holstenske Fortifikationsetat, 1713-22 uddannet i Sachsen, hvis Militærarkitektur dengang under
en Chef som Generalfeltmarskal, Grev C. Aug. von Wackerbarth og senere under den betydelige Bygmester, General Jean de Bodt var særdeles højt udviklet [7]. Netop i 1730'ernes Slutning og 1740'ernes Begyndelse var Otken jo Danneskiaids nærmeste Medarbejder som Militæringeniør, dels ved Anlæggelsen af Havnen og de nye Fæstningsværker i Gliickstadt, dels
ved Ændringen af Nyholms Fortifikation. Og endelig gav han i 1741 Tegninger til de to Krudttaarne, som Danneskiold lod opføre i Frederiks og Sofie Amalies Bastioner, og endnu saa
sent som i 1750'ernes Begyndelse fungerede han som øverste tilsynsførende ved Anlæggelsen
af Galejhavnen i Nivaa [8]. Otkens Delagtighed i Udarbejdelsen af Danneskiaids store Projekt
kan ikke dokumentarisk fastslaas, men den har overvejende Sandsynlighed for sig, saavist
som han ved sin nære Forbindelse med Marineministeren syntes forudbestemt til at øve den .
Det er vel tænkeligt, at han ligesom sin omtrent jævnaldrende Kaldsfælle og Landsmand Elias
67

David Hausser, Chef for danske Fortifikationsetat [9J, og som dennes Forgænger General
H. H. Scheel, har haft gode Kundskaber ogsaa i Civilarkitektur, men i alt Fald har hans solide
Uddannelse i Architectura militaris gjort ham fuldt kapabel til at udarbej de Planen til Holmens
Anlæg og særlig da til Matrosbyen, hvis Centralpladsmotiv og dettes Samspil med en Kirkebygning har talrige Forbilleder ogsaa i Datidens militærarkitektoniske Lærebøger (man tænke
ogsaa paa Kastellet). Ogsaa til Kirken kan han meget vel have givet Tegning som ogsaa til
»Barakker ne s, der jo er ren Militærarkitektur (jfr. fx. Kastellets -Stokke«) [10].
Naar Danneskiold-Samsøe med saa stor Styrke foreslog Oprettelsen af denne Matrosby,
kunde han foruden Planens almene Fortrin tillige paaberaabe sig, at Tidspunktet for dens
Gennemførelse unægtelig syntes at være inde, thi Nyboder var ganske overbelastet og Beboelsesforholdene i disse lave, gamle Længer følgelig af en saadan Beskaffenhed, at alskens Demoralisation blev Resultatet. Efterhaanden som Skibsbyggeriet flyttede over til Nyholm, blev
ogsaa den ret lange Afstand mellem Folkenes Boliger og deres Arbejdspladser til stedse større
Besvær. Hvis derimod Barakkvarteret bag Holmen blev opført, var store Fordele vundet:
2-3000 Mand var stedse i Beredskab til »Nyværks« Forsvar, Tømmermændene havde om
Morgenen kun faa Skridt til deres Arbejde paa Nyholm, og til Gammelholm var Vejen ikke
længere end fra Nyboder. Naturligvis spillede ogsaa de forbedrede sanitære Forhold en Rolle,
ogsaa det, at Folkene fremtidig kunde bo mere indbyrdes isolerede, »hvorved mange Disputer
blev undgaaet«. Det umiddelbare Tilsyn med dette ikke helt lille Samfund - Indbyggerantallet
som i en af vore smaa Provinsbyer - skulde føres af Nyholms Ekvipagernester og 4-5 Officerer fra hver Division; de fik alle Embedsbolig derude.
I det økonomiske Byggeprogram blev der naturligvis regnet med en væsenlig højere Lejeindtægt end af Nyboder; for set halvt Hus « i nederste Etage skulde betales 5 Rd. aarlig, i
øverste Etage 4 Rd., hvilket ialt beløb sig til 8.500 Rd. alene for de 1900 halve Huse (Vaaninger),
med hvilket Beløb en Kapital af 151.000 Rd. kunde forrentes med 5 "l«: Naar Grunden først
var opfyldt, var det naturligvis ikke nødvendigt straks at opføre alle Husene, men dog foreløbig saa mange, at Nyboder kunde rømmes af Søfolket og overlades til Indkvartering af
endel af Garnisonens Soldater. Det var da Meningen, at de Indkvarteringspenge, som Staden
København bevilgede til dette Antal Soldater, aarlig skulde anvendes til Nyboders Istandsættelse.
Forbindelsen mellem den nye øgruppe mod Syd - Langøen og Barakøerne - og Nyholm skulde ske ved en lille rektangulær Holm, Ankerøen, der med Broer var knyttet til
Langøens Nordside, og til en projekteret Stenkiste ved Nyholms sydvestlige Hjørne. Paa
denne nye Plads skulde Flaadens Ankere lægges. Baade ved Form og Placering skønnedes
den at være bekvem, -saasom den er omflødt, at Fartøjer kan lægge til rundten omkring at
indtage de fornødne Ankere, hvoraf de sværeste maatte ligge yderst omkring og i Midten bag
de andre de mindste, naar derhos observeredes, at Vejen til Communication med Nyeholm
blev fri ... « (Danneskiolds Udsagn i Projektet). Et lille, men nødvendigt Led var sat paa sin
Plads i den store Helhed.
Tilbage staar nu kun at omtale, hvilke Planer den iderige Marineminister havde med de
to allerede existerende Øer, Nyholm og Motzmans Plads. Under Hensyn til, at Arbejderne
paa den første væsenlig var af lokalbestemt Art, og at Planerne om den andens Omlægning
og Bebyggelse havde specielle Forudsætninger, der ligger hinsides »det store Helhedsprojekt«,
skal disse Spørgsmaal ikke behandles i denne Sammenhæng, men vil finde Omtale nedenfor i
Skildringen af den Byggeperiode, der fulgte efter 1740-Projektet.
Men som fremhævet i Begyndelsen af dette Afsnit, var det først og fremmest Flaadens
Beliggenhed, der skulde forme Holmens Anlæg. Skibene skulde - for at bruge et rammende
Udtryk af Danneskiold - »ligge ligesom i Centret af alle Requisita«; derfor blev den gamle
Huk ved Nyholm sprængt (ikke blot udvidet som hos Suhm) og Skibene lagt i en lang Linie
parallelt med de nye Holme, til hvilken de knyttede sig. At Ekviperingen saaledes vilde blive
overordentlig lettet, er indlysende. Som Flaaden i 1739 laa sammenpakket indenfor »Hønsebroen c , var det grumme vanskeligt at komme paa Siden afen Orlogsmand for den store Mængde
"af Fartøjer og for det tætte Væv af Tove og Duc d'Albe'r. Efter den nye Forlægning laa Skibene
aabent Side om Side, med rigelig Plads udenom, regulært og ordentligt som godt opstaldede
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Heste i deres Spiltove. Og uden at ligge hinanden i Vejen kunde de let hales ud af Lejet enten forud gennem det nye Løb, eller agter ud gennem Bommen - naar de skulde stikke i Søen.
Det absolut funktionelle Princip var saaledes bestemmende for det Danneskiold'ske Projekt, og dermed adskiller det sig klart fra de 20 Aar ældre Judichær'ske Planer. Naturligvis
var ogsaa disse udformet med den Hensigt at disponere Holmens Anlæg efter mere praktiske Hovedlinier, men Ønsket om at skabe en kunstnerisk Helhed gjorde sig tillige gældende
paa ganske afgørende Maade. Kravet om »Koncentr ation e indgik en snæver Forbindelse med
et absolut Regularitetsideal; den Ringeagt for den praktiske Gennemførlighed, der var Resultatet heraf, blev bestemmende for disse Projekters Skæbne. Det er karakteristisk for det
Danneskioldske Forslag, at det i saa høj Grad regner med de forhaandenværende Anlæg
(Gammelholm, Nyholm, Motzmans Plads) og at det i det hele taget bygges op paa et rationelt
Grundlag. Danneskiold har holdt sig fri af den landmilitære Befæstningskunsts Principper,
dens »ornamentale Skematik«, da han lod Holmens Nyanlæg ridse op paa Papiret. Den samme
forstandige Resignation havde Suhm i sin Tid udvist, men rigtignok med den Forskel, at hans
Udkast ikke var logisk gennemtænkt og følgelig heller ikke stramt og metodisk leddelt.
Men samtidig med, at man konstaterer den nøgterne Rationalisme i Planen af 1740 den Egenskab, der holdt en dominerende Skematik Stangen, der indrømmede den skæve
Nyholm en fortsat Existens i samme Skikkelse og overhovedet betingede Planens relativt
hurtige Gennemførelse - samtidig hermed iagttager man, at den nye øgruppe er anlagt med
planmæssig Hensyntagen til Staden paa den anden Side af Havneløbet, er lagt parallelt med
Strækningen mellem Toldboden og Kvæsthuset. Det er let at rekonstruere dette rektangulære
Havnebassins Tilblivelse paa Papiret: Inventor har som Udgangspunkt taget Linien fra Nyholms sydvestre Hjørne vinkelret paa den modsatte Side af Sejlløbet. Denne Afstand, 800
Alen, ført ud fra samme Strandlinie i dens rette Vinkel med det Fremspring, paa hvilket
Kvæsthuset var beliggende, bliver bestemmende for Arsenaløens Placering og derved ogsaa
for Langøens. Men endvidere bemærker man, at Arsenaløen faar samme Udstrækning i
Nord-Syd som den omtrent overfor liggende Kvæsthus-Halvø, og at Motzmans Plads udvides mod Nord netop saa meget, at dens nordre Kortside bliver parallel med Arsenaløens.
Langøens Længdeudstrækning bliver ligeledes 800 Alen, og Afstanden fra Ankerøens Sydside til Nyholms sydvestre Hjørne er den samme som Arsenaløens Længde. Naar man endelig
tænker sig Matrosbyens nordre Halvdel anbragt som oprindelig projekteret, bag Langøen i
axefast Forbindelse med denne, tegner der sig et ganske regulært opdelt Anlæg med Langøen
som Basis for vore øjne - et Anlæg, der er drejet fri af Nyholm og alene har kunnet opnaa
en harmonisk Planudformning ved Berøring og Sammenspil med Stadsdelen mellem Kastellet og Nyhavn. Hele Planlægningsarbejdet er gennemført med en næsten genial Simpelhed, det regelrette lineære System, efter hvilket de nye Øer er anlagt, glider ganske umærkeligt
ind i de forhaandenværende Rammer. Hvor reel den axefaste Komposition end er, faar den
dog en næsten fiktiv Karakter, naar Opmærksomheden fæstnes ved den lange »Hønsebr o«
med de oplagte Skibe, der gennembryder den som en Udløber fra Hukken og Nyholm, fra
»det gamle Systern e. Flaadens Leje, det var Hovedlinien, hele Orlogshavnens virkelige Rygrad, der skærer ind i et maskeret Idealanlæg. Oprindeligt og nyt gennemtrænger hinanden
saa fuldstændigt, at man kun ad plananatomisk V~j formaar at opløse Organismen. I Virkeligheden har end ikke Parallelismen mellem Langøen-Arsenalet og Københavnsiden kunnet
gøre sig synderligt mærkbar, Flaadens Leje og Motzmans Plads har tilsløret den. »Det funktionelle « triumferer her som overhovedet paa Holmen over de »ideale« Tendenser.
Hvem har Æren for dette interessante Stykke Plankunst? Spørgsmaalet lader sig ikke besvare med Sikkerhed, Projektet som Helhed er uden Tvivl blevet til ved Samarbejde mellem
Danneskiold-Samsøe, Suhm og maaske en eller flere Ingeniørofficerer. Ved slige kooperative
Foretagender - der er saare almindelige i Baroktidens Arkitekturhistorie - tager Sagen jo
som oftest Form ved direkte Forhandling mellem de paagældende Parter uden at efterlade
sig Spor. Naar Sagen dukker op til officiel Behandling og kan iagttages i Dokumenternes
klare Lys, er det problematiske Stadium gerne overstaaet og maa forblive i Mørket. Vi ved
ganske vist, at Projektet til Arsenaløens Udformning og den dertil svarende Forlængelse af
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Motzmans Plads, der blev udkastet i Foraaret 1738, øjensynlig skyldes Suhm, som det nedenfor nærmere skal paavises. Denne stærke Udbygning af Lokaliteten -Motzmans Plads - turde
indicere en "fremtidig fast Forbindelse, en -Br obygning« mellem dette Punkt og Nyholm,
turde varsle saavel Anlæggelsen af Langøen, som Flaadens Placering i en Linie mellem de
to faste Yderpunkter. Alene den Omstændighed, at Suhm ved sin Projektering af Arsenaløens
Beliggenhed netop giver den en Afstand fra Københavnssiden paa 800 Alen, betyder, at i hvert
Fald et væsenligt Træk i det nye Anlæg da er fastlagt. Ganske vist kan det jo ingenlunde
sluttes heraf, at Projektets fulde planmæssige Udarbejdelse følgelig er blevet foretaget efter
Suhms Forslag, følger hans Linier og Raad, opfylder hans Intentioner, thi det Suhm'ske Arsenaludkast kan jo lige saa vel være fremkommet som en Konsekvens af et tidligere Helhedsprojekt, drøftet mellem Holmens Chef og Marineministeren. Alligevel maa man regne det for

NYHOLM SET FRA BROEN MED HOVEDVAGTEN, SMEDlEN, I'LANEN OG MASTEKRANEN (ÆL DRE FOT.)

sandsynligt, at Suhms Placering af Arsenaløen i samme Afstand fra Københavns Strandlinie,
som Afstanden fra Nyholms Hjørne til denne Linie, er den primære Indsats, -jo egentlig et ret
primitivt Udslag af Regularitetssans, - og at Anlæggelsen af Langøen, Ankerøen og endelig
ogsaa af Matrosbyen derefter er blevet udkastet med det saaledes fixerede »rektangulære
Havnebassin - som Basis. Men i denne samlede Projektering kan Admiral Suhm umuligt have
været den ledende; med hans gamle, i et tidligere Kapitel omtalte Projekt i Erindringen kan
man ikke formode, at han har været i Stand til at forme et saa helstøbt og metodisk leddelt
Udkast. Vel ligger der omtrent 12 Aar mellem de to Arbejder, men da Suhm i 1726 dog var
en Mand paa 40 Aar, kan det førstnævnte Projekts Svagheder ikke skrives paa Umodenhedens
Regning, men maa alene skyldes svigtende Evner. Der kan næppe være nogen Tvivl om, at
det er Danneskiolds Synspunkter, der har været bestemmende for Projektets Omfang og dets
Hovedlinier, og at en Ingeniørofficer har bistaaet ham med at give det Form, medens Suhms
Bidrag (efter Udkastet af Arsenaløen) hovedsagelig har bestaaet i at give detailleret Vejledning
i praktiske Spørgsmaal. Vigtige Ting som Forbedringer af Nyholms Befæstning, af Flaadens
Leje, af Bygninger, Beddinger og Kraner har i særlig Grad haft hans Interesse og har nydt
godt af hans Indsigt og Omsorg. I en omstændelig usigneret Forklaring til Helhedsprojektet
af 1740, der findes blandt Danneskiolds Papirer i Rigsarkivet (Pakke II) og som synes at
være fremgaaet af et Samarbejde mellem Greven og Suhm, har denne sidste med egen Haand
foretaget endel Rettelser, stilede til Danneskiold, af hvilke nogle ikke er af redaktionel Natur,
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men giver selvstændige Forslag. Disse personligt formulerede Rettelser (delvis Marginalnoter)
tager netop Sigte paa de nævnte Detailspørgsmaal; vi skal nedenfor lejlighedsvis fremhæve,
hvilken Betydning de har haft for Holmens Bebyggelse. Selvom vi ikke formaar med Sikkerhed at opløse dette kollektive Plangivningsarbejde, turde det alligevel være fuldt berettiget
at tale om »Dan neskiolds Projekts. Han var kyndig nok til at kunne give det sit eget Stempel,
og han var visselig for myndig til at ville se det præget af andres Ideer, hvis de ikke blev
omstøbt af ham selv.
Naar man da jævnfører dette Anlægs Plangivning ikke blot med Holmen i dens oprindelige Skikkelse, men ogsaa med en Suhms -første Projekts, synes de triumferende Udtalelser
i -Forklaringen - vel begrundede. Et saa rationelt gennemarbejdet Stykke Planlægning er et
Kunstværk. Det er da vel rimeligt til Slut at høre Inventorernes egen sammenfattende Dom
derover, saa meget mere som denne klarlægger Problemerne med stor Anskuelighed : »1 den
Henseende [d. e. til Ekviperingen] kan vel ikke en Flaade paa noget Sted ligge for denne Convenience bekvemmere end den paa Tegningen befindes, hvor alle Ting er ligesom rundt omkring Flaaden. Masterne af 12 Skibe forbleve derudi for Expeditions Skyld naar noget paakom, de andre var da udi Masteskuret ... og kunde indsættes paa tvende Steder, nemlig ved
Kranerne paa Nyholm og Gammelholm, Ballasten tildels i Skibene, Takkelagen paa Nyholm
for de sværeste Skibe som laa i Fronten, og for de andre paa Pladsen Lit. M. [o: i Magasinerne
paa Langøen], Kanoner, Kugler og Rapperter paa og bag Musmands Plads, Krudt og Ammunition paa Nyværk, Vand tæt bagved Flaaden paa Gammelholm, Folkene paa Pladsen Lit. N.
[d. e. MatrosbyenJ, tæt for ved Flaaden, nær ved deres Arbejde og deres Gryde, saa kort at
sige i den Situation Flaaden paa Tegningen ligger, kan de kommanderende Officerer paa de
ekviperende Skibe med en Raaber kalde paa al den Ting, de behøver«.
Danneskiold-Samsøes »store Projekt- fik en god Modtagelse. Admiralitetet, der havde
det til Behandling i April 1740 [11], gjorde kun et Par Forslag til lidet væsenlige Forandringer
af Nyholms Befæstning og indstillede det iøvrigt til Approbation i en Memorial af 2. Maj. Christian VI godkendte det da den 6. Maj: -Og ville Vi, at dette Værk Tid efter anden, ligesom
andet uomgængelig og magtpaaliggende Arbejde kan tillade, skal foretages og efter denne af
Os allernaadigst approberede Tegning fuldføres - [12J. Da ligelydende Reskripter foruden til
Admiralitetet ogsaa var blevet sendt til Generalkommissariatet og Holmens Chef, kunde Danneskiold med Tilfredshed betragte den første Del af sin store Reformplan løst.
Der stod nu tilbage at føre den ud i Livet, et mægtigt Arbejde, der ogsaa efter hans egen
Anskuelse først kunde ventes fuldført efter hans Død [13J. Vor Opgave bliver det da at undersøge dette store Barokprojekts senere Historie, dets Virkeliggørelse og dets Udvikling,
først under Danneskiolds egen Ledelse, saa under hans Efterfølgeres, indtil dets Skæbne er
fuldbyrdet og nye Tanker og andre Krav gør sig gældende. Hele Holmens Bygningshistorie
i den følgende Menneskealder og ud derover er betinget af Danneskiold-Samsøes storttænkte
Planer. Naar den metodiske Opbygning af Danmark som moderne, absolutistisk Statsdannelse
alsidigt skal vurderes, dennes Udformning som »barokt Kunstværk- belyses, bliver Udredningen af vore Flaadeetablissementers Historie paa ingen Maade mindre væsenlig end Behandlingen fx. af det kongelige Slotsbyggeri (indenfor Arkitekturhistorien), Merkantilismen (indenfor Økonomihistorien)eller det Saint-Germainske Reformværk (indenfor Landmilitærhistorien).
Tillige vil Billedet af Danneskiold-Samsøe som offentlig Personlighed vinde i Styrke, naar
hans Ideers Frugtbarhed og ikke mindst deres Livskraft tilfulde erkendes.

DEN STORE BYGGEPERIODE 1740-46
Flaadens Forlægning og Indretningen af den nye »Hu k « var den Del af Programmet, der
lettest og med mindst Bekostning lod sig gennemføre. Duc d'Albe'rne skulde efter Suhms Udsagn alligevel fornyes, de extraordinære Foranstaltninger bestod saaledes i første Linie af det
nye Indelukke omkring Flaaden. De blev dog først iværksat efter 1743, og selv paa dette Tidspunkt raadede der endnu nogen Uenighed mellem Marinens Myndigheder om Lukkets Art.
Skønt Christian VI i 1740 havde resolveret, at det vestlige sGalleri e skulde bestaa af Bomme
7l

mellem Duc d' Albe'r, ændrede han Anskuelse efter et Besøg paa Holmen, vistnok i Maj eller
Juni 1744, og befalede mundtlig Danneskiold, at Flaaden skulde indelukkes ved Flydebroer,
saaledes at der kunde blive »Com m unicatione fra Motzmans Plads til Nyholm [1]. Idet Greven
strax satte dette Arbejde i Gang - »Oprivningen- af den gamle Vægtergang var da allerede
begyndt og i Slutningen af Juni s. A. meddelte Kommandørkaptajn H. Schumacher, den daværende Overekvipagemester, at ogsaa de nye Flydebroer var under Forfærdigelse [2] - drog
han samtidig Omsorg for, at der blev opført et Vagthus paa Motzmans Plads i dennes nord,..'~~.;::.-.
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vestlige Hjørne, hvorfra Passagen ad Flaadebroen tog sin Begyndelse og hvor i særlig Grad
et fast Opsyn var paa sin Plads. Schumacher lod Philip de Lange levere baade Tegning og
Overslag dertil (dat. 26. Juni), og han byggede ogsaa denne lille grnndm urede Corps de Garde, dog
kun som Murermester - Schumacher )reflecterede« alene paa hans Overslag over Arbejdsløn
(100 Rd.), men lod alle Materialier tage af Holmens Oplag og Tømrerarbejdet udføre af Holmens
Mestre [3]. Et mere beskedent Vagthus, kun af Tømmer, blev opsat et Par Aar senere »paa den
mellemste af Flydebroerne indenfor Toldboden s: Tegningen hertil - uvist af hvem - var
vedlagt Danneskiolds Memorial til Kongen af17. Februar 1746 [4]. Om -Bommens Vagt« ogsaa
er blevet fornyet, kan ikke ses; derimod er vi nøje underrettet om det Vagthus. der kom til
at gardere -Passagen- s Udmunding paa Nyholm. Det er den endnu staaende Nyholms Hovedvagt. Den havde faaet sin Plads allerede paa Danneskiolds Projekt fra 1739-40, og den
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store Tilfredshed dermed, som Suhm havde lagt for Dagen i sine Marginalnoter, kan friste
til at formode, at han har haft sin væsenlige Andel heri. Skønt den nuværende Jernbro fra
-Elefantene til Nyholm er lagt saaledes, at den ikke følger Bygningens Midtaxe, kan man
stadig ikke undgaa at bemærke den tilsigtede Virkning i Vagtens Anbringelse - »at gøre Front
lige imod Indgangen paa Holmen e, som Suhm udtrykker det. Der findes ikke nogen belejligere
Plads for den, siger han, »rned mindre den skulde staa udi en Afkrog bag de andre Huse eller
med den ene Ende paa Elefanten e. Selve Vagtlokalet skulde efter hans Skøn være i Midten
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af Bygningen, med et Værelse til hver Side, det ene til Ekvipagemesterens Kontor, det andet
til Fabriksmestrenes Brug, en Plandisposition, der ikke blev gennemført.
Det kan næppe have været Danneskiold ukært, at han i Februar 1744 maatte fælde Dødsdommen over den gamle Hoved vagt »formedelst dens Brøstfældighed »; denne Corps de Garde
laa paa samme Sted som den fra 1680'ernes anden Halvdel - i s Struben e af Neptuni Bastion,
nu stødende op til »Elefanten -s østre Bradbænk - og var temmelig sikkert identisk med dette
ærværdige Hus. For at faa en højlig tiltrængt Afløser »lod « Danneskiold da forfærdige en Tegning senest i Januar 1744 til en Hovedvagt, »som er indrettet saaledes, at Mandskabet saavel
i Freds- som Krigstider kan derudi rummes, med a parte Værelse for den vagthavende Officiel';
desligeste skulde Bygningen ogsaa indrettes, at Klokken kunde være udi samme, samt Flaget
være der udi Forvaring og naar behøves derfra vaje « [5]; Projektet blev approberet den 7. Fe-
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bruar og Opførelsen derefter i Almindelighed tilladt. I den følgende Maaned lod Schumacher
med Banner Matthiesen som Mellemled fremskaffe komplette Tegninger og indhente Overslag,
og i hvert Fald det sidste har Philip de Lange notorisk leveret [6J. Det er dateret den 13. Marts
og giver interessante Oplysninger, dog ikke om Projektets Inventor. Med en i den Slags Aktstykker faststaaende Formel hedder det blot, at Bygningen skal gøres »zufolge des daruber
verfertigten und von L K. M. gnådigst approbirten Grund und Standt Bisses - . Det oplyses, at
Fundamenterne skal lægges tre Alen ned og Skillerummene sættes af Bindingsværk med halvstens Skalmuring. Byggematerialet er store Flensborger Mursten, der ogsaa anvendes til Hovedgesimsen, medens Pilastrenes Kapitæler og »1. K. M.s Allerhochster Nahmen und Crone «
i Frontispicen forfærdiges af gullandsk Sandsten; Taget lægges med blaa glaserede Tegl. Det
samlede Mureroverslag, baade omfattende Materialier og Arbejdsløn, var paa 2.906 Rd., af
hvilke kun de 142 Rd. gik til Stenhuggerarbejde og -Materiale. Med Hans Sørensen Berg
blev der sluttet Akkord om Tømrerarbejdet (Overslag af16. April paa 1.606 Rd.) [7]. Bygningens
Opførelse blev paabegyndt samme Aar, dog var Slyngværket endnu ikke lagt endsige Materialierne leveret ved Udgangen af Juni Maaned, saa Arbejdet strakte sig et godt Stykke ind i
1745. Da det var besigtiget, kunde Lange den 3. November opvarte Generalkommissariatet
med sin Regning [8].
Nyholms Hovedvagt er en rektangulær Bygning i et Stokværk, 39 Alen lang, 18 Alen dyb,
inddelt i 9 Fag. Paa Østsiden ind mod Holmen har den et fremspringende Midtparti paa tre
Fag, 14 Alen bredt, 4 Alen dybt, opbygget i to Stokværk, af hvilke det nedre aabner sig med
tre Arkader og det øvre lukkede afsluttes af en gennemgaaende Segmentfronton, prydet med
Christian VI's kronede Navnetræk. Bygningen dækkes af et gebrokkent Tag, paa hvis Ryg et
barokt Kuppelspir med 8-kantet Tambour, 18 Alen højt over Bjælkeværket, hæver en vældig
Kongekrone mod Himlen. Den oprindelige Ruminddeling, der ikke mere er forhaanden, kan
kun nogenledes rekonstrueres; i Husets søndre Ende fandtes et stort Lokale, helt gennemgaaende, der formodentlig har tjent til Opholdsstue for Officererne; Trappen til højre i Forstuen er vistnok oprindelig, medens de mindre Rum i Nordenden nu er ændrede. -Den dyrchgaaendes Qvist « tænkes i hvert Fald fra første Færd indrettet til Spantesal. Facadernes Faginddeling markeres af Pilastre, der forkrøpper Gesimsen, og det er et smukt Træk, at Risalittens
Arkademotiv reflekteres paa den modsatte Side i tre rundbuede Blændinger. Det er et Spørgsmaal, om Bygningen oprindelig ligesom nu har staaet med blank Mur, et lille Tilbagespring
øverst i Sokkelens Profil kunde tyde paa, at Pudsning har været tilsigtet, og den grove Fejl,
at Buestikkene skærer Gesimsen, trænger til at skjules; Kontrakten med Murermesteren giver
ingen Oplysning. Det er derimod en Selvfølge, at Gesimsen altid har været pudset, hvilket
iøvrigt utrykkelig nævnes i Langes Overslag.
Nyholms Hovedvagt adskiller sig ikke som Type betragtet fra Datidens talrige militære
Vagtbygninger i Danmark, ja overhovedet ikke i Nordeuropa. Det var et Fællestræk at aabne
Bygningen foran til Opholdssted for det posterede Vagtmandskab, men naturligvis blev
Opgaven løst paa forskellig Maade. Paa smaa Corps de Garde'r var det almindeligt herhjemme
(ogsaa i Tyskland) blot at trække Valmtaget saa meget frem over Facaden, at det kunde give
Ly - enten alene baaret af vandrette Bjælker (som fx. paa talrige danske Akciseboder og
Ravelinvagter [9]) eller af lodretteTræstøtter (fx.Kastellets gamle Hovedvagt ved Norgesporten).
I nogle Tilfælde var det aabne Vagtrum udsparet i Hovedfacadens Midtparti (fx. i et Projekt
fra 1751 af S. C. Gedde til en Vagt i Christiani Quinti Bastions Lunette [10], ogsaa Nyboders
Vagt), i andre Tilfælde var Arkadepartiet ligesom paa Nyholm lagt udenpaa Facaden (fx. paa
den af E. D. Hausser byggede Slotholmsvagt i København [11 D. Vore militære Arkiver, særlig
Ingeniørkorpsets, rummer et rigt Materiale af Tegninger til Vurdering af denne Bygningstype,
der vel var den hyppigst forekommende i Fortifikationsofficerernes Praxis og ikke sjældent
fik en særdeles kultiveret Udformning, ligesom der næppe udkom en Lærebog i Militærarkitektur, uden at den gav Forbilleder derfor [12]. Nyholms Hovedvagt slutter sig ganske til den
faste 8aroktradition, men hvem har tegnet den? Det er paa Forhaand sandsynligt, at en Ingeniørofficer har givet i hvert Fald det første Udkast. En Sammenligning med det her gengivne Projekt af C. C. von Dilleben til Hovedvagten i Gliickstadt [13] - ikke dateret, men sikkert fra
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1740'ernes Begyndelse, da Nyanlægget var i fuld Gang - viser et tydeligt Slægtskab i Behandlingsmaaden - i Facaden bemærker man Blændarkaderne, i Planen den gennemgaaende
Officersstue til venstre. Netop i Gluckstadt var Otken, Danneskiolds højre Haand, Chef i disse
Aar. Det ligger jo nær at antage, at det Udkast til Nyholms Vagt, som Ministeren fik approberet
i Februar 1744, stammer fra en af Otkens Officerer i Gluckstadt eller fra ham selv, men naturligvis kan ogsaa en Militæringeniør i København have staaet til Tjeneste - Bygningens Stil er
jo afgjort traditionel,ikke lokal. Naar vi derfor hører. at Generalkommissariatet den 22. Februar
giver Schumacher Ordre til sat skaffe Tegning», altsaa 15 Dage efter Approbationen, saa kan
det jo nok fortolkes saaledes, at han skal lade den samme Arkitekt, som havde givet et Udkast,
udarbejde dette til et komplet Projekt - en saadan Fremgangsmaade var dengang ganske
almindelig - men det kan ogsaa udlægges saaledes, at en Ingeniørs oprindelige Typetegning

SPANT ELOFTSBYGNINGEN PAA NYHOLM. OPFØRT 1742-43

overlades til en civil Bygmester i København til Bearbejdelse, en kollektiv Arbejdsmaade,
der ingenlunde savner Sidestykker (Marselis-s-Platen, Soherr-Eigtwedt og J ardin-Pflueg) i
det rent civile Byggeri [14]. Selvom vi maa antage, at der har foreligget en saadan militær Typetegning, og det synes overvejende sandsynligt, bliver der altsaa alligevel Plads for Philip
de Lange. Thi alene etTræk som det djærve Barokspir. der er saa morsomt og saa originalt
i sin Form, godtgør tilfulde, at en Ikke-Ingeniør har haft Projektet under Behandling - og
denne civile Arkitekt kan kun være Lange. At han var Bygningens Murermester her som ved
alle sine egne Arbejder for Søetaten, tyder for det første derpaa, selvom det ikke i sig selv er tilstrækkeligt Grundlag for en saadan Tilskrivning; men naar vi tager Tagrytteren med i Betragtning, kan der næppe være nogen Tvivl om hans Andel. Man erindre hans snurrige Kuppelspir
paa Akershusprojekterne, der har en lignende, omend langt stærkere, Tendens til at gaa over
Gevind som Nyholmsvagtens, begge Steder har vi den samme friske, noget udisciplinerede
Lyst til det pompøse og maleriske - Murermesterærgerrighed, hvis man vil være ondskabsfuld. Men man mærker i saa Fald de 10 Aar, der ligger mellem de to Arbejder; ved Hovedvagten
har Bygmesteren dog faaet Hold paa Opgaven, den store Kongekrone øverst oppe bæres godt af
Spiret med dets afvexlende svulmende og indsnørede Omrids. Om Lange ogsaa har retoucheret
Hovedfacaden og fx. tilvejebragt det harmoniske Forhold mellem Arkaden og dens Frontispice,
som ogsaa mellem hele Midtfremspringet, Sidepartierne og Mansarttaget, faar staa hen [15].
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Med Hovedvagten havde Nyholm i Anledning af Flaadestationens Omlægning faaet sin
første større grundmurede Bygning og med Spiret specielt et væsenligt Træk i sin Silhouet.
Den anden Nybygning derovre i disse Aar, nuværende »Gatnle Spanielott«, var en ren Værftsbygning, der sluttede sig mere intimt til de gamle Magasinhuse, baade ved Placering og Byggemaade. Det Spantehus med den kgl. Altan paa Holmens Vestside, der var opført i 1720'erne,
var efter Suhms Udsagn i April 1741 saa forfaldent, at det fordrede Reparation; da det imidlertid laa paa en Plads, »der til andet forefaldende Brug var højst fornøden «, ønskede han det
hellere nedbrudt og et nyt opført paa Nyholms modsatte Side, hvor J udichærs Plankehus
fra 1720 i saa Fald skulde vige for det. Naar der saaledes kunde benyttes Materialier fra to
nedrevne Bygninger, vilde en Nyopførelse ikke være omstændelig.
Spantehuset blev imidlertid sparet - det stod til 1764 - og Holmens Chef maatte nøjes

~.
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med at disponere over Tømmeret fra et kgl. Ridehus ved Københavns Slot, der var blevet
raseret i Anledning af Christiansborgs Opførelse [16]. I Løbet af 1742-43 blev da det nye
Spantehus rejst i Bindingsværk af Murermester Søren Sørensen og Tømrermester Johan
George Kreysig efter en Tegning, hvis Ophavsmand ikke kendes - muligvis skyldes den en
af disse Mestre. Synsforretningen, i hvilken Bygningen siges at være forsvarligt opført, indkom
i Slutningen af Oktober 1744 til Generalkommissariatet [17]. Huset var dog i~ke blevet bygget
paa ganske samme Sted som Plankeskuret, det blev rykket helt ud til »Nyvær k -s Kanal, fordi
dets nedre Stokværk skulde indrettes til at huse Chalouper - selve Bygningen kaldtes ogsaa undertiden Chaloupskur. Som den tilsvarende Bygning paa Gammelholm (paa den nordre Side
af Chaloupgraven) aabnede Længen sig forneden med tætstillede kurvehanksbuede Aabninger, der virkede som Arkader, umiddelbart ud til Kanalen. Over dette nedre Stokværk, der bæres
afen dobbelt Række Støtter, ligger det lange Spanteloft noget indrykket fra begge Sider, opbygget
som en Slags forhøjet Mansartetage, dækket med et for Enderne afvalmet Tegltag. Hele denne
svære Overbygning giver det lange, lave Hus sit karakteristiske trykkede Udseende - men gør
detogsaa plastisk mere interessant end »Gl. østreTakkelagehus «,dersammen med det udgjorde
Nyholms -Gadebebyggelse- fra Syd til Nord. HvorbeskedendenneHusgruppeender,virkerden
dog mærkelig indtagende og synes udpræget dansk ved sin landlige Nøgternhed og Jævnhed,
naar man har udenlandske Værftsbygninger af lignende Kategori i Erindringen. Saaledes som
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Spantehuset staar nu, er det baade i det indre og i det ydre ret stærkt omdannet, der er overalt
indsat nye Vinduer og Chaloupportene er lukket [18]. Den store aabne Arbejdsplads bag de tre
Beddinger havde nu faaet den Indramning af Bygninger, som den beholdt hele Aarhundredet
ud og som endnu den Dag i Dag er let at erkende. Det eneste Sted paa Nyholm, hvor der i
den følgende Tid skete Forandringer, var paa den korte Strækning mellem Bedding Nr. 1
og Hovedvagten - »der til andet forefaldende Brug var højst fornøden «,som det hed. Allerede
i 1726, da »Elefanten« blev projekteret, havde man nemlig planlagt at indrette denne Strækning langs Vandet til Bradbænk, fra hvilken to Skibe paa engang kunde kølhales, og dette var
atter blevet godkendt ved Kongens Approbation af det Scheel'ske Projekt fra Marts 1737 [19].
Paa denne Bradbænk var det først Meningen at rejse to Mastekraner - saaledes i nævnte
Projekt - [20], men da Spørgsmaalet blev taget op i 1739-40 ved Forberedelsen af den store
Helhedsplan, var der kun Tale om at rejse en Kran, naar en Gang i Fremtiden den allerede
staaende paa »Elefanten ss Bradbænk var bleven brøstfældig [21]. Da, saa mærkeligt det end
lyder, nævnte Strækning Nord for Beddingerne paa dette Tidspunkt endnu ikke var reguleret, maatte »denne Distance og District« som Suhm siger, først opfyldes og forsynes med Bolværk; der stod da kun til Rest at anbringe de behørige Spil. Et Prospekt i Søkadetternes
Skitsebøger fra 1747 viser netop en Fregat under Kølhaling paa Nyholms Bradbænk, der
altsaa var færdig paa dette Tidspunkt. Men dengang havde ogsaa Planen om den nye Mastekran allerede taget fast Form. I Sommeren 1745 var Benstrups Kran paa »Elefanten« efter
Overekvipagemester Schumachers Befaling blevet besigtiget af Konstruktionskommissionen,
der erklærede den for kassabel (19. Juli), hvorefter Schumacher beordrede denne at lade
Overskibsbygmester Anders Thuresen levere en Tegning til en ny og føre Tilsyn dermed.
Kommissionen gjorde sin Pligt saa grundigt, at den »ventileredee Sagen et fuldt Aar, fra
Juli 1745 til Juli 1746 i talrige Møder; først ved kgl. Resolution af 18. August s. A. blev dens
Tegning og Model approberet [22]. Kranens videre Skæbne blev saaledes ikke afgjort i Danneskiolds Tid, vi skal følge den i et senere Afsnit.
Heller ikke Nyholms Detension blev bragt i færdig Stand før 1746. Endnu i 1740 var man
ikke fuldt klar over, hvorledes Batteriet »Sixtus - skulde opføres, enten som et almindeligt J ordværk med Brystværn (par apet), eller - hvad Suhm ansaa for mest fordelagtigt - »under et
Skur med Brystværn [af Egetræ] og Skydehuller som paa et Skib, hvorved profiteres at baade
Rapperterne og Batteriplankerne [Underlagene] er under Tag og Conservation, saa og haves
den Fordel at man [overstreget : jeg] kan bruge Taljer og Brøger [Br oge] ved Canonerne, hvorved jeg lettere kan regere dem og skyde gesvindtere« [23].
Først i 1748 lykkedes det Suhm, der dengang atter var Holmens Chef, at gennemføre den
af ham foretrukne Løsning.
I sit Projekt af 1740 havde Danneskiold foreslaaet at nedrive de to Krudtiaarne i Carls
og Wilhelms Bastioner og i Stedet for bygge fire nye og langt større, men de gamle fik alligevel
Lov til at blive staaende og kun de to nye blev opført, henholdsvis i Frederiks og Charlotte
Amalies Bastioner. Som allerede tidligere nævnt, skete der Henvendelse til Obert Otken i Gliickstadt, der i November 1741 tilstillede Generalkommissariatet et Projekt og et foreløbigt Overslag [24], der blev approberet den 9. Februar 1742. Først et Aar efter, i Marts 1743, blevet
komplet Overslag fremlagt af Philip de Lange paa saavel Murer- som Tømrerarbejdet sefter
dertil af Oberst Øtken givne Tegning og Deduction «. Bekostningen ansloges for begge Krudttaarne til ialt 13.714 Rd. [25]. Det varede imidlertid en rum Tid før Arbejdet kunde gaa i Gang,
da Byggegrunden viste sig mere usikker end beregnet og der derfor maatte skaffes Efterbevilling til mere »sufflsante « Fundamenter [26]. Saa sent som en Uge efter Paaske 1744 tog
Lange fat paa Arbejdet, der paa Grund af Materialmangel skred saa langsomt frem, at Taarnene ikke som beregnet kom under Tag indeværende Aar, men først ved Midsommertid 1745.
Den 3. November s. A. indsendte Lange sin Regning [27].
Øtkens Krudttaarne, der begge er bevarede, har hver en Længde af 40 Alen, en Bredde
af c. 16 Alen. en Højde af 61/4 Alen fra Jordsmon til Gesims. De er paa hver Langside forsynede med 6 korte - ikke som paa de gamle Taarne opad skraanende - Contreforcer med
teglhængte, for Enden afvalmede Afdækninger, der skærer ind i Bygningernes Vinkeltag.
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Rummet er dækket af en svær Tøndehvælving og delt i to Stokværk ved et indskudt Bjælkelag,
baaret af en dobbelt Række Støtter. Disse Krudttaarnes Konstruktion er saaledes ganske forskellig fra de halvhundred Aar ældre, hvilket er naturligt nok, naar man betænker, at en Vaubans Arbejder havde vundet almen Udbredelse i Mellemtiden. Øtkens Projekt er netop udarbejdet efter et Forbillede af den berømte Ingeniør - en Type med rundbuet Tøndehvælv af
sex tætmurede Teglstensskifter, som han havde opfundet efter at have forkastet alle tidligere
Konstruktioner med spidsbuede Hvælv som værende for svage. Denne Type havde staaet sin
Prøve i den spanskeArvefølgekrig, ved Angrebet paa Landau (1702) var der bl. a. faldet 80Bomber
paa et saadant hvælvet Magasin uden at ødelægge det, ved Tournais Belejring 1709 havde
man gjort lignende Erfaringer. Den højtansete Ingeniør Belidor, der beretter dette, kunde
derfor ikke betragte Vaubans Projekt uden at blive henrevet til Begejstring, og hans Lærebog
i Fortifikationskunst, der udkom 1729 (2. Udg. 1734) og øvede vid Indflydelse, fremhævede
stærkt Marskallens Invention [28]. At Øtken, der iøvrigt skrevet fortrinligt Fransk [29], har haft
dette Hovedværk af Belidor i Hænde, da han nogle Aar efter dets Fremkomst sendte Danneskiold sine Tegninger, er aldeles uomtvisteligt. Det er næppe heller tilfældigt, at det Krudttaarn, der i 1741 blev opført i Grevens Bastion i Kastellet, havde spidsbuet Hvælving, thi
Tegningen dertil, af H. H. Scheel, blev approberet saa tidligt som 12. Marts 1734 [30].
I Løvenørns første Aar var »Tr ekroner« blevet demoleret, medens »Pr øvestenen« stadig
fik Lov til at blive liggende, skønt det allerede i adskillige Aar havde været forfaldent. Danneskiold-Samsøe, der havde vidtgaaende Planer om en Forbedring af Københavns Sødefension,
vilde først og fremmest have Farvandet renset, og efter hans Forestilling af 2. Oktober 1736,
støttet paa en Erklæring fra Admiralitetet, besluttede Christian VI da strax at lade Flaget og
Kanonerne fjerne fra »Pr øves tenen « og Batteriet sløjfe [31 ]. Judiehærs Værk overlevede trods
alt denne Dødsdom adskillige Aar - indtil 1767 (32) - og vedblev med at være Hovedstadens
eneste Søbatteri, medens det store Danneskioldske Projekt om Anlæggelse af ni smaa Luneller
paa Refshalen og Stubben samt Batterier langs Kalvebodstrand og fra Nyværk udad til »Prøvestenen «, der var blevet approberet den 23. April 1745 [33), ikke blev paabegyndt før 1746 og
derefter blev lagt til Side som uhensigtsmæssigt i de følgende 20 Aar [34). Vi skal derfor ikke
gaa nærmere ind herpaa, men fortsætte vor Gennemgang af Byggearbejderne paa selve Holmen og vende os fra Nyholm til de Syd derfor projekterede Øer og Anlæg. Ballastkisten ved
Nyholms sydvestre Hjørne og den denned forbundne lille aflange Ankerø, der begge var
angivet paa den store Helhedsplan af 1740, blev programmæssigt opfyldt og indpælet i Danneskiolds Tid [35); den første af disse Lokaliteter, der forsvandt ved Nyholms Udvidelse mod
Syd i 18. Aarhundredes Slutning, kan endnu skimtes i denne Holms Omrids som et retkantet
Fremspring lige ud for »Arbejdsskur Nr. 16« [36). Med Langøens Opfyldning gik det derimod kun langsomt, kun den sydlige Del begyndte at tage Form inden 1746 og der opførtes
her de første Masteskure. Øens Fuldendelse og dens komplette Bebyggelse efter Projektet blev
det forbeholdt Danneskiolds Efterfølgere at sætte i Værk.
Af særlig indgribende Betydning blev det, at den planlagte store Marincby ikke skulde
blive realiseret. Saalænge Christian VI levede, stod Planen stadig ved Magt. I Maj 1743 foreslog Ministeren at paabegynde en Kapilalopsparing med dens Realisering for øje [37), og Frederik V konfirmerede den ved sin Tronbestigelse, men da Danneskiold havde faaet sin Afsked,
blev den ganske stille forladt. De store praktiske Vanskeligheder, der klæbede ved Projektet,
er vel kommet stærkere frem, da dets Autor ikke mere var i Stand til at hævde det.
Medens denne Del af Danneskiolds Reformværk saaledes fik en principielt stærkt afvigende Skikkelse, da han sad som magtesløs Tilskuer, havde han den Lykke at se Holmens
største og betydeligste Bygningsværk tage Form under sine Hænder, nemlig Arsenalet.
I de første Aar under hans Administration havde Søartilleriet endnu Fællesskab med
Hærens. Det dybe Snit, der i 1735 var blevet ført mellem de to Etater, var dog ikke naaet
helt ned [38). Det maa allerede tidligt have forekommet Danneskiold betydningsfuldt at hidføre en absolut Adskillelse, at blive helt og fuldt Herre i sit eget Hus - først og fremmest at
faa fjernet Søartilleriets Kanoner og øvrige Materiel fra det gamle Tøjhus og bringe det i mere
levende Kontakt med de nye Holme. Ikke mindst for at fremme Koncentrationen indenfor
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Holmens store og ret usammenhængende Organisme blev da Artillerikommissionen nedsat
ifølge kgl. Resolution af 31. Januar 1738. Den bestod af Admiral W. von Schindel, Schoutbynacht Suhm, tillige Holmens Chef, det samlede Artilleris Chef, Oberst Reitzenstein, og Søtøjmester, Oberstløjtnant M. Thye [39], og fik til Opgave at give Betænkninger over de Poster,
som Danneskiold maatte forelægge dem, - altsaa først og fremmest at give Marineministerens Reformforslag en saglig artilleristisk Underbygning. Det var Danneskiolds Ønske, at
Søartilleriet for Fremtiden skulde holdes samlet i et nyt Arsenal paa Motzmans Plads, og
unægtelig var det vel motiveret. Den tidligere omtalte, fortvivlede Maade at udruste Skibe
paa ved Kastelspynten stillede altfor store Krav baade om Folk og Fartøjer til Transport.
Dertil kom, at naar »en pressant Armatur- forefaldt, kunde en saadan langsom og stærkt
udsat Overførsel af Skyts paa Pramme drage de alvorligste Følger efter sig [40]. Danneskiolds
Forslag vakte dog heftig Modstand hos det ene af Kommissionens Medlemmer, Oberst Reitzenstein. Naturligt nok maatte det ægge ham til Protest, at hans Myndighedsomraade blev truet,
men selvfølgelig var hans »diskrepante Mening - ogsaa sagligt begrundet. Efter hans Skøn
vilde Flaadens Kanoner og Rapperter under et Bombardement være mere udsat paa den
aabne Motzmans Plads end i det gamle Tøjhus, - et Argument, som Danneskiold virkningsfuldt imødegik med den Bemærkning, at man ikke kunde formode, at Skytset i Krigstid laa
paa nævnte Plads, saa var der dog vel bedre Anvendelse for det [41]. Overkrigssekretæren
lod imidlertid Admiratitetet udtale sig om sin egen og om Reitzensteins Opfattelse; Resultatet
heraf blev, at det i en Forestilling til Kongen af 4. August s. A. sluttede sig til Danneskiolds
Projekt vedrørende Motzmans Plads. Ved kgl. Resol. af 13. August beseglede Christian VI
denne Afgørelse, Flytningen af Søartilleriet blev beordret »saaledes som Pladsen sammesteds
Tid efter anden dertil kan extenderes og indrettes - [42], dog skulde, hvad ogsaa Danneskiold
havde hævdet, Marinens Haandgeværer, Huggerter etc. forblive paa Tøjhuset indtil videre.
Sagen var nu klar nok. Suhm har støttet Danneskiolds Planer stærkt i Kommissionen og
hjulpet dem til Sejr, - han var jo ogsaa som Holmens Chef, der snart skulde blive Søartilleriets øverste Myndighed, direkte interesseret - , i hvert Fald havde han, som ovenfor nævnt,
allerede den 30. Maj 1738, altsaa kort efter at Kommissionen var blevet nedsat, forelagt denne
et Projekt [43], der senere skulde blive fulgt i Hovedtrækkene. Han foreslaar her, at det dengang staaende Rapperthus paa Motzmans Plads rives ned for at give Rum for Kanonerne,
der fordeles i »Distrikter« efter deres Kaliber. Øens Form bibeholdes, idet den dog udvides
mod Nord i hele sin Bredde med en Opfyldning af 70 Fods Længde. Men af størst Interesse
er det dog at se, at Suhm foreslaar at opfylde en ny Plads øst for Motzmans, en Plads, der
svarer til den senere Arsenalø. Dens Udstrækning i N.-S. svarer til den med 70 Fod forlængede Motzrnan'ske Plads, dens Bredde ansættes til ca. 240 Fod. Paa denne ø projekteres et
. grundmuret Hus paa et Stokværk og i tre Fløje, - Hovedfløjen (495 Fod lang, 40 Fod bred)
er beregnet til at rumme Rapperter, i Sidefløjene (145 Fod lange) skal anbringes Artillerigods
som »Ansættere, Taljer, Broge og adskillige andet smaat ingredienser». De to Øer, adskilte
ved en Kanal af 120 Fods Bredde, forbindes ved en Bro. Hvad Helhedsdispositionen angaar, blev Suhms Arsenalprojekt grundlæggende for dette
store Bygningskomplex, der først blev afsluttet i Begyndelsen af 1770'erne, - Hovedværket
i Holmens Arkitekturhistorie. Men var Suhms Forslag saaledes blevet udarbejdet og fremlagt
paa et tidligt Tidspunkt, skulde det dog vare rum Tid, før det slap helskindet gennem Administrationens langsomt malende Kværn. Ganske vist blev det første Punkt af Suhms Forslag:
Udvidelsen af Motzmans Plads, approberet af Kongen den 10. April 1739 (i Konsekvens af
den kgl. Resol. af 13. August 38), men først i August s. A. mente Artillerikommissionen at
kunne forelægge ogsaa det andet Punkt til Godkendelse: Opfyldningen af en særlig ø, paa
hvilken Arsenalet skulde bygges, - hvilket approberedes den 9. Septbr. 1739 [44]. Suhms
Projekt var saaledes blevet grundigt ventileret i Kommissionen, der endogsaa havde sam menkaldt Ekvipage- og Fabrikmestrene samt flere overordnede Søartillerister for at høre
deres Mening om, hvorledes Artillerigodset, særlig Rapperterne, bedst kunde opbevares. Der
var Enighed om, at naturligvis var det den ideelle Løsning at faa Magasiner baade til Rundholterne (der var i Skibene) og Rapperterne, men foreløbig var det sidste vigtigst; der maatte
7D

gaas langsomt frem, Skridt for Skridt. Men intet maaler bedre Danneskiolds og Suhms metodiske Kamp for at bringe Holmen ud af dens primitive Forhold end netop Arsenalets
Forhistorie.
Sagen om Arsenalet, der jo indtog en fremskudt Plads i Planen af 1740, laa imidlertid
stille i dette Aar, - først og fremmest Flaadens Forlægning tog da Interessen fangen -, og
da den atter genoptoges i det følgende Foraar, skyldtes det Suhms Initiativ. Netop medens
Hovedmagasinet paa Gammelholm var i Færd med at fuldendes, henvendte Holmens Chef
sig til Philip de Lange og overdrog ham en ny stor Opgave, Forfærdigelsen af et Projekt til
Arsenalet. Men i den Tid, der var forløbet siden Suhm udarbejdede sit første Projekt, var
Fordringerne til et Søtøjhus steget ret betydeligt, hvilket altsaa vil sige, at Danneskiold og
Suhm havde drøftet Sagen indgaaende, thi ganske vist blev Bygningsværkets Udstrækning
i N.-S. nogenledes den samme, men Kravet om et trefløjet Komplex blev i hvert Fald i første
Omgang opgivet, - omend det hele Tiden har været betragtet som den ideale Løsning -,
idet det var Hensigten først at lade opføre ikke een lang Fløj parallel med Pladsens Vestside,
men to Fløje ved Siden af hinanden og indbyrdes forbundne ved en Portmur. Endvidere
blev det bestemt at forsyne disse Fløje med et øvre Stokværk, dog kun af skalmuret Bindingsværk. Forneden skulde da Flaadens Kanoner og Rapperter opbevares, foroven det øvrige
Arkeligods. Hver Fløjs Længde blev ansat til 117 Alen, dens Bredde til 18 Alen. Paa Grundlag af disse Betingelser og naturligvis mere specielle Direktiver hvad den indre Opbygning
angik, - altsaa et ret snævert Program -, forfærdigede Lange da sine Tegninger (dat. 18.
Marts 1741) [45] og udarbejdede et Overslag (dat. 24. Maj s. A.), der ialt androg 18,921 Rd.
6 Sk. [46]. Støttet paa dette Materiale, som Suhm forelagde Generalkommissariatet, rettede
da dette den 8. August en indtrængende Forestilling til Kongen om at lade Arsenalets Opførelse paabegynde. Efter en Konference med Danneskiold derom, billigede Christian VI Projektet i dets Helhed, men befalede ham dog først at forhandle med de deputerede for Finanserne om at tilvejebringe Midlerne, før der blev truffet endelig Afgørelse om Opbygningen
[47]. At Kongens Godkendelse af Anlæggets Plan har været uden Indskrænkning, skønt den
ikke blev kommuniceret Søetatens Krigskancelli som en formel Resolution, fremgaar til Evidens deraf, at Fundamenterne strax blev sat i Arbejde efter Langes Grundplan. Medens dette
stod paa, trak det ud med at skaffe Foretagendet den fornødne økonomiske Basis, og vistnok først i Begyndelsen af 1742 havde Kommissariatet opnaaet at slutte en særdeles gunstig
Overenskomst med den rige og ansete Tømmerhandler Andreas Biørn [48], ifølge hvilken
denne paatog sig at levere baade Tømmer og Murmaterialier med en Kredit af eet til to Aar
»efter Cassens Lejlighede. Samtidig hermed tog Suhm, der bedst vidste, hvor Skoen trykkede,
uformodet Initiativet til en Forbedring af Projektet (Skrivelse af 8. Marts 1742). Ikke mindst
Oberst Mushardts kun 12 Aar gamle Rapperthus paa Motzmans Plads maatte staa for ham
som et manende Exempel paa et Arsenals Forkrænkelighed - navnlig naar det var af Bindingsværk - »denne slette Bygning«, som han næsten irriteret skriver til Kommissariatet
[49], »vil efter al esperance ikke kunne staa over et Par Aars Tid« - hvorfor han nu indstændigt tilraader, at ikke blot nedre, men ogsaa øvre Stokværk i det nye Tøjhus maa blive af
Grundmur. Dette havde han naturligvis ogsaa tidligere kunnet se, men hans Betænkeligheder
ved Bindingsværkets »incovenienser « er øjensynlig vokset proportionalt med Langes Fundamenter - den gode Lejlighed maatte benyttes. Sagligt søger han yderligere at støtte sit Krav
paa den noget forbavsende Oplysning, at det grundmurede øvre Stokværk alene af den Grund
er nødvendigt, »saasom Godset ellers ikke kan rummes«. Men da Arkeligodset dog vanskeligt
kan tænkes at være blevet særlig voldsomt forøget i Løbet af godt et Aar, maa Viceadmiralen siges at være kommet temmelig sent til denne Erkendelse. Men i alt Fald opnaaede han,
at Kommissariatet gjorde hans Forslag til sit, i en Forestilling af 26. April 1742 blev» de paafaldende Vinde og Vejrlig fra alle Kanter«, der truede Bindingsværkshuse paa »en fri Plads«,
paakaldt med stor Fynd. Af ikke mindre Virkning maatte det dog være, at Udgifterne næppe
behøvede at overstige den stipulerede Sum, eftersom Fundamenterne jo var lagt og endel
Materialier indkøbt. Kommissariatets Byggelyst maales ikke mindst ved den Oprigtighed,
hvormed den lover stor Sparsommelighed, hvis Opførelsen maa paabegyndes indeværende
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Aar [50J. Men før Resolutionen faldt paa denne Forestilling, optraadte Danneskiold som deus
ex machina. Kommissariatets ændrede Projekt havde været ledsaget afen Tegning, som Suhm
uden Tvivl havde ladet forfærdige af Lange. Det forstaas, at Arsenalfløjenes Facader maa
have været overordentlig nøgterne, saalænge det øvre Stokværk kun var Bindingsværk med
1/2 Stens Skalmur - en dekorativ Behandling af Fladerne ved Fremspring (Lisener) eller
Forsænkninger (Blændinger) var udelukket - og det kan antages, at ogsaa det 2. Projekt,
der maa være blevet leveret ret hurtigt, har beholdt det prunkløse Præg og væsenlig kun
vist den ombygningsmæssige Ændring i Tværsnit og Plan. Sikkert er det, at medens denne
Tegning endnu laa paa Kongens Bord, satte Danneskiold sig personlig i Bevægelse, lod Lange
forfærdige et nyt (3) Projekt og forelagde dette for Christian VI den 7. Maj [51}. Denne Episode er mærkelig. I Generalkommissariatets Forestilling af 26. April, med hvilken Projekt 2
fulgte som Bilag, omtales dette Kollegiums »Overlæg med Holmens Chef« , der jo var Pro-
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UDKAST TIL ARSENALET, APPROBERET DEN 9. MAI 1742 (RIGSARKIVET)

jektets Promotor; men Forestillingen er ikke underskrevet af Præses, Danneskiold, der altsaa
maa have været fraværende ved Mødet. Greven kan da ogsaa vanskeligt have følt sig medansvarlig for Projektet, thi i Memorialen til Christian VI faa Dage senere træder hans Kritik
deraf saa utilsløret frem, som det vel var muligt i en slig Skrivelse. Efter at have resumeret,
at Generalkommissariatet har insinueret en Tegning, fortsætter han: »Men da jeg formener,
at saadan en publik Bygning som et Arsenal bør at have bedre Anseende, saa haver jeg eragtet nødig, hosfølgende Tegning at lade forfærdigc «. Havde mon ikke Danneskiold eragtet
den samme Anseende nødig 11 Dage i Forvejen, kunde han tænkes at skifte Opfattelse saa
hurtigt? Det er naturligvis tænkeligt, men man kan dog ikke afvise den Mulighed, at den begyndende personlige Rivalitet mellem de to myndige Mænd her har givet sig Udslag. Hvadenten nu Suhm egenmægtigt har forceret sit Projekt frem eller Danneskiold med sit »sensihle «
og ikke mindre autoritære Sindelag ugrundet har følt sig ægget af den andens Virkelyst sikkert er det, at Holmens Chef og i dette Tilfælde ogsaa Kommissariatet blev desavoueret
af Marineintendanten, idet Kollegiets .Ændringsforslag og dets almindelige Byggeprogram vel
blev godkendt ved kgl. Resol. af 9. Maj, men rigtignok paa Grundlag af den af Danneskiold
personlig forelagte Tegning [52}.
Selv naar man ser bort fra den umiskendelig polemiske Brod i Overkrigs sekretærens
Memorial, kan det ikke nægtes, at hans stærkt understregede Krav om, at ogsaa et sømilitært
Bygningsværk skal have monumental Holdning, virker som en formelig Programerklæring,
og i det hele taget er grumme karakteristisk for hans storslaaede Synsmaade. Den samme
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PHILIP DE LANGES TEGNING AF AHSE XAL-KOMPLEXET OG ARTILLEHISKOLEN 176:1 (IUGSAHKIVET)

Tankegang fik Udtryk, da Hovedmagasinet paa Gammelholm skulde rejses, og den ytrer sig
i hans hele Færd som Marinens Leder. I disse Bestræbelser regnede han sjælden forgæves
med Kongens Støtte, de to Halvfætre havde samme Opfattelse af Bygningskunstens Betydning
som Kulturfaktor i Staten og som dennes MagtsymboL
Endelig var da Arsenalets Forhistorie afsluttet med Approbation af Langes Projekt, der
iøvrigt - forstaaeligt nok med den korte Tidsfrist, der var givet til dets Udarbejdelse - ikke
var komplet, men kun viste Facade og Plan af Portalen og 8 Axel' af hver af de tilstødende
Fløje. Ogsaa paa anden Maade mærkes Tegningens hastige Tilblivelse, idet Danneskiold indskyder den Klausul: :t ••• dog at Porten i Steden for at være sluttet oventil forblevaaben, som
giver des bedre Anseende, saa og at et og andet af smaa Ting, som uden større Bekostning
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ved Bygningen til Zirat kunde indrettes, allernaadigst maatte approberes at maatte ske - - en
Betingelse, der ogsaa blev udnyttet. Tegningen, der er forsynet med Christian VI's egenhændige
Approbationssignatur, paraferet af Danneskiold, er heldigvis bevaret, men først nu kommet
for Dagen. Den er ikke signeret, men bærer alle Kendemærker fra Langes Tegnestue og har
Mester Philips egenhændige Skrift i Maalestokken [53]. En stilhistorisk Vurdering af den vil
nedenfor blive foretaget.
Allerede i Marts 1742 var Fundamenterne til Arsenalet færdige, og saa saare den endelige
Approbation (9. Maj) af Opstalten forelaa, begyndte Murerarbejdet. Ved Sommerens Midte
var nederste Stokværk opført, hvilket fremgaar af Suhms Rekvisition af Stilladstømmer
»under Buerne- og Tømrermester Kreysigs Begæring om 500 Alen Egetømmer til Murlægter
under første Bjælkelag [54]. I August blev da Tømrermesterens Overslag (fra 24. April) aktuelt, det blev af Kommissariatet forelagt Banner Matthiesen til Godkendelse af den ansatte
Arbejdsløn, 1300 Rd., hvilket »blev eragtet billig e. Det Tømrerarbejde, der blev udført, bestod
foruden Tagkonstruktionen i hver Fløj afto Hovedtrapper, to Gulve og 19 Porte [55], Arbejde,
der for største Delen endnu er bevaret. Hen paa Efteraaret var Opførelsen da saa vidt fremskreden, at Lange med god Samvittighed kunde rejse til Glorup for at tilse sin Ombygning af
Gehejmeraad Plessens Gaard, efter at have meddelt Kommissariatet, »dass ich vorinnen meiner
absonderheit alles auf Motzmans Platz so veranstaltet, dass deshalher nichts solI verabsåumet
werden ... « [56J. Arbejdet blev da ogsaa under Suhms nidkære Tilsyn stærkt forceret, for
at Bygningerne kunde komme under Tag før Vinterens Frembrud. Da der ikke fandtes tilstrækkeligt Bly i Holmens Oplag til Taglægningen, maatte Hofbygmester Eigtwedt i November udlaane 42 Skippund »Klumpe-Bly e fra den kgl. Materialgaard [57]. I Foram'et 1743 var
Arsenalets to Fløje da helt opførte, og Christian VI gav sin fulde Anerkendelse af det nye
store Anlæg ved under 15. Marts at tillægge begge Øerne Navnet »Christians-Holmene« [58],
en Betegnelse, der dog aldrig blev gængs, idet man senere ved »Christiansholm e: altid kun
forstod den tidligere Motzmans Plads, medens den anden ø mere konkret kaldes )Arsenaløen e ,
Da Hovedfløjene saaledes stod opført, var det paa Tide at lade Portalen paabegynde. Et
Specialrids var blevet approberet af Christian VI i Midten af August 1744, og den 31. s. M.
fremlagde Lange et Overslag paa ia1t 1663 Rd ., af hvilke de 600 var beregnet »Vor I. K. M.
Brust Stuck samt die Friedens Armaturen, und zwey Finxen mit 2 Kinder darauf, so alles
nach der Zeichnung ... vor Arbeitslohn und Materialien - [59]. Hvem denne Tegning skyldes,
oplyser Banner Matthiesen i en Betænkning, han kort efter (den 23. September) afgav om
Overslaget, idet han nævner »Muur Mester Langes forfattede Tcigning « [60]. Men ogsaa Billedhuggeren er os bekendt. Det havde oprindelig været Overekvipagemester Schumachers
Hensigt at lade Holmens Billedhugger udføre selve Skulpturarbejdet (Kongens Brystbillede,
Armaturet etc.) og Byens Mestre Stenhuggerarbejdet [61J, men det hedder udtrykkelig i en
Forestilling fra Kollegiet af 3. Marts 1747 , at Hofstenhugger Fortling har været anvendt i Stedet for Holmens Mester [62J. Portalens temmelig plumpe Stil med de undersætsige Pilastre
og den særdeles grove figurlige Plastik modsiger i og for sig ikke de givne Oplysninger om
Værkets Inventor og dets Udfører - den elegante Prydarkitektur var ikke Mester Philips
Sag, og Jacob Fortling var slet og ret Stenhugger [63]. Alligevel maa der have været et Mellemled mellem disse to, Lange kan ligesaalidt som Fortling tænkes at have givet Udkast til
Christian VI's Brystbillede, hvor ringe det end er; det er rimeligt at tro, at Holmens Billedhugger - paa dette Tidspunkt Just Wiedewelt - der fra Gallionernes Udsmykning var fortrolig med figurlig Skulptur, har givet en Tegning til Indpasning i Langes Projekt.
I 1744 kommer ogsaa to Sidefløje paa Tale, saaledes at der kunde fremkomme et tresidet Anlæg om en Gaard, der ifølge Danneskiold (Forestilling af 17. November) »burde indelukkes med en Mur paa den østre Side med sine nødvendige Porte r (64J. Langes Tegning til
disse Fløje kendes ikke, men i hans endnu bevarede Overslag, dat. 16. Februar 1745 , opgives
deres Længde til hver 59 Alen, Dybde 18 Alen - udvendige Maal - ; nedre Stokværk blev
forsynet med 9 Porte, det øvre med samme Antal Vinduer. Taget skulde lægges med blaa
glaserede Tegl. I Stil og Proportion maa Sidefløjene ganske nøje have svaret til Hovedbygningerne. Ligesom Forbindelsen mellem disse sidstes øvre Etager skete ved det rigt smykkede
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)Galleri «, skulde Sidefløjene tilknyttes ved» Løngange-, men uagtet dette var angivet paa den
Tegning, som Danneskiold fremlagde til Approbation den 24. August 1746, blev Sidegallerierne dog samtidig fraraadet af ham, »siden det ikke er nødvendig, at der imellem Lofterne er
nogen Communication s . Paa en ny Tegning af Lange, dat. 3. September, var de følgelig »exciperede« [65]. Ved Danneskiolds Afgang forelaa der saaledes et komplet Projekt til Arsenalets Sidefløje, men foreløbig blev disse ikke bygget.
Paa Grundlag af Suhms første Udkast havde gennem omstændelige Byggeforhandlinger,
Skridt for Skridt, et betydeligt Arkitekturværk faaet Form. Husenes enkle Plan var fremgaaet under et Samarbejde med Marinens sagkyndige og Arkitekten, deres Indretning betinget af Kravene om overskuelig Placering og uhindret Transport af det svære Artillerigods. I
de to Etager høje Bygninger aabnede de nedre og højeste Stokværker sig ud mod Motzmans

KONGEPORTALEN VED ARSENALET (FØR RESTAURERINGEN)

Plads med en fortløbende Række rundbuede Porte, 19 paa hver Fløj; øvre Stokværk var
forsynet med ligesaa mange Vinduer, medens baade Side- og Bagfacader var lukkede. Den
indre Disposition er ejendommelig i al sin Simpelhed: bag Portene er der i hele Husets
Længde udsparet en Gang; naar Godset var blevet ordnet i denne »Arbejdsgang« , kunde det
transporteres op ad de brede og magelige Trapper, af hvilke der fandtes en i hver Ende af
Bygningen, til Pakkamrene ovenpaa, et for hvert Skibs Gods. I den søndre Arsenalfløj er
denne Indretning endnu vel bevaret, i den nordre er Planen derimod noget forandret. Den Facadestil, som Lange havde anslaaet, staar i ypperlig Samklang med Bygningernes
Bestemmelse og deres enkle, kraftige Karakter. I det originale Projekt af 9. Maj 1742 inddeler
han de upudsede Facader vertikalt med forkrøppede Kvaderpilastre paa Portmellemrummene
og for Enderne og anbringer endvidere en tværrektangulær Blændfylding for hvert Fag,
mellem Port og Vindue. Husene dækkes af lave Tegltage med let indadsvungne Endevalme. Men Kvaderpilasteren, der i særlig Grad passede sig for en militær Bygning, og som
Lange iøvrigt samtidig brugte paa Damsholte Kirke [66], kom dog ligesaalidt som Blændfyldingen til Anvendelse, da Arsenalet blev opført; man foretrak - formodentlig af Sparsommelighed - en flad, glat Lisen med en tynd Gesims. Derved blev de lange Rækker af rundbuede Porte de mest fremtrædende Elementer i Facadernes Fysiognomi - naar de stod
aabne, fik de Karakteren af Arkader.
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Hvis det overhovedet skal være muligt at paapege eventuelle udenlandske Forbilleder
for vort Arsenal, maa det blive dette maskerede Arkademotiv, der skal føre os paa Sporet. I
Brest fandtes en lang Magasinbygning, liggende overfor Hovedmagasinet, der baade ved
Stokværksinddeling, Tagløsning og Arkademotiv staar Arsenalet nær. At Danneskiold kan
have haft denne eller en dermed beslægtet fransk Værftsbygning i Tankerne, da han ønskede
at give Søtøjhuset -et bedre Anseende- , er jo paa Forhaand rimeligt at formode [67]. Men
det kan ikke nægtes, at Arsenalet paa Christiansholm meget vel kan have faaet sin Skikkelse
alene ud fra lokale Betingelser. Hvordan det end forholder sig - dette Bygningsværk er et
Kunstværk med Rang blandt vor Baroks bedste. Dets brede, magtfulde Facader ind mod
Havnen blev sat stærkt i Relief ved de to Columnæ rostratæ, der paa Motzmans Plads (Christiansholm) flankerede Indgangen til Arsenalbroen, men mærkelig nok fik det gamle Rap• -;
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perthus Lov til at blive staaende endnu i Begyndelsen af 1750'erne, hvis man tør stole paa
et Kort fra denne Tid i Rigsarkivet [68]. Paa Christiansholms Nordside blev der endelig ifølge
kgl. Resolution af 31. Juli 1743 indrettet Slæbesteder, hvor Flaadens Master kunde ophales [69J.
Marineetablissementet paa Gammelholm var udenfor Danneskield-Projektets Rækkevidde. Det var en Helhed for sig, der ikke let lod sig om støbe og heller ikke havde det nødig.
De to vigtigste Fabrikbygninger, Frederik II's Reberbane og Smedierne fra Christian IV's
Tid, skulde endnu gøre Tjeneste i mere end et Aarhundrede. I Løbet af de første Aartier efter
1740 undergik Gammelholm alligevel væsenlige Forandringer. Om et samlet Forsøg paa en
Regulering efter arkitektoniske Linier af det højst uensartede Anlæg kunde der ganske vist
aldeles ikke være Tale, men Bebyggelsen i denne Periode fik en mere statelig Karakter, idet
adskillige ældre Bindingsværkshuse, der havde kendt bedre Dage, nu efterhaanden bleverstattet af anselige eller i hvert Fald solide Nybygninger i Grundmur. Den store Ildsvaade i
1728 havde ikke talt sit manende Sprog forgæves; Kravet om forsvarligt Byggeri var i særlig
Grad paa sin Plads herovre paa Holmen, hvor saa mange brandfarlige Virksomheder havde
til Huse, og hvor saa store Værdier for Land og Rige stod paa Spil. Flere af de forhaandenværende mindre Værksteder og Magasiner var ogsaa blevet for smaa og forekom i det hele
taget saa utilfredsstillende, at de maatte afløses af nye og bedre. Med Opførelsen af Hovedmagasinet var det første store Skridt gjort til at skabe en mere værdig Ramme om det gamle
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Værfts Virksomhed . Størsteparten af Flaadens Gods (Tovværk, Blokke, Jern ete.) var vel
under Tag - nu stillede adskillige Værksteder Krav om grundmuret Hus. Holmens Chef,
der var Talsmand for disse Krav, vilde med Rette kunne paaberaabe sig, at Danmarks ubestridt største Industrivirksomhed ikke burde staa tilbage for de private Manufakturer, der
uden Betænkning lod grundmurede, for en Del meget anselige Bygninger opføre - fra denne
og den følgende Periode kan nævnes Vestindisk-guineisk Kompagnis Sukkerraffinaderi paa
Christianshavn (Begyndelsen af 1730' erne), Stephen Hansens Geværfabrik (Hammermøllen)
i Hellebæk (1743 ff), Jacob Fortlings Fajancefabrik i Kastrup (1749 ff'). Og havde ikke Staten selv ladet bygge grundmurede Værkstedshuse for Ovnfabrikken bag Blaataarn (1737)
og for flere Virksomheder i Civiletatens Materialgaard? [70] For en Mand som Danneskiold,
der havde været den ledende Kraft i Kommercekollegiet fra dettes Oprettelse i 1735 indtil

ARSE NALET. I FOR GRUNDEN BRO TIL CHRISTIANSHOLM

1739, og derfor betragtede den voksende Fabriksdrift i København og Omegn med levende
Interesse - saa meget mere, som mange af disse Industrivirksomheders førende Mænd
stod i stadig Kontakt med Søetatens Styrelse i deres Egenskaber af Storleverandører til
Marinen - maatte det synes en selvfølgelig Sag at støtte et saadant Nybyggeri paa Garnmelholm; tilmed faldt det jo i Traad med hans stærke Lyst til at give hele Orlogsetablissementet et monumentalt Præg. Men før 1743 var det - som nævnt - Holmens Chef,
Admiral Suhm, den direkte ansvarlige, der bar Ønskerne frem. I Foraaret 1738, samtidig med Hovedmagasinets Projektering, indledede han Kampagnen mod Bindingsværket og endnu tarveligere Byggesæt. Da et gammelt Materialhus af Planker og Brædder,
Peder Fidies Bod, der laa ved Gammelholms Baadbænk, tæt Vest for »Gamle Dok «, var
blevet helt forfaldent og tillige var alt for lille, og Generalkommissariatet alligevel blot ønskede at flikke paa det med kasseret Tømmer, tog Admiralen myndigt til Genmæle: -Jeg er
endnu som før af den Tanke, at slig en Bygning bør være af Grund-Mur, thi baade er de
Ting, benævnte Peder Fidie har under Ansvar, af Vægt og Værdi, og « - føjer han til- »desforuden kan klarlig ses, hvorlænge de Bygninger af Bindingsværk er tjenlige, paa det Hus,
hvor Snedker-, Bødker-, Drejer- og Billedhuggerværkstederne nu er, som havde vaaren bedre
om det [paa] den Tid var bleven bygget af Grund-Mur -e (28. Maj 1738) [71J. Suhm fik Kommissariatet med sig, og den Tegning, han havde forelagt et Par Maaneder i Forvejen, blev
approberet den 30. Juli [72]. Den skyldtes Philip de Lange, der i Februar følgende Aar indsendte et Forslag til Suhm personlig; Huset kunde derefter være enten paa en Etage med
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»gebrokkent « Tag eller i to Etager med Valmtag, af hvilke Muligheder det lykkedes Suhm
at gennemføre den sidste. Peder Fidies nye Bod blev opført samme Aar, 1739, med Lange
som Murermester og Johan George Kreysig som Tømrermester [73]. Det viser sig imidlertid,
at dette Hus kun var at regne for en Del af en projekteret større Bygning, som Suhm maa
have haft i Tankerne, da han i Foraaret 1738 beklagende talte om Snedkernes, Billedhuggernes og Drejernes slette Værkstedshus, thi i Januar 1740 indkom Lange til ham med et Overslag »betreffend die Verlångerung der sogenannten Fidien Bude, welche wird lang 65 Ellen «,
og en Tegning, der viste Tilbygningen »i Bredde og Højde samt under et Tag med bemeldte
[Fidies] Hus e, hvilke Sager begge blev approberet den 29. April [74]. I hele Huset kunde da
ikke blot Godset fra den ældre Materialbod finde Plads (fx. Tovværk og Sprøjter til Brug
paa Bradbænken, ogsaa Brandrekvisitter), men ogsaa de sidst nævnte Værksteder faa gode
Lokaler. Med Opførelsen var Lange i Juni Maaned avanceret saa vidt, at Vindueskarmene
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kunde indsættes, og da han i November anmodede om en større Udbetaling, 600 Rd., har
Arbejdet sikkert i det væsenlige været færdigt før Udgangen af 1740 [75]. Bradbænkmagasinet var efter Holmens Forhold et anseligt Bygningsværk, der i Størrelse kom de to Aar senere
Arsenalfløje nær, idet dets Længde kun var 10 Alen mindre og dets Højde ganske den samme
(121/2Alen); som det ses paa den her gengivne Opmaaling, var Husets først opførte Del
skilt fra den senere og større Del ved en Brandmur, ført op gennem Taget. Ved sin Beliggenhed langs Vandet bidrog Magasinet til at give Gammelholm et -regulært - Udseende fra Havneløbet og ovre fra Dokken og Pladserne paa Christianshavn. Men ikke blot i Henseende til
Placering (som -Facadcbygning- ved Inderløbet), til Opbygning og Tagløsning blev Arsenalhusene et Supplement til denne Bygning, ogsaa den sparsomme dekorative Behandling havde
samme Præg fra Arkitektens Haand, saavist som Rustiklisenen var Fællesnævner baade for
Bradbænkmagasinets Hovedfacade (Midtpartiet med det frontonkronede Portalfag og dets to
Sidefag) og for Langes originale Projekt til Arsenalet. Men denne Overensstemmelse var kun
paa Papiret; paa Arsenalet faldt jo Rustiklisenerne bort, og de to Bygningsværker vendte
iøvrigt Ryggen til hinanden, idet Magasinet viste Front ind mod Gammelholm [76J.
Endnu medens denne store Værkstedsbygning ved Bradbænken stod under Opførelse,
lod Suhm en anden og grumme vigtig Del af Holmens Fabrikdrift nyde godt af sin Omsorg
- Rebslagningen. Da den lille Bindingsværks-Kontorbygning ved Reberbanen, der blev benyttet af Mestrene og Reberbaneskriverne, var blevet for lille og laa i al for farlig Nærhed af
Tjære-og Drøghuset, foreslog Admiralen i Juli Maaned 1740 at opføre et nyt Hus af Grundmur,
»i den Krog ved Enden af Giet-Huset «. Philip de Langes Overslag og Tegning indkom den 10.
s. M. , og Huset blev straks bygget. Det var 25 Fod langt , 20 Fod bredt, 10 Fod højt, opført
af hollandske Mopper, med pudset Hovedgesims af Træ og røde Tagsten fra den gamle Byg87

ning [77]. Adskilligt vanskeligere var det at faa Opførelsen af et nyt Hampemagasin godkendt.
Paa dette Tidspunkt laa Hampen opmagasineret paa Loftet ovenover Reberbanen. Her kunde
den dog let tage Skade, bl. a. af Regn gennem Taget, og da Loftet løvrigt var særdeles anvendeligt til Tovspinding, foreslog Suhm i Skrivelse af 1. April 1740 til Generalkommissariatet
at lade opføre et særligt Hampemagasin, til hvilket han havde ladet forfatte baade Tegning
og Overslag. Huset tænktes bygget for Enden af det paa Baadebyggerpladsen staaende Chaloupskur, overfor Sejlloftet. Kommissariatet anbefalede at udføre Projektet naar belejligt, foreløbig blev det henlagt. Overekvipagemester Schumacher optog det i 1745 paa Grundlag af
Philip de Langes Beregninger. Disse blev slemt reducerede af Banner Matthiesen, og Sagen
løb ud i Sandet, vel væsenlig paa Grund af Pengemangel. Thi mange og store Byggearbejder
var netop da i Gang eller under Forberedelse, og det projekterede Hampemagasin var en
ikke ubetydelig Opgave: et Hus i to Stokværk paa godt 60 Alens Længde, Omkostningerne
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4596 Rd. Og dog - i samme Aar laa der Overslag paa Generalkommissariatets Bord til et
Beløb af omtrent 75,000 Rd. alene til Byggeforetagender indenfor Holmens Omraade - alle
Overslag leverede af Lange [78]. De største Poster paa Gammelholms Byggeprogram af 1745
var Opførelsen af Hovedmagasinets søndre Fløj (23,000 Rd.), Søkadetakademiet (13,500 Rd.)
og Bødkerværkstedet. Projekteringen af dette sidste skyldes Suhms Bestræbelser for at skaffe
bedre Værkstedsbygninger; allerede i 1738 havde han været betænkt paa et nyt Lokale til
Bødkerne, men ved Opførelsen af Bradbænkmagasinet i 1740 var de blevet holdt udenfor.
Men Schumacher skaffede dem eget Hus efter Mester Philips Tegninger - sikkert det mest
kultiverede Værkstedshus paa Holmen. I Begyndelsen af Aaret 1745 maa Projektet være ind kommet, thi Banner Matthiesen havde det til Eftersyn i Marts Maaned , og Byggearbejdet gik
meget rask for Haanden: ved Aprils Udgang var Fundamentet færdigt, og den 8. December
s. A. indsendte Schumacher Synsforretningen over »det paa Gammelholm nybygte Bødkerværksted e. Helt færdigt blev Huset dog først i Begyndelsen af 1746 [79]. Dets Beliggenhed
var velvalgt, det blev lagt langs »Gammel Dok-s Munding, saaledes at dets Facade ind mod
Holmen flugtede med Bradbænkmagasinets østre Gavl. Saaledes som disse to Barokbygninger laa for hinanden - under en ret Vinkel - udgjorde de en primitiv Torvedannelse for
Enden af Gammelholms »Hovedgade », der gik fra Holmens Laage sønden om Smedierne
og med Beddingerne paa højre Haand. Det er rimeligt at tro, at Bødkerværkstedets Beliggenhed som point de vue for dette Strøg har været bestemmende for Facadens Præg. Thi
med sin regelrette Risalitinddeling og sin rigt dekorerede Trekantgavl havde dette Hus jo mere
Karakter af en Patriciergaard end af en simpel Værkstedsbygning. Det lader sig uden Vanskelighed passe ind i Philip de Langes borgerlige Husbygningskunst, - som et Led mellem
Reformert Præstebolig (fr a 1732) og Stephen Hansens Palæ i Helsingør (fra 1760), som en
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Repræsentant for Rokokoen i den jævne danske Form med flade, glatte Lisener og tyndt
profileret Gesims. Det bemærkes, at de forgyldte Gipsornamenter i Frontispicen, en Cartouche med Christian VI's Navnechiffer, omgivet af Armatur, er gjort i moden RocaillestiI.
Kun ved de undersætsige Proportioner i Opbygningen røber Huset sit beskedne FormaaI.
Ved Opførelsen af disse statelige, grundmurede Magasin- og Værkstedsbygninger havde
Marinens Ledelse under Danneskiold saaledes i høj Grad forbedret Gammelholm som Flaadedepot og Industricentral. Fuldførelsen af Hovedmagasinet, der - som nævnt - stod paa
Programmet i 1745, blev dog udskudt til det følgende Aarti. Men Gammelholm var jo tillige
:'~~7:' S~def' f-or Marinens Administration, og da Danneskiold i lige saa høj Grad lagde Vægt paa
at skaffe Etatens Personel en forsvarlig Uddannelse som paa at sikre Materiellet og udvikle
dets Fremstilling, var det naturligt nok, at der til Institutioner som Søkadetakademiet og
Holmens Drengeskole blev projekteret nye og fortrinlige Lokaler indenfor Gammelholms
Omraade. Skolen, der blev oprettet ifølge kgI. Resolution af 15. Marts 1743 for 180 Drenge,
Sønner af Matroser og Haandværkere, fik sit eget Hus paa den vestre Side af »Gammel Dok «,
ikke langt fra Bødkerværkstedet, og vendte Front skraat ind mod »Torvets. En lille Bygning
i to Stokværk, kun 5 Fag bredt, dukkende sig under et højt Mansarttag. For ligesom at øge
Facadens Modstandskraft under dette Tryk var de tre midterste Axel' trukket frem i en Risalit.
Det vides ikke, hvem der har bygget Skolen paa Gammelholm, ingen Bygningssager synes
at være bevaret. Vi kan dog sikkert gaa ud fra, at Tegningen stammer fra Lange [80].
Søkadetakademiet, hvis Opførelse i saa høj Grad laa Greve Danneskiold paa Sinde, er et
Hovedværk i Holmens Bygningshistorie under denne Ministers Styre. Og et Hovedværk i Philip
de Langes Produktion. Som saadant har det tidligere andetsteds været Genstand for en saa
udførlig Behandling [81], at vi her kan indskrænke os til at placere det i den historiske Sammenhæng, idet vi tager vort Udgangspunkt i Langes originale Overslag (dat. 14. J an uar 1745),der
hidtil ikke har været kendt [82], og Bygmesterens her gengivne Tegning med Facaderids og to
Stokværksplaner. Bygningen ansættes til 66 Alens Længde og 18 Alens Dybde i udvendige MaaI.
»In der Mitten komt sowohl an vordere- als hintere seiten des Gebåudes eine Frorite so 4
Ellen vorspringt; welcher vorsprung den grossen Saal formiret ... « , saaledes hedder det i
det tyske Haandværkersprog, der her som saa ofte formaar at give rammende Udtryk i en
ubehændig Stil. Øvre Stokværk er - Bjælkerne iberegnet - to Alen højere end nedre. Taget
skal lægges med røde Teglsten. Lofterne gipses glat i de fleste Rum, kun i de største Værelser
»komt ein quader Hundumb « o: opsættes stukkeret Rammeværk. De paa Tegningen synlige
»2 Wafen und 2 Figurene (paa Hovedrisalittens Balustrade) og »die 2 Schilder, worin I. K. M.
Hohen Nahme angebracht ist« (i Siderisalitternes Frontoner) ansættes til 600 Rd. i Arbejdsløn. Hele Overslaget lød paa 14,481 Rd. - Som Type betragtet var Søkadetakademiet et Palæ,
ligesom Generalkommissariatets Bygning faldt det udenfor Værftsarkitekturens Rammer.
Kun i Stokværksplanerne, der er særdeles stramt disciplinerede, finder man maaske en militærisk Note. Rummene er ikke smidigt grupperet efter en herskabelig Boligkulturs Fordringer, men er stift symmetrisk opmarcherede omkring det store Rum i Midten, der fortjente
at kaldes »Parolsalen«. Men selve Rumfordelingens Princip med en helt gennemgaaende Sal
i Midtrisalitten er vel bekendt fra samtidig dansk Palæarkitektur; man tænke paa Eigtwedt's
Sophienberg, der netop stod færdig i 1745, og hvis andet Stokværk iøvrigt ogsaa var højere
end Stueetagen. Men medens dette Bygningsværk, der vel nok er den udmærkede Arkitekts
svageste Arbejde, er kantet og sammenstykket i Formgivningen, udmærker Langes Akademibygning sig netop ved sin sluttede plastiske Virkning, sin helstøbte Form, sin Fylde. Ogsaa
Eigtwedt havde ved Projekteringen kort i Forvejen af »det kinesiske Lysthus - i Hirschholm Slotspark benyttet stærkt fremspringende Midtrisalitter med afskaarne Hjørner som
Indfatning om en Centralsal i hele Bygningens Dybde, men efter sin Sædvane havde han
omtydet dette Midtparti til en »Pavillon «, der ved sit Tagomrids isoleres fra Sidepartierne
[83]. Det er betegnende for Philip de Langes mere barokke Følemaade, at han holder sin
svære Bygning med de stærke Fremspring sammen til et udeleligt Hele, en massiv Blok, der
kun artikuleres i Overfladen. I Facadernes Behandling er Enderisalitterne med Agrafkonsoller i Gesimsen, trekantet Fronton med Navnechiffer og Rustiklisener karakteristisk for
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hans Maner i disse Aar (jfr. Glorup og Damsholte Kirke), men i Midtrisalitten arbejder han
nu for første Gang med den franske il refends-Fugning, som han har lært af den Eigtwedt'ske
Skole; en Bygning som det wiirttembergske Palæ i Slotsholmsgade, fuldført 1744, turde i
saa Henseende have været hans Forbillede [84]. - Langes fortrinlige Projekt til Søkadetakademiet, der sikrer ham en hæderlig Plads ved Siden af Eigtwedt og Thurah , blev af Generalkommissariatet forelagt disse tvende Arkitekter og deres Kolleger i den kgl. Bygningskommission; efter en enkelt Korrektur fra disses Haand (Siderisalitternes Frontoner blev
gjort højere) approberedes Mester Philips Tegninger den 4. Marts 1746 [85]. Da Opførelsen
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imidlertid kun lige blev begyndt i Danneskiolds Tid , skal vi senere vende tilbage til dennes
Forløb og Afslutning.
Den livlige Byggevirksomhed i Tiden 1740-46 blev ogsaa udstrakt til Marinens to Pladser paa Christianshavn, overfor Gammelholm. Dokkens Plads blev reguleret; et gammelt
Pakhus af Bindingsværk, der hørte til en tidligere af Kongen købt Grynmølle, og som laa
mellem Pavillonen og den Kommandørkaptajn Dumreicher anviste Embedsgaard (jfr. Maleriet gengivet paa Side 58), blev nedbrudt, og i 1745 rejste Philip de Lange en solid Mur rundt
om Pladsen, 188 Alen lang, dækket af blaa glaserede Tagsten; men ogsaa et Par mindre
Staldbygninger opførte han paa samme Tid [86]. Og paa den store Plads Nord for Doketablissementet byggede han 1744-45 et Komplex for den kgl. Grynmølle, et omfattende Arbejde af ringe arkitektonisk Betydning. Selve Fabrikbygningen, der i sin største Udstrækning laa langs med Grynmøllegraven, men hvis Gavl vendte ud mod Havneløbet, ses paa et
Stik i »Den danske Vitruvius « I (Tavle 46); det var et enkelt Pakhus i 2 Stokværk, inddelt
med Lisener. Et mere fordringsfuldt, men adskilligt ringere Projekt hertil af Lange - ikke
anvendt - er gengivet i Tillæget [87].
Med forbavsende Energi var det saaledes lykkedes Danneskiold i Løbet af faa Aar at
omskabe Orlogsværftet og Flaadestationen i arkitektonisk Henseende. Jævnsides hermed
havde han, som nævnt, siden 1737 retableret den i 1720'erne nedlagte Søekvipage i Gluckstadt med Havnebassiner, Diger og Søbefæstning, alt under C. von Øtkens Ledelse [88] et Anlæg, som Danneskjold selv tillagde stor Betydning, men som blev ophævet allerede
1749. Meget var udført, men sdet store Projekt - til Holmens Udvidelse var dog kun halvfærdigt, da dets Inventor kort efter Frederik V's Tronbestigelse i 1746 blev afskediget fra sine
Embeder (18. November). Men Udviklingen var dog lagt saa fast i Leje, at dens Retning ikke
mere lod sig ændre. -
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1746-1770
DANNESKIOLDS ARV -

SUHM SOM HOLMENS CHEF

Efter Danneskiold-Samsøes Fald i 1746 indtraadte væsenlige Forandringer i Søetatens
Administration. Den myndige Intendant de Marine havde haft en Magt, der nogenledes svarede til en Ministers; skyndsomt blev en kollegial Bestyrelse af Søetaten atter indført paa Initiativ af Andreas Rosenpalm, der nu endelig var kommet til Roret og havde haft Held til at faa
den unge Konges Øre for sine Reformplaner. Admiralitetet og Sø-Generalkommissariatet blev
atter forenet med ham som Førstedeputeret, medens Embedet som Overkrigssekretær. Etatens Referent hos Kongen, blev overdraget til Gehejmeraad Carl von Holstein [1]. Ingen af
disse Mænd, hverken den gamle intrigante Rosenpalm eller den samvittighedsfulde Slider
Holstein, kunde maale sig med Danneskiold i Henseende til utrættelig Virkelyst og Vidsyn.
Admiralen, Flaadens første Flagrnand, der havde Glans om sit Navn siden sin Deltagelse i
den store nordiske Krig , sad inde med stor Erfaring som militær Taktiker og var en ubestridt
Autoritet i alle Admiralitetssager, men intet tyder paa, at Holmens materielle Udvikling i
særlig Grad har haft hans Opmærksomhed, i hvert Fald lader det sig næppe paavise. Heller
ikke Holstein har i saa Henseende gjort sig stærkt bemærket, hvilket lettere forklares udfra
hans i Sammenligning med Danneskiolds ret begrænsede Myndighed og hans manglende
Fagkundskab; paa Grund af Marinens kollegiale Styreform er det i det hele vanskeligt at
udskille hans Personlighed og bedømme dens Indflydelse. Naar den store Reorganisation af
Holmen, som var paabegyndt en halv Snes Aar tidligere, alligevel ikke stod i Stampe i Holsteins Tid - i hvert Fald ikke hvad Byggeriet angaar - men endogsaa maa siges at være
blevet fortsat med priselig Konsekvens og Omsigt, skyldes det, at Danneskiolds Program var
lovformelig fæstnet, og at dets direkte Udførelse blev betroet en saa erfaren Kraft som
Ulrik Frederik Suhm, der siden sin Afsked i 1743 havde levet paa Næsbyholm som Kammerherre Christian Siegfried v. Plessens Gæst [2J, men nu under 3. December 1746 modtog sin
Udnævnelse til Holmens Chef, hvilket Embede han beholdt til 1756.
Den mest autentiske Redegørelse for den Arv , 'som Suhm maatte overtage, har vi i en
»Aller uuder danigst Pro Memoria om alle de ved Holmen approberede Værker og Bygninger,
som endnu ikke ere fuldførte «, indgivet af Danneskiold den 10. August 1746 til Frederik V,
fire Dage efter dennes Regeringstiltrædelse [3]. I dette Aktstykke nævnes først selve Reorganisationsprojektet, og hvad der endnu mangler i dets Gennemførelse: »10) En Tegning over
Holmene angaaende Flaadens Forlægning, Tømmergravenes, Baglastkistens, Ankerøens, Masteskurets, Tøjhusets, Galejværftets og de nye Barakkers Bygning. Af hvilke Flaadens Forlægning, Tømmergravene, Baglastkisten, Ankerøen, Mastehuset, Tøjhusets Hovedbygning og
Galejøen er færdige, saa at der ikkun resterer: a) En Del af Masteøen No. 6 med dens Bygning No. 7, som skulle være et nyt Takkelagehus for de tilkommende Orlogsskibe, b) Fløjene
paa Tøjhuset No. 3, det som paa Galejøen kan være til Galejværft at indrette No.log Litr. Z,
saa og Barakkernes Bygning No. 12-13-16 ... « Herefter omtales det Danneskiold'ske Defensionsprojekt: »2°) Tegningen over de til Defensionen for Havnen anlæggende Værker, dels
fra Flaaden ud til Trekroner, dels fra nye Værker (d. e. Christianshavns forlængede Vold)
ud ad Prøvestenen [til], dels ved Køkkenkurven. Paa det er endnu ikke begyndt ... «; sluttelig
ønskes to store Bygningsværker fuldført, nemlig Arsenalet: »3°) Tegninger over Fløjene, der
behøves af Tøjhuset af Mangel paa Rum for Ammunitionen. Ingen af disse er endnu med
Approbation forsynede, og indstilles hvilke af disse E. K. M. allern. vil udvælge r, og Admiralitetet (Søkadetakademiet): »4°) Tegning over Akademiets Bygning, i hvilken og bliver Sted
for alle Holmens Kontorer. Derom forelægges Kommissariatets allerunderd. Forest. de dato
24. Febr. og Resol. de dato 4. Martii 1746 sub Litr. D.« Det bliver nu Opgaven at belyse, hvorledes Suhm forvaltede denne Arv som Leder af
Holmen i Aarene indtil 1756. Paa Forhaand var der ikke sat ham nogen bestemt Frist for
Arbejdernes Afslutning, de skulde udføres »Tid efter anden- ved Hjælp af Søetatens ordinære
Fonds. Af størst Interesse er det at undersøge, hvorledes han realiserede Forgængerens Plan
til en ny, fuldt udbygget Flaadebasis som et System af Holme med Langøen som Centrum.
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-Frederiksholm 4:, Langøens officielle Navn fra denne Tid at regne, blev, som allerede Betegnelsen antyder, forsaavidt Hovedøen i Holmens Udviklingshistorie under Frederik V's
Regering - og bag den fortonede sig de storttænkte Planer om en hel Marineby i Læ af
Fæstningsliniens Bastioner. Men af kronologiske Grunde vil det dog være rimeligst først at
betragte Byggearbejderne paa Nyholm efter 1746, for derefter i topografisk Rækkefølge at
undersøge Langøens Bygningshistorie, dernæst Arsenaløens og Christiansholms; til Slut skal
der kortelig gøres Rede for Arbejderne paa Gammelholm i denne Periode.
Da Suhm atter overtog sit Embede, forefandt han, som allerede nævnt i et tidligere Kapitel, et kgl. approberet Projekt med tilhørende Model til en ny Mastekran paa Nyholm, en
Tømmerkonstruktion af den traditionelle Type. Da Vinteren stod for Døren, kunde der ikke
tænkes paa straks at paabegynde Arbejdet, først i Begyndelsen af 1747 blev der indledet
Forhandlinger mellem Generalkommissariatet og Købmændene Fabritius & Wewer og Andreas Biørn om Tømmerleverancerne [4]. Formodenlig i Foraarets Løb tog Byggeplanerne
imidlertid en ny Retning, temmelig givet paa Admiral Suhms Foranledning. Den 31. Juli
kunde han nemlig sende endnu en Tegning til en Kran, »som burde opsættes ved Siden af
Spantehuset paa Nyholm 4:, ledsaget af fire Materialoverslag, ind til Konstruktionskommissionen for at høre dens Dom derover. Skønt Kommissionen knap et Aar i Forvejen selv
havde udarbejdet et Projekt og faaet det godkendt, maa den kyndige Forsamling af Teknikere have fundet dette nye Udkast endnu mere formaalstjenligt, thi principielt sagde den god
derfor (den 4. August), men ønskede dog først at undersøge Grundforholdene og faa gjort
en Model for tydeligere at kunne se og bedømme Tømmerværkets Forbindinger. Alene af
disse Omstændigheder - og særlig da Hensynet til Funderingens Sikkerhed - turde det
fremgaa, at det Suhm'ske Projekt væsenlig afveg fra det tidligere. Saavidt det kan ses, skulde
Kranen efter det gamle Projekt genoprejses paa »Elefanten cs Bradbænk, medens Suhm
ønskede den flyttet hen til Spantehuset paa selve Nyholm. Vigtigere er det dog at konstatere, at selve Krantypen ønskedes forandret: i Stedet for den fritstaaende, helt aabne Tømmerkonstruktion, der som en tiltaklet Skibsmast løftede sin elegante, luftige Silhouet fra J orden mod Himlen, skulde et noget forsimplet Kranværk af adskilligt mindre Dimensioner
indsættes øverst i en grundmuret Taarnbygning som en Krone, let bevægelig, højt rejst og
solidt forankret nedadtil. At dette Suhrn'ske Projekt virkelig foreslog »en indmuret Kran (som den gængse, særdeles rammende Betegnelse var), og at den Tegning, som Admiralen
fremlagde, skyldes Philip de Lange, det godtgøres tilfulde af Sagens videre Udvikling. Thi
endnu mens Konstruktionskommissionen »ventilerede - det indkomne Materiale, fik den
endnu et Projekt paa Halsen, som udtrykkelig benævnes -to af Philip de Lange paany
forfærdigede Tegninger ..... til en indmuret Kran e . Det var Suhms Ønske, at de kommitterede skulde træffe et Valg mellem disse 2 Projekter [5], og det fremgaar af Sammenhængen, at Langes sidste Tegninger ikke er fremkommet efter Admiralens Ordre, men
skyldes hans eget Initiativ. Den »Sentiment«, som Kommissionen afgav i Skrivelse til Suhm
af 10. Oktober 1747, gør det endvidere muligt for os at bestemme, hvorledes Mastekranen
skulde se ud efter det første Lange'ske Projekt - dette, allerede den 4. August godkendte,
blev nemlig stadig fastholdt som det bedste, og som det i det følgende skal vises, blev Nyholms endnu staaende Kran opført med dette som Grundlag; Langes andet Projekt blev
derimod forkastet som mindre »nyttig og tjenlige [6]. Man var nu lige vidt, Undersøgelserne
over Fundamenternes Art kunde fortsættes . Tydeligt nok savnede Konstruktionskommissionen den fornødne Erfaring dertil, de Herrer var vænnet til at bygge Mastekraner som
rene Tømmerkonstruktioner, der ikke afveg synderligt fra dem, der brugtes i Skibsbyggeriet,
nu var de øjensynlig stillet overfor en helt ny Opgave, der krævede større arkitektonisk Indsigt. I Erkendelsen heraf besluttede de at søge Raad »hos dem, der gør Profession af slige
Ting- - meget stod paa Spil, »siden denne Bygning er af en considerabel Vægt « - og lod
derfor strax Tegningerne og den i Mellemtiden forfærdigede Model indsende til den kgl.
Bygningskommission, der paa det Tidspunkt bestod af Hofbygmestrene Lauritz de Thurah
og Nicolai Eigtwedt, Kommitteret i Rentekammeret, Kammerraad Jacob Barchmann, Kasserer ved Partikulærkammeret Gabriel Linde og Bogholder samme Steds Stephan Gottfried
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Hildermann (7]. Disse Herrer gav den forelagte Sag en Behandling, som Marinens Myndigheder næppe var udelt tilfreds med. Hvad Hovedpunktet: Funderingen angik, indskrænkede
de sig til at bemærke, at dersom Kranhuset helt skulde opføres paa Land, og Grunden var
god, behøvedes der hverken Pæle eller Slyngværk, hvis Bygningen derimod skulde staa i
Vand, tilraades det »at søge den haarde Grund med Pæle- - Udtalelser, som den maritime
Bygningskommission vrippent betegnede som Jnogle faa almindelige og bekendte Ohservationer «. Til Gengæld indlod Thurah og Eigtwedt - de civile kommitterede kommer jo ikke
i Betragtning - sig paa en principiel Kritik af Langes Krantype, idet de foreslog at forhøje
Husets Mure 9 Alen og dække det med et spidst Tag for bedre at bevare Opstanderne og
Skraastøtterne. Tillige mener de, at en stor Del Tømmermaterialier kunde spares og Bygningsværket alligevel beholde sin fulde Styrke til at bære selve Kranen øverst oppe, hvis den
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svære Trækonstruktion ned gennem Taarnet blev forenklet; som den derved bilagte Tegning
viste, vilde man derved vinde øget Magasinrum paa Lofterne. Endelig paapeger de angaaende
Murværkets Tykkelse, »at det hverken eragtes nyttigt eller tjenligt, at Murene paa saadan en
Bygning efter den os tilsendte Tegning med saa mange Zirater opføres, eftersom det nu strax
fora ars ager stor Bekostning og siden udkræver langt flere Reparationer end en glat Mur «.
Motiveringen er saglig nok , men unægtelig synes man at høre et vist foragteligt Tonefald i
Omtalen af Jen saadan Bygning », en gemen Kran, og fristes til at spore nogen jalousie de
metier hos de to Hofbygmestre mod den christianshavnske Murermester, der tillod sig at
benytte en kraftfuld barok Facadedekoration paa sit Arbejde. I det hele taget er det grumme
interessant at jævnføre Bygningskommissionens Opfattelse af »en Mastekran - med Konstruktionskommissionens. Dette Modsætningsforhold i Synspunkter mellem vor civile Barokarkitekturs største Autoriteter og de sømilitære Byggetraditioner viser os med største Tydelighed, at de arkitektoniske Krav paa mange Punkter var vidt forskellige paa hver sin Side af
Inderløbet.
Særdeles anskueligt finder dette Forhold Udtryk i Konstruktionskommissionens Skrivelse af 5. Januar 1748 til Suhm, i hvilken Hofbygmestrenes Betænkning kommenteres. Det
hedder her: »Vi have ved det første' Projekt ikke anset Murene som noget , der skulde kontribuere egentlig til Kranens Styrke, men alene agtet, at de skulde tjene til at bedække Tøm94

merværket for Vejret ... og tillige at baglaste den hele Machine « - et mageløst rammende
Udtryk. Den egentlige Kran, det er selve Tømmerkonstruktionen, et genialt-simpelt Stykke
Skibsbygningsteknik, der havde en vel aarhundredgammel Tradition bag sig paa Holmen Kranhuset, det er et selvilt - Hylster om den maritime Kærne, en rent praktisk ment Foranstaltning, hvis eneste raison d'etre (endda omstridt) var at spare nogle Penge paa Reparationskontoen. Hele Murværket kunde forsaavidt spares, hedder det udtrykkeligt, hvis det ikke
var betænkeligt at beklæde en saa høj Bygning med Tømmer, der tillige vilde blive for bekosteligt at holde ved Lige. Karakteristisk nok mente derimod de to Hofarkitekter - i hvis
Praksis det ikke forekom at »skalmure « helt gennemførte Tørnmerkonstruktioner, saaledes
at de saa at sige »kunde staa alene « bag det ydre Dække - at baade Murværket og Tømmerforbindingerne »begge tillige kontribuerede til Styrken af Kranen«, følgelig kunde det
indre »Bindingsværk- aflastes noget.
Som det var at vente, gik Konstruktionskommissionen, hvis hævdvundne Byggeregler
dumdristigt var blevet truet paa Livet af Thurah og Eigtwedt, af med Sejren - det SuhmLange'slee Kranprojekt, som den alt engang havde godkendt, blev approberet ved Resolution
af 20. September s. A., dog blev der gjort den kgI. Bygningskommission den Indrømmelse,
at Murene skulde gøres en Fod tyndere og staa glatte »uden Zirater«. Murerarbejdet blev
overdraget Philip de Lange og Tømrerarbejdet Jens Pedersen Wisborg; med Opførelsen
skulde - foruden en anden Murermester - ogsaa Fabrikmester, Kommandørkaptajn Didrik
Thura og Kaptajnerne Wegersløff og With føre Tilsyn.
Beklageligvis kender vi ikke den Tegning, som Kranen blev bygget efter, og som Lange
havde forfærdiget temmelig givet efter Admiral Suhms Anvisning. Da der imidlertid i Lauritz
Thurahs -Hafnia hodierna « paa Tavle 84 er gengivet en Tegning af Nyholms Mastekran,
der ganske svarer til den opførte Bygning med den ene Undtagelse, at Murene ikke staar
glatte, men er prydet med en kraftfuld, forkrøppet Pilasterdekoration i »stor Orden «, er vi
berettiget til i den at se en Gengivelse af Langes originale Projekt, før Ziraterne var fjernet.
Denne Slutning er saa meget desmere berettiget, som slig en Facadeopdyrkning netop er
karakteristisk for Langes Stil [8]; da Thurahs Værk udkom lige i Begyndelsen af 1749, er det
naturligt nok, at han meddeler et Stik af Mester Philips originale Projekt, eftersom den kgI.
Resolution om dets Ændring (20. September 1748) først faldt paa et Tidspunkt, da Bogen muligvis var gaaet i Trykken, eller Kobberstikkene i hvert Fald var leveret.
At selve Kranhusets Type og ganske særligt dets Facadestil var Langes personlige Indskud, derom kan altsaa ikke tvistes; en anden Sag er, at hele Bygningsværkets ejendommelige Udformning - Taarnet med dets frit rejste Skraastøtter foroven - maa være fremkommet ved et Samarbejde mellem Entreprenøren og Holmens Chef eller muligvis en af
Fabrikmestrene, formodentlig da D. Thurah som den ledende. Vi maa her som i de fleste Tilfælde regne med, at Arkitektens - in casu Langes - Arbejde er en stærkt bunden Opgave.
Endelig var jo ogsaa Projekteringen af en Mastekran et saa specielt Stykke Teknik, at en '
almindelig civil Bygmester i Almindelighed ikke forniaaede at udføre det uden en Fagmands
Instruktion.
At Nyholms Mastekran saaledes kun til en vis Grad er et selvstændigt Arbejde af Lange,
belyses med stor Klarhed af den heftige Strid, der kort efter Approbationen i September
1748 brød ud mellem den udførende Arkitekt og Marinens ansvarlige Byggeautoriteter. Allerede fra første Færd har Philip de Lange anset Konstruktionskommissionens Principper for
forfejlede. Hans første Projekt til Al en indmuret Kran - - det, som Suhm havde fremskaffet
og Kommissionen godkendt den 4. August 1747 - var en Løsning, der var ham dikteret. I
Virkeligheden ønskede han Kranen ganske anderledes, hvad der forklarer, at han umiddelbart derefter uden at være opfordret dertil indleverede det Projekt No. 2, som han strax fik
i Hovedet igen. Men den ærgerrige og selvsikre Mand formaaede dog ikke i Tidens Løb at
beholde sin Kritik for sig selv, end ikke efter at Sagen var afgjort med den kgI. Resolution
og Byggearbejdet var paabegyndt. Strax i Begyndelsen af November 1748 indsendte han sine
Overslag, men sammen med dem fulgte el tredje Projekt til Mastekranen, en Variant af hans
kasserede andet Projekt. Til alt Held er den hertil hørende Facadetegning endnu bevaret i
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Marinens Kortsamling [9]. Skønt dens nederste Del, paa hvilken Signatur og Datum maa have
været anført, senere er afrevet, lader den sig dog bestemme med fuld Sikkerhed gennem
den Kritik, som Konstruktionskommissionen naturligvis strax rettede imod den [10J. I flere
Henseender er denne Tegning af Lange et interessant Dokument, først, fordi den er det eneste
af hans Projekter til Mastekranen, der er bevaret, dernæst, fordi den viser os hans karakteristiske Barokmaner i Facadebehandlingen, netop de »Ziratar«, som Eigtwedt og Thurah
fik skrællet af hans ældste Projekt. Men først og fremmest er selve Kranens Type bemærkelsesværdig. Det er saare karakteristisk, at »Civilisten « Lange i Hovedtrækkene hylder de
samme Anskuelser som de to Hofbygmestre, forsaavidt som han ligesom de tager Afstand
fra det frit rejste Kranværk, forhøjer Husets Mure og dækker det med »et spidst Tag-.
Hos ham »kunde Murene ikke undværes- (for at citere Marinens Teknikere), her er netop
det massive Taarn Hovedsagen, hele Maskinens »piece de resistance«, kunde man bog-
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stavelig talt sige. Hejseværkets Skraastivere anbringes udenpaa Taarnets ene Smalside,
støttede paa tre gennemgaaende, svære Konsoller. Kranens Hovedbom (vdie Heng-Såul-)
føres vinkelret ind paa Muren, dækket af et fremspringende Skraatag, der tillige beskytter
den »Altau«, fra hvilken Blokkene betjenes og Masterne fastgøres. Kranens Konstruktion er
saaledes i alle Maader forskellig fra den, der blev approberet og senere opført. Denne sidste
- fremkommet ved et Kompromis - er et ganske originalt Bygningsværk, der savner Sidestykke, ogsaa i sin Art et udmærket Kunstværk. Den traditionelle Mastekran med de
diagonale Linier i Silhouetten har indgaaet en lykkelig Forening med vor Barokbygmesters
vægtige Taarnbygning - men Langes Sukces er saaledes rigtignok malgre lui. Derimod er dette
hans eget, helt personlige Projekt uden Originalitet; saadanne Kraner med horizontal Hovedbom var de almindeligt brugte i Datiden, og Lange gør iøvrigt selv opmærksom herpaa [11].
Æstetisk set virker de tørre og uharmoniske - Kontrasten mellem det rent arkitektonisk behandlede Taarn og det paaklistrede Kranværk er stødende - medens vor Kran paa
Nyholm er helt organisk opbygget med spændstig Væxt og stærk Fremhævelse af det rent
funktionelle.
Det var Hovedpunktet i Langes Opfattelse, at en Kran efter hans eget Projekt vilde være
adskilligt mere økonomisk i det lange Løb, idet Træværket, de kostbare Tømmerforbindinger,
blev beskyttet mod Vejrliget. Konstruktionskommissionen, der afgav sin Betænkning til Admiral Suhm den 15. November 1748, delte naturligvis ikke denne Mening, ligesom den kritiserede det stærkt forøgede Murværk som baade for tungt og for kostbart. Mod »den"store
Udbygning oventil- havde den ogsaa adskilligt at indvende »i Henseende til det store Vindfang samme udi en haard Storm udstaar, da det er at befrygte, at derved den ganske Machine ... kunde beskadiges og omsider ruineresc. Langes Forslag blev pure tilbagevist. Dog,
den dristige Murermester gav endnu ikke op, men forfægtede sine Ideer med en forbløf96

fende Haardnakkethed, der naturligvis kan skyldes rent saglige Bevæggrunde - en stærk
Følelse af at være Vidne til skæbnesvangre Fejlgreb - men som unægtelig smager noget af
Rethaveri og saaret Forfængelighed [12J. I April 1749 indgav han et formeligt Klageskrift til
det kombinerede Kollegium, der strax tog Affære og beordrede Thurah og Eigtwedt til at
træde sammen med Konstruktionskommissionen som et Tribunal, for hvilket Philip Lange
personlig skulde give Møde og forklare sig mundtlig. Hans Indlæg til Kollegiet var unægtelig
paafaldende skarpt, næsten arrogant i Tonen. Han laster først de Fundamenter, der allerede
var i Arbejde, og vender sig derpaa heftigt mod det fritstaaende Kranværk, hvis Forbinding
nedadtil i Taarnet efter hans Skøn vilde medføre, at Taget umulig kunde holdes tæt - Regn
og Sne vilde sive ned og hurtigt bringe Tømmeret til Forraadnelse. I det hele taget har man,
siger den meget benyttede Bygmester, »die Erfahrung hier in Kopenhagen, dass mehr Ducher
unticht [Il als ticht seye «. Idet han forsikrer, at han ikke ledes af »Hass oder Neid « mod dem,
»so gedachte Arbeit dirlgieren «, men derimod »aus purer Lieb und Aufrichtigkeit«, slutter
han med at erklære, at han til Kongens Tjeneste »und zur Encouragirung aller recht gut und
treu gesinnten Patrioten eine solche Machine besser zu erbauen verstehe als die, so schon
bereits in bau begriffen«, hvilket ogsaa den af ham forfærdigede Model tydelig vilde vise.
Langes frimodige Udtalelser faldt i den Grad de kommitterede Herrer for Brystet, at de
stik imod Kollegiets Ønske nægtede at indkalde ham til Møde - Murermesteren havde jo
»fornem m eligen skærpet sin Pen - mod den kgl. Konstruktionskommission, hvilket sikkert
var uhørt i dennes Praxis. De tvende Hofbygmestre var i den Grad chokerede, at de end ikke
vilde være i Stue sammen med deres udmærkede Kollega i Kunsten omend ikke i Statskalenderen - de holdt det »for os aldeles uanstændigt med En, som os er subordineret, at træde
udi Confereneec. Det kan da ikke undre, at de sagkyndige Herrers Møde den 7. Maj 1749
resulterede i en Memorial til Kollegiet, der gav Lange raat for usødet. Hans saglige Indvendinger blev gendrevet og reduceret in absurdum, hans selvsikre Paastande blev pareret med
Spydigheder (havde han ikke selv sfor fattet, bifaldet og underskrevet den selv samme Tegning, hvorefter Arbejdet nu fortsattes - ?), hans Bemærkning om de utætte Tage i København
blev med svidende Haan vendt tilbage mod ham selv, »saasom slige Tage fornemmelig deriverer fra negligente Murermestres slette og bedragelige Arbejde«. Sluttelig permitteres han
med det velmente Ønske, at »slige ildesindede Gemytter, der under Maske af patriotisk Iver
lægger Hjernen i Blød for at udstudere Ting, hvorved den almindelige Rolighed kan forstyrres, bleve saaledes een Gang afviste med deres dumdristige Angivelser, at de kunde kedes
ved at melere sig udi dem uvedkommende Ting«.
Dermed var Kampen om Kranen endt, Byggearbejdet kunde føres til Ende [13J. Blændende skarpt har denne Episode belyst, hvorledes et mærkeligt Stykke Arkitektur er blevet til. Mastekranen, Holmens Vartegn og mest monumentale Bygningsværk, kan tjene
som et Symbol paa det sømilitære Byggeris særegne Love. Her som i Befæstningskunsten
vil den kunstneriske Individualitet kun sjældent formaa at frigøre sig fra den tekniske Systematik. Militærbygmesteren maa løse sin Opgave under strengeste Tugt, den frie kunstneriske Skaben, det dristige Inspirationsarbejde er ham nægtet. Men har han Talentet i Eje, vil
Tugten avle knap Form og klaret Løsning. løvrigt fandt der ingen nævneværdige Byggearbejder Sted paa Nyholm, medens Suhm
var Holmens Chef. Det skal blot lige nævnes, at Uhrmager Peter Mathiesen, »der havde forfærdiget mest alle nye Uhrer paa Stadens Kirker «, i 1753 opsatte et nyt Sejerværk paa Hovedvagten. Derimod blev Holmens Befæstning paa flere Maader forbedret. Først i 1748, da Ka"noner ne paa »Sixtus « havde staaet paa deres løse Underlag af Planker i omtrent 10 Aar og
den opfyldte Grund følgelig havde sat sig tilstrækkeligt, lykkedes det Suhm at bringe Batteriet i fuld Defensionsstand. Samtidig (31. Oktober) approberedes hans Forslag om at forsyne
»Elefanten« med et lignende Brystværn som en Skibsside og bestykke den med 9-10 Kanoner for bedre at kunne bestryge Farvandet mellem Kastellet og Refshalegrunden, et Projekt, der blev yderligere udarbejdet af Oberst S. C. Gedde i 1751, ved hvilken Lejlighed ogsaa
Lunetten udenfor »Quintus e blev anlagt - det spændte Forhold til Sverige gjorde sig gældende. Som en Erstatning for Danneskiolds Projekt til 9 Søbatterier (Lunetter) paa Rheden,
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der blev kasseret, havde Suhm i Februar 1751 foreslaaet det kombinerede Kollegium at anlægge »yderst paa Refshalen en Contrescarpe af Stenkister, derudenfor et formidable sluttet
Citadel - med et Havnebassin i Midten. Dette Fort, hvis Beliggenhed umiddelbart indenfor
Vraget af »Trekroner« fremgaar af en Plan (dat. 1751) i Marinens Kortsamling. og hvis Indretning man lærer at kende gennem en detailleret Tegning i kgl. Bibliotek, blev approberet
af Frederik V den 11. December 1756, men udført blev det ikke [14J.
Paa den Plan til Langøens Opfyldning og Bebyggelse, som Danneskiold havde efterladt,
var et Takkelagehus - en enkelt lang Fløj - angivet paa Holmens Midte. Syd derfor fandtes
en Gruppe sammenbyggede Masteskure (ialt 10), mod Nord var Terrainet aabent til Tømmeroplagsplads og med markerede Slæbesteder. Da Planen var blevet konfirmeret af Frederik V efter Marine-Intendantens Indstilling, er vi sikre paa her at finde Danneskiolds endelige Intentioner udtrykt. At disse imidlertid ikke i Detaillerne blev delt af Suhm, skulde
snart vise sig. Kun den sydlige Del af Holmen var opfyldt ved hans Tiltrædelse, men hvad
Pladsens Form angik, søgte han ingen Forandring, naturligvis ejheller ved dens principielle
Bestemmelse. Derimod maa det skyldes hans Initiativ, naar Bygningernes Placering blev
anderledes end af Danneskiold foreslaaet. Ganske vist kan vi ikke følge Sagens Gang i Enkeltheder, men det bevarede Kortmateriale og ikke mindst de opførte Bygninger taler dog
et tilstrækkelig tydeligt Sprog. Paa en tidligere nævnt interessant Grundplan af København
og Holmen [R. A., Marinens Kortsamling, Design. A. 725J bemærker man, at Langøens Bebyggelse ser anderledes ud end hos Danneskiold: Takkelagehuset er delt i 3 sammenhængende Magasiner, og symmetrisk for disse er anlagt to Grupper Masteskure, hver med et
Mærsehus yderst mod Enderne, en særdeles regulær Anordning. Kortet er ikke dateret, men
det lader sig dog ret nøje tidsfæste: det maa stamme fra før 1748, da fx. hverken Mastekranen paa Nyholm eller Komediehuset paa Kongens Nytorv er angivet; det maa være efter 1746,
da Admiralitetet paa Gammelholm, der er indtegnet, først blev endelig fastlagt i Efteraaret
dette Aar [15J.
Men nu er der det paafaldende ved denne anonyme Plan, at Langøens projekterede Bebyggelse saa ganske øjensynligt er komponeret sammen med Barakanlæget bagved; da imidlertid netop delte sidstes Placering udtrykkelig blev forandret ved Resolution af 29. Januar
1745, kan denne de to Anlægs indbyrdes Afhængighed kun forklares derved, at Kortet A. 725
hvad denne Gruppering angaar maa gribe tilbage til et Danneskiold'sk Projekt fra senest 1744.
Kombinerer vi denne Kendsgerning med det ovenfor paaviste Forhold: at Kortets Affattelse
maa dateres til 1747, maa deraf drages den Konklusion, at Suhm efter Danneskiolds Afgang
har genoptaget et fra dennes Tid stammende, ældre Langø-Projekt, som han altsaa har foretrukket fremfor det, som han overtog i kgl. approberet Stand fra sin Forgænger. Det vilde
da ligge nær yderligere at slutte, at naar Suhm formentlig fremdrager et af Danneskiold
kasseret Projekt, som meget vel kan gaa tilbage til Tiden før 1743 (da Suhm fik sin Afsked),
saa er Grunden den, at Holmens Chef nu finder Lejlighed til at skaffe sig Oprejsning ved at
gennemtrumfe et af sine egne vragede Udkast fra ældre Tid. Det er muligt, men paa den
anden Side falder Projektets fortrinligt klare Form bedre i Traad med de sobre, arkitektoniske Hovedlinier i Danneskiold-Samsøes store Plan end med det autentiske Forslag fra
Suhms egen Haand, som vi ovenfor har karakteriseret som næsten dilettantisk formløst.
Hvordan Sagen end forholder sig - eet turde være sikkert: Suhm lægger det ældre LangøProjekt, saaledes som det paany finder Udtryk i det diskuterede Kort, til Grund for sit Arbejde og ændrer Detaillerne i Grev Danneskiolds efterladte Byggeprogram [16J.
Naar Admiral Suhm ikke strax begyndte med Hovedbygningerne paa »Frederiksholmc ,
Takkelagehusene, havde det sin gode Grund - hvor de skulde staa, var Pladsen vel knap
nok opfyldt eller i hvert Fald ikke tilstrækkelig fast til at bære saa store grundmurede Huse;
paa et Par Kort af S. C. Gedde, henholdsvis fra 1750 og 1751 vises Pladsen ubebygget [17J.
Han maatte gribe Byggeriet an paa Øens sydlige Del, nærmest Christiansholm, hvor de første
Masteskure blev rejst. Samme Steds lod han i 1748 opføre et Skur, der skulde rumme Mærsene til 12 Linieskibe og endel Fregatter. I August 1747 havde han ønsket en Udtalelse af Konstruktionskommissionen om dels Indretning, og denne sendte i Januar følgende Aar en Teg98

ning, efter hvilken Huset blev opført. Først i ca. 1829 blev det afløst af det endnu staaende
»Søndrc Mærsehus «: nu som før en ganske simpel rektangulær Træbygning i to Stokværks
Højde, men uden Etageadskillelse. Det nuværende er iøvrigt ved sine overordentlig smukke
Proportioner en af Holmens bedste Bygninger [18].
Da Suhm i Februar 1751 skred til Projekteringen af de nye Takkelagehuse. der skulde
delvis afløse Magasinerne paa Nyholm, havde han ændret sin Opfattelse af, hvorledes de
burde opføres. Tanken om tre indbyrdes forbundne Bygninger bliver forladt, i Stedet foreslaar han to adskilligt større Fløje med en Forbindelsesgang imellem. Det er givet , at Arsenalet har været Forbilledet for denne Anlægstype; om Mellembygningen siger Admiralen
selv udtrykkelig, at den skal være s som paa Tøjhuset, men eengang saa lang « [19]. Paa Forhaand synes en saadan Disposition indlysende naturlig - Arsenalet var jo ikke blot planlagt
under Suhms øjne, men endogsaa efter hans stadige Tilskyndelse - ; alligevel ligger der en
udpræget kunstnerisk Følemaade bagved, som vel er værd at bemærke. Det maa have været
Suhm bevidst, at Samspillet mellem de to vældige, typisk ensdannede Bygningskomplexer, h vel'
paa sin ø, maatte gøre en ganske pragtfuld Virkning, set fra Havnens Indsejling og ovre fra
København. Barokkens Krav om regulær ligevægtig Komposition vilde tilfulde ske Fyldest.
Hvis han ikke oprindelig havde Sans for saadanne arkitektoniske Grupperinger, maa han i
Sandhed have faaet sit øje opladt derfor under sit Medarbejderskab med Danneskiold, hvis
Dispositioner han vel i Detailler kunde underkende, men hvis storslaaede Totalopfattelse han
nu vidste at gøre til sin.
Den tekniske Udformning af Takkelagehusplanerne overlod han til Konstruktionskommissionen efter at have givet den sine Direktiver. Husene skulde være paa to Stokværk, i
nederste Etage kunde lægges Ankertove, Vanter, Stager m. m. af det sværeste Gods, i anden
Etage skulde Takkelagen oplægges i Kamre (ligesom paa Arsenalet); Skibenes Inventariesager fik Plads paa Lofterne. I begge Bygninger tilsammen skulde der være Plads til 15 01'logsskibes Takkelgods; hvad deres Højde, Længde og Bredde angik blev det overladt Kommissionen tilligemed Takkelmesteren, Kaptajnløjtnant Reiersen at træffe Bestemmelse [20].
Den Betænkning, som disse Herrer afgav den 19. Februar s. A. til Holmens Chef, er af Interesse, ikke blot Bedømmelsen af selve Bygningsværket, men ogsaa fordi den afgiver endnu
et karakteristisk Exempel paa, i hvor høj Grad den udøvende Arkitekt var afhængig af Søetatens Fagmænd. Husenes Dimensioner, deres Indretning og Opbygning blev nøje fastsat
under Hensyntagen til Godsets Omfang. Hvert Magasin skulde have en indvendig Længde
af 3521/2 Fod, en indvendig Bredde af 39 Fod, Stokværkshøjderne var henholdsvis ansat til
10 og 11 Fod. Ved to, 1 Alen tykke Skillerumsmure skulde hver Bygning deles i 3 Dele;
disse Mure maatte gaa 1 Alen op over Taget og ikke gennembrydes (undtagen paa Lofterne)
»til Sikkerhed imod Ildsvaade«, Ligeledes for Inddelingen med Kamre og for Arbejdsgangen
uden for disse, for Trapperne (2 i hvert Hus) blev der givet nøje Forskrifter. Antallet af Portene i nederste Stokværk blev opgjort til 4 a 5 paa hver »De1« , altsaa til 12 a 15 paa hvert
Hus, med Luger imellem paa begge Sider for at kunne skaffe Luft til Tovværket. Til Lofterne
krævedes Tagvinduer eller smaa Kviste, derimod behøvedes der ikke murede Hejsekviste
over Lugerne i Portaxerne, men kun Jernarme [21].
Naar Opførelsen alligevel ikke snart blev pasbegyndt efter disse Forberedelser, men hele
Sagen stillet i Bero i 1751-52, maa Aarsagen hertil søges i den formentlig truende Krigsfare.
De energiske Befæstningsarbejder, der i disse Aar blev iværksat i Landskrona, vakte Bestyrtelse i København. Admiralitets- og Generalkommissariatskollegiet fandt Byggearbejder paa
Holmen ilde anbragt under saadanne Forhold og foretrak i Stedet for at fremme og styrke
den nyanlagte Orlogshavn i Frederiksværn som det naturlige Støttepunkt for en eventuel
Modaktion i Sverige. I 1752 blev da Arbejderne deroppe særlig stærkt forceret, og den reglementerede Aarsbevilling paa 30,000 Rdl. blev extraordinært forøget med 20,000 Rdl. Da
tillige Galejhavnen i Nivaa blev anlagt i samme Aar, er det forstaaeligt nok, at alle større
Foretagender paa Holmen blev udskudt [22]. Dog kun til det følgende Aar. Vistnok i Foraaret
1753 havde Admiral Suhm sendt den foreliggende Betænkning om Takkelagehusene til Philip
de Lange og ladet ham udarbejde Tegninger og give Overslag; disse blev af det kombinerede
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Kollegium forelagt Frederik V den 4. Juli, idet Opførelsen indstændig blev tilraadet snarest
muligt. Da der paa Langøen efter Opmudringen laa store Mængder Kampesten, var det vel
rimeligt strax at begynde paa Funderingen, dernæst burde der foreløbig anskaffes 12,000 store
Mursten. I Arbejdsløn havde Lange krævet 2000 Rd. (23]. Under 30. August nød Forslaget
og Langes komplette Projekt kgl. Approbation; dette sidste bestod af to Tegninger, »den ene
Litr. A, som viser Takkelagehusenes Afbildning saaledes som de i fuldtærdiget Stand skal
blive med Galleriet imellem udi liden Aftegning, og en anden, Litr. B, hvorved Galleriet vises
udi større Præsentation med sine convenable Zirater, samme Galleri skulde efter Murermester Langes gjorte Overslag med Materialier og Arbeidsløn ialt koste 3550 Rd .« [24].
Naar en Bygnings Dimensioner og hele Indretning lige til Detailler foreskrives Arkitekten, levnes der ham givetvis ikke meget Raaderum for personlig Udfoldelse. Kun Facadernes
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Opdyrkning, de arkitektoniske Leds Profilering og det indvendige Haandværksarbejde bliver
han ansvarlig for. Endda maa der i dette Tilfælde tages yderligere Reservationer - de to
sidstnævnte Punkter falder bort, da Bygningerne ikke blev opført under Langes Ledelse og efter
hans Arbejdstegninger. Om det første Punkt kan vi kun dømme paa Grundlag af Arkitektens
endnu bevarede Facaderids. Sammenligningen med Arsenalets Hovedfløje melder sig strax
- og det kan ikke nægtes, at den falder ud til Fordel for disse. At de rent æstetisk virker
mere holdningsfulde end Takkelagehusene, fordi deres ringere Længde giver bedre Forhold
til Højden, er Lange uskyldig i. Det er ligeledes en Følge af rent praktiske Krav (Kanoner
fordrer stor Plads), naar Arsenalets Porte slutter sig tæt til hinanden, medens Takkelagehusenes adskilles ved Luger. Disse sidste Bygninger gaar saaledes nødtvungent Glip af det maskerede Arkademotiv, der gør Arsenalet saa interessant. Naar Portene stod aabne ind til Halvmørket, fik de lange, svære Bygningsblokke øget plastisk Vægt, fordi de udhuledes forneden
- en elementær arkitektonisk Lov. I Takkelagehusenes endeløse Facader var det vanskeligt
at modarbejde Portenes og Lugernes ensformige Skiften og søge at bibringe Fladerne nogen
rhytrnisk Afvexling ved Hjælp af lodret Inddeling. Lange forsøger sig med Blændinger af den
særlig Eigtwedtske Type, en Rokokoform, som han vistnok her benytter for første Gang,
utvivlsomt inspireret af Hofbygmesterens Pakhus for Asiatisk Kompagni, der just var blevet
fuldført et Par Aar i Forvejen. Men Lange misbruger Blændingsmotivet, idet han anvender
det regelmæssigt paa hveranden Axe - hvilket netop øger Facadens Monotoni - i Stedet
for -at fremkalde en rhytmisk Leddeling ved dets Hjælp. Den lave Forbindelsesgang med
Portalen er ren Rokoko i Eigtwedts Formulering: Kartouchen, Balustraden, de i Stikbue
sluttede Arkader, Fyldinglisenerne [25].
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Som det var bestemt, blev Fundamenterne foreløbig kun til det ene Takkelagehus lagt
i Foraaret 1754 [26], men vistnok i Juli Maaned gjorde man ved et Eftersyn den fatale Opdagelse, at denne Grundvolds Maal afveg fra 'de Dimensioner, der var blevet Arkitekten opgivet. Ved en Undersøgelse blev det godtgjort, at Lange havde taget de af Kommissionen
bestemte indvendige Maal for udvendige, hvorfor det blev nødvendigt skyndsomst at omlægge Fundamenterne efter en ny Tegning af Lange, udarbejdet paa Grundlag af Takkelmesterens s Plan «; denne Tegning saavelsom Extraudgiften, 527 Rd. 3 Mk., blev approberet
den 27. Oktober s. A. [27]. Længere kom man ikke foreløbig, Arbejdet standsede brat og
blev ikke genoptaget før 12 Aar senere under Danneskiold-Samsøes anden Administrationsperiode - de vanskelige finansielle Forhold i 1750'ernes anden Halvdel gjorde sig gældende
ogsaa her [28]. Men det var dog som Helhed det Suhm-Lange'ske Projekt, der senere blev
gennemført.
Ulige lettere var det at foretage den øvrige Del af Langøens Bebyggelse: de to Grupper
Masteskure. Det gamle Stridsspørgsmaal, om Skibenes Master og Rundholter helst skulde
blive staaende i Skibene, udsat for Vejr og Vind, eller lægges under Tag i Magasiner, var
forsaavidt allerede blevet afgjort af Danneskiold, der sluttede sig til den sidste Anskuelse.
Det nye Styre efter hans Afgang ønskede dog gerne denne Sag nøjere prøvet, før de resterende
Huse blev opført - særlig var Suhm naturligvis ivrig efter at faa »en positiv Decision«, og i
Begyndelsen af 1753 foretog Konstruktionskommissionen da en sammenlignende Undersøgelse af de Master, der havde været udsat for afvexlende »Regn, Slud, Sne, Frost og Solskin «,
og de under »Skur, Tag eller Dæk - opbevarede, hvilke Besigtigelser afgjort gav Magasintilhængerne Vind i Sejlene [29]. Det viste sig nu ogsaa, hvilken afgørende Betydning det maatte
faa selv for saa lidet fremtrædende Bygningsarbejder som de her omtalte, at Holmens Organisation var ledet ind i et sundt Spor, thi det er en given Sag, at hvis ikke Mastekranen
paa Nyholm havde faaet netop sin centrale Plads, sekunderet af den just ved denne Tid planlagte Kran paa Christiansholm, vilde den ret omstændelige Proces: at sætte Master ud og
ind i Skibene, let kunne blive en alvorlig Hindring for en hurtig Ekvipering af Flaaden. Da
nu Sejlløbene, takket være Danneskiold, var saa dybe, at Skibene kunde lægge ud med fuld
Ballast, og de to Kraner var placeret adskilligt mere formaalstjenligt end hidtil, var en Opmagasinering af Masterne paa Landjorden ikke mere saa meget at befrygte. Kongen approberede da den 17. Maj 1753 Kollegiets omstændelige Forestilling, i hvilken alt var vejet »un
pro et un contra , (som Suhm udtrykker sig), og dermed var der aabnet fri Bane for Masteskurene paa Langøen. Da hvert Skur skulde rumme Master og Rundholter til to Orlogs
(Linie)skibe, havde man ialt Brug for 14 Skure, desuden 5 til Fregatter og 8 til mindre Fartøjer, altsaa ialt 27, af hvilke de 12 allerede var færdige. Af de resterende 15 skulde de 7
lægges i Linie med de to forhaandenværende Grupper, der da hver omfattede 6 Skure (jfr.
Skemaet fra 1747) - de 2 mod Nord, de 5 mod Syd; de resterende 8 maatte placeres paa
Langøens Østside. At eftergaa Masteskurenes Historie op gennem det følgende Tidsrum
vil ikke være paa sin Plads; ifølge Sagens Natur maatte disse Træskure regelmæssigt fornyes. Af de ældste er vistnok intet bevaret til vore Dage, men de blev stadig genopført i
den oprindelige Skikkelse. Forsaavidt giver de nuværende »Søndre Masteskure- et autentisk
Billede af den originale Type. Denne er saare enkel: en rektangulær Træbygning, c. 120 Fod
lang, c. 34 Fod bred, beklædt med høvlede Planker, dækket med et afvalmet Tegltag, Gulvet
lagt med Brædder, i hver Gavl en Port. Husene, der naturligvis vendte Kortsiderne mod
Vandet, var sammenbygget med Langsiderne; det var saaledes naturligt nok, at Danneskiold
kunde kalde en Gruppe paa 10 Skure »et Mastehus -. De ældste var lagt saa tæt til Bolværket,
at Vandet kunde gaa op i dem, naar det var højt; da de to sydligste Mastehuse blev fornyet
i 1772, blev de derfor rykket noget længere ind paa Pladsen [30J. I Sammenhæng med Masteskurene paa Langøen vil det være rimeligt at nævne de to Arbejdsskure, »Mastem agerh usene«,
der 1753 blev opført paa Gammelholms Masternagerplads, tæt Vest for Frossenborg Vagthus
(ved Indgangen til Værftet fra Nyhavn). Da man havde erfaret, at de sammensatte Master
lettere raadnede, naar de var blevet forfærdigede i fri Luft, udsatte for Fugtighed, indhentede
Suhm i September 1752 Efterretning om, hvorledes Mastemagerskure var bygget i engelske
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Orlogshavne, hos to danske Søløjtnanter, der paa den Tid opholdt sig i Greenwich. Med Forbilleder i Deptford og Woolwich for øje projekterede Konstruktionskommissionen da i 1753
de to ganske simple, sammenbyggede Træskure paa Mastemagerpladsen [31 ].
Den projekterede Marineby blev opgivet i 1750'erne. I »Hafnia hodierna- (1748) omtales
Planen, som om den stod ved Magt, men i Virkeligheden var den dødsdømt ved Danneskiolds
Fald. Da det faste Mandskab i 1755 var blevet forøget med endnu en Division, som der skulde
skaffes Boliger til, paubegyndte man en betydelig Udvidelse af Nyboder (1756-58); hermed
blev Tanken om et Byanlæg bag Langøen definitivt opgivet, men man overførte øjensynlig
den for dette bestemte Baraktype til Nyboder. Saaledes som denne Stadsdel nu viser sig med
sine gulkalkede, tostokværks Længer, af hvilke de ældste, der skyldes Philip de Lange, blev
forbilledlige for alle de senere i 18. Aarhundrede opførte, maa den give os en Forestilling om,
hvorledes den i 1740 projekterede Bydel bag Holmen skulde tage sig ud. Det er forsaavidt
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adskilligt mere korrekt at knytte Danneskiold-Samsøes Navn til Nyboder af i Dag end at kalde
Christian IV's Navn i Erindring [32].
Faa Aar efter at Mastekranen paa Nyholm var opført, blev en tilsvarende Kran bygget
paa Chrisliansholm. Enkelte gamle Billeder viser, hvor ypperlig en Virkning disse to Tvillingbygninger gjorde i Holmens Silhouet [33). Ligesom den civile Stad hinsides Inderløbet kunde
nu Marinebyen prange med helt monumentale Taarne i Nord og Syd, der udadtil vægtigt
fastholdt Anlæggets Helhed. Mastekranen paa Gammelholm var vel blevet repareret i 1749
[34), men den havde haft sin bedste Tid og var i 1753 moden til Afløsning. Suhm ønskede
den erstattet af et muret Kranhus og fandt det heldigst at bygge dette paa Christiansholm,
hvor det var mere bekvemt for Flaaden end paa Gammelholm ; der kunde kun være Tale
om at placere det »paa Forkanten af Øen «, direkte ud til Sejlløbet. I Juni nævnte Aar indsendte da Suhm en Tegning, ledsaget af Konstruktionskommissionens Betænkning, til det
kombinerede Kollegium, idet han i sin Skrivelse nærmere motiverede sit Forslag og indstillede, at Kranen skulde have en saadan Højde, at der i den kunde sættes Master i Skibe paa
70 Kanoner. Et Par Dage senere erindrede Admiralen Kollegiet om, at Tegningen var ukomplet, idet den ikke viste den indvendige Tømmerforbinding; da han tillige mente, at der paa
flere Punkter mulig kunde gøres yderligere Besparelser i Overslaget, udbad han sig blot Approbation paa Tegningen i Henseende til Kranens Højde, Volumen og Placering. Senere skulde
et fuldstændigt Projekt blive indsendt. Da Kollegiet principielt var enigt med Holmens Chef
om saavel Bygningens Form som Anbringelse, indstillede det dens Opførelse snarest (d. e.
i 1754) i Forestilling af 27. Juni, hvilket blev approberet [35J. Den gamle Kran paa Gammelholm fik dog Lov til at staa endnu nogle Aar, først i September 1759 blev den endelig døds102

dømt efter en Besigtigelse, for umiddelbart derefter at blive nedtaget [36]. - Christiansholms
nye Mastekran er som Type saa nøje overensstemmende med den paa Nyholm, at Tegningen ikke kan stamme fra nogen anden end Philip de Lange; hans originale, oprindelig saa
stærkt omstridte Krantype havde vist sig i den Grad formaalstjenlig efter et Par Aars Benyttelse, at det føltes naturligt uden videre at gøre Brug af den igen. Christiansholm-Kranen blev
nedlagt kort efter Øens Salg 1866 [37].
Med rolig Konsekvens ha vde saaledes Admiral Suhm søgt at realisere de Løfteparagraffer
vedrørende Bebyggelsen af »de nye Holme«, som Danneskiold havde indsat i sit Program. Med
sit store Kendskab til Holmens Detail havde han selv arbejdet videre paa at udfylde de afstukne
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Rammer. Den samme Udviklingslinie fulgte han paa Gammelholm. At Søkadetakademiets Bygning maatte fuldføres, gav jo sig selv. Da denne i August 1747 var »m estendels fuldbragt e, fore slog imidlertid Kollegiet, støttet paa Suhms Indstilling, at den ikke skulde benyttes til Kadetakademi, men at den i Stedet skulde indrettes til Lokaler for forskellige Embedsmænd og
Betjente, hvis Kontorer laa spredt rundt paaGammelholm, tildels i gamle og forfaldne Bygninger.
At slige Arbejdsforhold var besværlige, naar der idelig skulde holdes Konferencer mellem
de forskellige Myndigheder, siger sig selv. Endelig skulde der indrettes Embedsbolig for første
Ekvipagemester, paa det Tidspunkt Kaptajn Michael Johann Herbst, der faa Aar senere (1753)
blev Chef for Frederiksværn Værft i Norge [38]. Særdeles betegnende for den omsorgsfulde,
landsfaderlige Side af vort Enevælde var de øvrige Motiver til Forslaget om Bygningens ændrede Brug: Søkadetterne, der som Regel boede hos Kadetchefen i dennes Bolig ved Toldboden, vilde faa en saa lang Skolevej, at deres kostbare Tid blev spildt, deres Klæder »kunde
fordærves i ondt Vejrlig «, og - sidst men ikke mindst - de unge Mennesker løb Fare for
vat forfalde til Vidtløftighed - [39]. Da Suhms forstandige Ræsonnementer blev fulgt, maatte
Bygmester Lange foretage de fornødne Ændringer i det Indre, hvorved der i Tide blev sparet
1400 Rd. af det oprindeligt stipulerede Beløb [40]. Først i Begyndelsen af 1748 kunde da Admiralitetet, som det fra nu af ofte - omend mindre korrekt - benævnes, tages i Brug, medens Søkadettcrne stadig maatte blive paa det gamle Operahus i Bredgade (Fredericiagade).
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Det andet større Byggearbejde paa Gammelholm under Suhms nye Regime var Fuldførelsen af Hovedmagasinet, der fandt Sted i 1753 ff efter en Tegning - endnu bevaret - af
Philip de Lange [41 ], et Arbejde, som vi ikke behøver at komme nærmere ind paa her. Endvidere opførte Lange 1754 efter egen Tegning li en liden aparte Dreq« for Sejlmagerarbejdet
paa Gammelholm, naturligt nok liggende lige bagved Tjærehuset, en lille grundmuret Bygning i eet Stokværk, der kun krævede 340 Rd. baade til Materialier og Arbejdsløn [42), og
projekterede 1753 et Fademagasin (ikke opført), et Arbejde, der er særdeles karakteristisk for
hans enkle Rokoko. Af Byggearbejder for Søetaten i disse Aar udenfor Holmens Ornraade skal
blot noteres en Ombygning i Grundmur af det gamle Kapel paa Holmens Kirkegaard, foretaget i 1754 af Murermester Søren Hendrichsen, samt Nyboders Udvidelse med 24 sHusei 1756-58 efter Langes Tegninger, et Arbejde, som tidligere er omtalt [43].

EXKURS -

FREDERIKSVÆRN OG NIVAA

Disse to Marineanlæg blev til ligesom Christiansø under Trykket af Krigsfare fra Sverige - det første planlagdes i Vinteren 1748-49 og blev paabegyndt som Galejværft og Flaadestation i 1750, det sidste anlagdes i 1752 og følgende Aar som Basis for den efter Danneskiolds
Fald byggede Galejflaade og som Udfaldsport mod Sverige, specielt mod Landskrona [1 ].
Ingen af disse Anlæg vedrører i egentlig Forstand vort Emne. Nivaa Galejhavn og dens
Bebyggelse var uden arkitektonisk Betydning og fik iøvrigt kun en kortvarig Levetid. Frederiksværns Historie er blevet udførligt behandlet fra norsk Side, først - og med kunstnerisk Finfølelse - af Carl V. Schnitler (Kria. 1914), og senere (Larvik 1919) i Johs. Schiøtz'
rent lokalhistorisk farvede Skrift. Det skal dog blot understreges, at ganske vist var Frederiksværns grundmurede Bygninger udpræget danske af Karakter (som fremhævet af Schnitler), men Bygningstegningerne er vistnok alle blevet udarbejdet i Frederiksværn (af den projekterende Værftschef, Kommandørkaptajn M. J. Herbst og Major Vagel), ikke i København.
Særlig vigtigt er det at konstatere dette for Kirkens og Hovedvagtens Vedkommende; Projekterne til disse blev sendt herned og af Kollegiet, der intet havde mod dem at erindre,
indstillet til kgl. Approbation den 4. Marts 1752 [2]. Der findes ingen Spor af, at Bygmester
Philip de Lange fx. har givet Projekt til Kirken, hvilket laa nær at formode, ogsaa af stilistiske
Grunde. Af Skibsbygmester L. Olsen er bevaret et Par Tegninger, bl. a. til det store Tøj- og Materialhus og til to af de vældige Barakbygninger (dateret henholdsvis 8. Marts og 17. April
1752) [3].
PERIODEN 1756 -1770
Naar der i de første seks Aar af dette Tidsafsnit ikke blev foretaget Byggearbejder paa
Holmen af nogen Betydning, havde det sine gode Grunde. For det første lagde de nyanlagte
Orlogshavne i Frederiksværn og Nivaa stadig Beslag paa betydelige Midler - Frederiksværns
Besætning kostede alene over 50.000 Rd. om Aaret. Men dernæst havde Søetaten unægtelig
andre og mere vigtige Opgaver at løse i disse for os saa vanskelige Aar end at bygge Huse.
Under Syvaarskrigen var Flaaden i stadig Aktivitet for at beskytte vore Handelsskibe, ligesom den i Juli 1756 sluttede Traktat med Sverige om bevæbnet Neutralitet førte hyppige
Flaadeudrustninger med sig. Endelig nødvendiggjorde vor politiske Stilling efter Tsar Peter
Il l's Tronbestigelse den 5. Januar 1762 meget omfattende og bekostelige Ekviperinger [1 J.
Først i 1763, da Krigsfaren var drevet over, kunde de afbrudte Byggearbejder fortsættes. I
samme Aar døde Carl von Holstein og blev den 12. Februar efterfulgt som Overkrigssekretær
i Søetaten og første Civildeputeret i det kombinerede Kollegium af Gehejmeraad, Kammerherre Frederik Christian Rosenkrantz, der siden 1754 havde haft Sæde i Kollegiet som Civildeputeret [2]. Denne lidet værdifulde Personlighed forniaaede ikke at give selvstændige Bidrag
til Holmens Udvikling, end ikke de store projekterede Arbejder (Arsenalets Fløje, Takkelagehusene), som han overtog direkte fra sin Forgænger, indirekte fra Danneskiold, blev fuldførte
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under hans Administration; de mindre Byggearbejder, der faldt for, blev nu som før drevet
igennem af den fungerende Chef paa Holmen (28. Oktober 1762-10. September 1766 C. von
Schindel). De eneste større Nyanlæg, der blev projekteret under hans Ansvar, synes at have
været af tvivlsom Værdi og blev opgivet efter hans Afgang. Ganske vist bør det billigvis erindres, naar Arbejderne i disse Aar skal bedømmes i deres Helhed, dels at Rosenkrantz's Periode kun var kortvarig, dels at Holmens Rammer var saa faste, at der hverken var Spillerum
eller overhovedet Brug for mere indgribende Ændringer. Men paa den anden Side bliver det
netop saa meget desmere iøjnefaldende og beklageligt, naar blot selve Kompletteringen, Udførelsen af forlængst godkendte Byggearbejder ikke finder Sted. Og direkte beskæmmende
var det, at noget saa vigtigt som Oprensningen af Havnen og Sejlløbene fortsat blev forsømt.
I 1760'erne blevet nyt Spantehus bygget paa Nyholm. Det, der stod, var efterhaanden
blevet stærkt brøstfældigt, og flere Aar før Rosenkrantz's Udnævnelse, i 1759, havde Holmens
daværende Chef M. J. Herbst ladet Philip de Lange gøre en Tegning til et nyt, hvilken
imidlertid blev henlagt. 1761 gaven Besigteisesforretning til Resultat, at Huset »kunde befrygtes at falde ned af sig selv e, og i Marts 1763 maatte Schindel særdeles indtrængende
forestille Kollegiet, hvor nødvendigt det var at skaffe det en Afløser [3]. Ved Resolution af
23. April s. A. blev det bevilget, at det gamle Spantehus maatte nedbrækkes og Projekter til et
nyt indhentes - og som saa mange Gange før henvendte Holmens Admiral sig til Murermester Lange, der den 18. September leverede en Tegning og et Overslag paa ialt 8161 Rd.
[4]. Spantehuset skulde ligesom det gamle være en rektangulær Bygning i eet Stokværk og
ligge paa samme Plads, ved Mastekranens Fod. Dets Længde var ansat til 57 Alen, dets
Bredde til 41 Alen (udvendige Maal), Højden 41/2 Alen fra Gulvet til Bjælkernes Overkant.
Paa den sydlige Gavl havde Lange anbragt en Pavillonbygning i to Stokværk, 26 Alen bred,
15 Alen dyb; fra den øvre Etage, der var den højeste, kunde Kongen bivaane Stabelafløbningerne. Men Holmens fortjente Bygmester skulde faa at mærke, at hans Tid snart var
omme, at nye Idealer og nye Mænd krævede Raaderum. Selve Spantehuset lod man ham
beholde uantastet, men med Pavillonen var man ikke tilfreds. Det blev befalet den da almægtige Intendant des Båtiments Nicolas-Henri Jardin at give et Udkast til den kgl. Loge; inden
Oktober Maaned s. A. laa det paa Kollegiets Bord. Det kan ikke ses, hvem der har taget Ini tiativet til denne Henvendelse. I dette Tilfælde kan man vel næppe regne med Holmens Chef,
der ikke paa Forhaand kan anses for at have haft saa fin en Næse. Det er snarere Rosenkrantz, der her har gjort sin Indflydelse gældende, muligvis tilskyndet dertil af A. G. Moltke,
der stod ham nær og som bekendt ikke lod nogen Lejlighed gaa fra sig til at fremme god
Arkitektur. I denne Sammenhæng erindrer man, at Jardin netop umiddelbart forinden havde
bygget Søjlepavillonen (Volieren) i Haven bag Moltkes Palæ paa Amalienborg.
Imidlertid udarbejdede Lange Overslag baade efter sin egen Tegning til Spantehusets
Pavillon og efter Jardins (Oktober 1763), henholdsvis beløbende sig til 5209 Rd. og 5959 Rd.
[5]. Naturligvis blev det ikke denne relativt ringe Forskel, der afgjorde Konkurrencen mellem de to Arkitekter, men alene den Omstændighed, at Jardins dessein s havde mere Anseende«, som det hedder i Kollegiets Forestilling til Frederik V af 25. Januar 1764 [6]. Ved
den kgl. Resolution af 2. Februar blev der da fældet den salomoniske Dom, at selve Spantehuset skulde opføres i Grundmur (ogsaa Bindingsværk havde været paa Tale) efter Langes
Tegning og Pavillonen i bornholmsk Sandsten efter Jardins, medens Lange fik hele Komplexet i Entreprise for 2200 Rd. med frie Materialier.
Med denne Bygning blev Nyholm et Kunstværk rigere, takket være Jardin. Thi det kan
ikke nægtes, at Langes Pavillonudkast fra 1759, som vi kender, har været ringe [7], en
rektangulær Bygning med ganske lavt Valmtag. Udsigtsetagens Vinduer med den jævne
Rokokos uprofilerede Indfatninger og, ligesom paa talrige af Langes øvrige Bygninger, forsynet med sanfzuschiebende Rahmen auf Englisch manier- [8], en sober, retliniet, ganske ufestlig Bygning, der mest af alt bringer en helsingørsk Skibsrheders . Kikkenborg« i Erindring.
Men i Projektet af 1763 er det kuriøst at finde Reminiscenser i nedre Stokværks Plan fra
intet mindre end et af Amalienborgpalæerne. Inddelingen af denne med en trefags, tværstillet Vestibule i Midten, holdt i Niveau, fra hvilken korte Trappeløb til hver Side fører op
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til højereliggende Trapperum, er aldeles umiskendeligt overtaget fra Vestibulerne i det Brockdorffske og det Levetzauske Palæ paa Amalienborg, omend tilpas modificeret. Denne Paavirkning har sin nærliggende Forklaring deri, at Lange en halv Snes Aar i Forvejen netop havde
været Entreprenør ved Opførelsen af et af Amalienborgpalæerne, det Løvenskioldske. Ganske vist afveg dettes Vestibule fra de to nævnte, men at Lange har været bekendt med Komplexet i dets Helhed, kan ikke betvivles. Forøvrigt er det jo ikke udelukket, at han ogsaa har
været Entreprenør for andre Bygherrer end Konferensraad Løvenskiold, men arkivalsk kan
det ikke fastlægges. [9]. Saaledes blevet Eigtwedt'sk Vestibuleskema skaaret ud af sin naturlige Sammenhæng for at genopstaa som Kærnen i en kgl. Værftsbygning. J ardins tværovale
Søjlepavillon, der blev indkapslet i Spantehusets Sydgavl som en Agern i sin Skal, er jo bande
mere smidig og mere kompliceret i sin Form end Mester Philips troskyldige, traditionelle
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PHILIP DE LANGES UDKAST TIL PAVILLONEN PAA SPANTEHUSET 1759. (RIGSARKIVET)

Loge - og i det hele taget særdeles karakteristisk for den franske Kunstners halvt barokke,
halvt antikiserende Stil [10].
Den begyndende Nyklassicismes Søjlekunst satte her sine første Spor paa Holmen. Det
skulde ogsaa blive de eneste. I Modsætning til Karlskrona, hvis Bygningshistorie naaede sit
Højdepunkt i Klassicismens Tegn, var Barokken absolut dominerende i vort Orlogsværfts
Arkitektur [l1 J. Det er derfor forstaaeligt, at Jardins Pavillon ved sit fra de øvrige Bygninger
saa stærkt afvigende Kulturpræg maatte gøre sig særlig virkningsfuldt gældende i Holmens
Fysiognomi - de talrige Prospekter fra det 18. Aarhundredes Slutning og Begyndelsen af
det næste godtgør dette [12J ; denne lille Bygning har ogsaa altid været sat i Forbindelse med
Arkitektens Navn, medens de andre og langt betydeligere Værker har været anonyme.
Selve Langes Spantehus gjorde sig væsentlig bemærket ved de lange Vinduesrækker,
der opløste Facaderne med deres dybe, fladbuede Nicher. Dette fortrinlige, simple Motiv
øgede den lave Bygnings Massivitet. Og med beundringsværdig Sikkerhed er Pavillonen
indføjet i Husets Gavl, saa at sige spændt ind mellem Dobbelttagets Endevalme og de to
rundbuede Porte. Det maa formodes, at Udformningen af disse sidste og den virkningsfulde
Anvendelse af fransk a refends-Fugning omkring dem skyldes Jardin. Disse tunge Buer er
fremmede for vor hjemlige Rokokos Opfattelse; med Jardins Udtryksmaade falder de derimod bedre i Traad. Det fæstnings-, ja næsten det fængselsagtige i deres Prægning var et
JI
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stilistisk Kunstgreb, som man gerne vil tillægge den Mand, der var opfostret i Piranesis Milieu
og selv i sin Ungdom havde beruset sig i Fængselsfantastik. Han tilhørte den franske Arkitektgeneration, hvis Nyklassicisme mest af alt var en antikiserende Romantik, der bragte
Rokokoens rationelle, rent arkitektonisk betingede Byggelove til gradvis Opløsning og førte
en skæbnesvanger Lyst til »at karakterisere- ind i Bygningskunsten. - Jardins Pavillon,
der er stukket af G. E. Rosenberg 1763-64, blev nedrevet 1875, og Spantehuset (senere kaldet Planbygningen eller blot -Planen «) undergik en brutal Omdannelse i 1913-14. Alligevel
fornemmes Nyholms Mastekran og Spantehuset ved dets Fod endnu som en helstøbt Bygningsgruppe.
Men den centrale Byggeopgave for 1760'erne var dog at fuldføre Arsenalet. Holmens
Bygningshistorie i dette Tiaar er i væsenlig Grad lokaliseret til Christiansholmene; derimod
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blev Takkelagehusenes Fundamenter liggende urørt, indtil Danneskiold efter sin Genkomst
i 1766 satte Arbejdet i Gænge. Naar disse faa Byggearbejder havde saa uendelig svært ved at
blive ført ud i Livet, er Aarsagen at søge i den stadig svingende Kurs i Søetatens Styrelse.
De skarpe, baade principielle og personlige Divergenser mellem Rosenkrantz og DanneskioldSamsøe og mellem denne sidste og hans Efterfølger Danneskiold-Laurwigen, gjorde det
umuligt at fastholde den støtte Udviklingslinie i Holmens Byggeri. - Skønt Projektet til
Arsenalets to Sidefløje var blevet konfirmeret af Frederik V i 1746, blev der ikke gjort Skridt
til dets Udførelse i Holsteins Tid før i Sommeren 1760, da Lange leverede Tegninger og Overslag (dat. 23. Juni), forsynet med en Betænkning fra Konstruktionskommissionen, i hvilken
Fløjenes Størrelse var blevet godkendt. Ved samme Lejlighed havde Lange givet et Projekt
til en Artilleriskole paa Christiansholm, der skulde afløse den gamle, toetages Bygning ved
Tøjhuset, i hvilken der, foruden Vagtstue og Salpetermagasin, ogsaa var Kontor for Tøjmesteren og Skolelokale [13]. Disse Projekter blev imidlertid foreløbig henlagt; kun et i samme
Aar projekteret Chaloupskur paa Christiansholm blev opført for at aflaste de overfyldte Skure
paa Gammel- og Nyholm. Admiral Herbst indsendte i August en Tegning dertil, der blev
approberet den 25. s. M. Huset, der var c. 115 Alen langt, eet Stokværk i Bindingsværk, længdedelt af en Række Tagstøtter og med dobbelt afvalmet Vinkeltag, skulde rumme 18 Barkasser
og aabnede sig følgelig med samme Antal »Arkader- ud mod Trangraven, langs hvilken det var
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beliggende paa Christiansholms Sydside [14]. To Stykker af denne beskedne Længe existerer
endnu i stærk forfalden Tilstand; de med Brædder lukkede Aabninger umiddelbart ud til Kanalen har i Aarenes Løb faaet en pragtfuld Materialvirkning ved Vejrets og Vandets Slid.
I 1763, kort efter sin Tiltrædelse, forsøger F. Rosenkrantz under stærkt Pres fra Artillerikommissionen at gøre Alvor af Arsenalfløjenes og Skolens Opbygning - Philip de
Lange leverer Overslag den 22. Juli og den 12. August et Projekt over Nyanlæggene paa
begge Holme [15]. Man bemærker her, at Fløjene er anderledes placeret end efter Danneskiolds oprindelige Plan, idet de ikke slutter sig til de allerede staaende Bygninger i Flugt
med disses Endegavle og saaledes indeslutter en stor -Kuglcgaard «, men er anbragt vinkelret paa deres Midte. I Henseende til Facadesysternet er der Overensstemmelse mellem de
gamle og de nye Huse - en enkel Lisenearkitektur. Om Anbringelsen af Artilleriskolen herskede der nogen Uenighed mellem det kombinerede Kollegium og Konstruktionskommissionen. Den første Myndighed synes at have villet lægge den »i Midten af Fløjene«, altsaa
i den af Porten markerede Midtaxe, hvorved en ypperligt samlet Komposition var tilvejebragt med udtalt Hensyntagen til en perspektivisk Virkning. Den Disposition, der vises i
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Langes Plan af 12. August, hvor Skolen ligger umiddelbart bag ved det af samme Arkitekt
en Snes Aar tidligere byggede Vagthus paa Holmens nordvestlige Hjørne, skyldtes Konstruktionskommissionens Forslag, men blev i November s. A. tilbagevist af saavel Kollegiet som
Holmens Chef som upraktisk, fordi det var i Vejen for Slæbestedet »og hindrer en Kølhalingsplads, som man i Tid af Occasion kunde betiene sig af«. I Stedet for vilde Kollegiet sætte
Skolen ved Siden af et gammelt Materialhus øst for Tømmergraven, altaa tæt ved Barkasskuret. I Henhold hertil forfærdigede Lange et nyt Projekt, der er gengivet paa Side 82, dateret
20. November 1763, hvilket 9 Dage senere blevexpederet af Schindel til Kollegiet; 2. December
fremlægger Lange sine Overslag til Artilleriskolen [16]. Denne var planlagt som en grundmuret Bygning i to Stokværk og med trefags Kvist, 30 Alen lang, 14 Alen dyb (udvendige
Maal), dækket af et Valmtag. Facaderne var ganske glatte, uden Risalit og uden Vinduesindfatninger. Huset adskilte sig paa ingen Maade fra et almindeligt Borgerhus som Type set,
men ligesom Langes øvrige Husarkitektur fra hans senere Periode, fx. Hansens Palæ paa
Strandgade i Helsingør og Arkitektens eget Vaaningshus i Prinsessegade paa Christianshavn,
har det dog distingueret sig ved smukke Proportioner, en vis forfinet Sikkerhed i Linievirkningen (fx. den lave Frontons Sammenspil med Tagets Omrids) og en klartskaaret Plastik
- Egenskaber, der adler Huset og røber Kunstneren. I nederste Stokværk optoges Midtpartiet paa tre Fag af en stor Stue i hele Husets Dybde, i hvilken der var Samlingssted for
Tøjmesteren og de andre Arlilleriofficerer; i de to mindre Rum til højre for Indgangen var
der Materialoplag, i Rummene til venstre Konlorer. Selve Artilleriskolen havde Lokale i hele
øvre Stokværk, medens Kvisten, mærkeligt nok, skulde benyttes til Lokale for Reparation
af Haandgranater.
Skønt Nybygningen paa Christiansholmene saaledes endelig var rede til Opførelse ved
Begyndelsen af 1764, løb Sagen atter ud i Sandet - i endeløse Forhandlinger mellem Artillerikommissionen og Søetatens øvrige Myndigheder - og Rosenkrantz havde hverken
Karakter eller Fagkundskab nok til at lede den op af Uføret. For anden Gang blev Projekterne
lagt ad acta, og den presserende Overflytning af Artillerigods fra gamle Tøjhus, der saa længe
havde været ventileret for at ophæve det sidste Fællesskab med Hæren, blev atter udskudt.
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I Aarene 1764-66 samlede Kommissionens usvækkede Reformlyst sig da om nye Opgaver: Opførelsen af fire nye Krudttaarne udenfor Fæstningslinien - to paa Amager, to paa
Sjællandssiden overfor, i Nærheden af Pesthuset [17J. Tegningerne blev leveret af General
de Feignet i 1764, og Arbejdet blev paabegyndt i Eftersommeren 1765, men ogsaa det led
Skibbrud, omend af andre Aarsager. Thi under 1. August 1766 blev Danneskiold-Samsøe
udnævnt til Gehejmestatsminister og den 25. i samme Maaned til -som Surintendant af Vores Marine at have Overopsigt og Direction af Vores Flaade, Holmens og Arsenalers indvortes Oeconomi, Indretninger og Drift- [18J. Fjorten Dage senere lod den nye Marinerninister
det kombinerede Admiralitets- og Generalkommissariatskollegium ophæve og Administrationen sætte paa den samme Fod som under hans Bestyrelse før 1746 [19J.
Før Danneskiold for anden Gang kom til Magten, havde han skaffet sin bitre, længe

,:

il

f.!.-..

. l\\· ~

f

l·

/

i

h \
C
',J'

",

PROSPEKT AF CHRISTIANSHOLM OG ARSENALET. TIL VENSTRE FREDERIKSHOLMS MÆRSE- OG MASTESKURE. UBEKENDT KUNSTNER c. 1836

indestængte Kritik af Holmens Forhold Luft i to Forestillinger til den unge Kong Christian VII,
den 22. Februar og den 28. April - Memorialer, der formede sig som heftige Angreb paa
Rosenkrantz's Styre og indviklede ham i en Fejde med denne. Kampprisen var Kongens
Gunst. Denne personligt tilspidsede Strid kom paa afgørende Maade til at influere paa Holmens Bygningshistorie, saavidt som Danneskiolds Kritik af Rosenkrantz konkluderede i dels
at desavouere dennes nye Foranstaltninger (Krudttaarnene) og hans Fastholden ved NivaaAnlægget, dels at laste hans Undladelsessynder. Thi Danneskiold gjorde sin Forgænger ansvarlig for, at hans Helhedsprojekt fra 1740 ikke var blevet programmæssigt gennemført Takkelagehusene, Arsenalfløjene og Sødefensionen manedes frem af den bidske gamle Herre,
der i de mellemliggende tyve Aar vel nok havde gjort nye Erfaringer, omend paa andre Omraader (Sorø Akademi), men i hvert Fald intet havde glemt. Det kan ikke nægtes, at adskillige af Danneskiolds Forestillinger og Privatbreve fra Aarene 1766-67 skæmmes af smaalig
Ensidighed og snakkesalig Selvros og i det hele taget røber en begyndende Karakteropløsning. Den selvraadige Energi perverteres til Kværuleresyge [20]. Men alligevel maa det siges,
at Danneskiolds Kritik hvad Holmens Byggeri angaar i det store og hele var berettiget og saa
langt fra var blot af negativ Karakter, at hans kortvarige Administrationsperiode, godt et
Aar, faktisk bragte uomtvistelige Fremskridt med sig. Først og fremmest .slog han ned paa
et af de svageste Punkter, den forsømte Opmudring af Havnen. En Opmaaling udenfor Bommen havde vist, at Sejlløbet siden hans Afgang var »opgroet « 4 Fod. For at raade Bod paa
denne Fare, som han i sine ovenfor nævnte Memorialer havde gjort opmærksom paa, maatte
han efter sin egen Opgivelse se sig nødsaget til i Løbet af 1767 at anvende 13.000 Rd. til at
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antage extra Pligts folk for. Og ifølge en Besigtigelse af de forfaldne Bolværker vilde en Reparation af disse koste over 22.000 Rd. [21]. Endelig satte han sig strax i Bevægelse for at faa
sit i 1745 approberede og af Frederik V godkendte Projekt til Rhedens Defension med Lunetter sat i Gang. Da Chefen for danske Fortifikationsetat, General de Feignet, ansaa det for
anvendeligt, og Admiralitetet ligeledes mente at turde støtte det, kunde Danneskiold da den
20. Januar 1767 triumferende forestille Christian VII, hvorledes »delte udi Geheimeraad Rosenkrantzes Skrift saa højt foragtede og udi 20 Aar tilside lagte Forslag om Defensionsværker ... [er] stadfæstet og udkastet af en heri overmaade kyndig Mand og bifaldet efter nøjeste
Undersøgning af Admiralitetet « - og høste sin Ihærdigheds Løn i kgl. Approbation af 5. Februar 1767 [22]. Grundet paa Danneskiolds hurtige Fald blev imidlertid kun en mindre Del
af det ene af de syv Jordbatterier (under 11. Februar kaldet »Christiansøerne «) udført den senere »Lunette «- der blev udvidet 1777-80. Men Danneskiolds Forsvarsprojekter var
dog Udgangspunktet for den Defensionskommission, der blev nedsat 1777, og som lagde
Grundlaget for de endnu bestaaende faste Batterier paa Københavns Rhed som Støttepunkter for den flydende Defension [23].
Danneskiold havde allerede i 1752 stærkt angrebet den nyanlagte Galejhavn i Nivaa som
værende lidet formaalstjenlig. Det var derfor kun at vente, at han nu vilde føre Dødsstødet mod
den, hvilket han gjorde i en Forestilling af 10. December 1766, støttet paa Promemorier fra det
høje Krigsraad (Prins Carl af Hessen, C.V. Ahlefeldt, Huth o. fl.) og en noget lunken Udtalelse
af Admiralitetet. Da ogsaa Kolseljet billigede Danneskiolds Synspunkt, blev det resolveret den
21. Januar flg. A., at Galejhavnen skulde »lades i den Stand den nu befindes «, og samme Aar
blev den endog tilskødet Kammerjunker Adam v. Liittichau [24]. Stødet var ført til Bunds.
Ikke mindre Held havde den gamle Marinerninister med sig, da han tillige søgte at standse
Opførelsen af de nye Krudttaarne udfra den vistnok rigtige Motivering. at disse laa for langt
borte fra Flaadens Leje og saaledes vilde lægge Hindringer i Vejen for en hurtig Udrustning.
Arbejdet beordredes derfor indstillet i September 1766 [25].
Opførelsen af Takkelagehusene laa dog i særlig Grad Danneskiold paa Hjerte. Da Philip
de Lange synes at have været svag i anden Halvdel af 1766 - han døde 10. December blev det overdraget Murermester B. Schottmann at forfærdige en ny Tegning, der hvad Helhedsdispositionen angik ganske svarede til Langes tidligere Projekt og kun medførte ringe
Ændringer af det allerede lagte Fundament; den blev approberet den 25. Februar 1767 [26].
Med Murermester Utterdahl og Tømrermester Tøpling som Entreprenører fandt Opførelsen
da Sted i Løbet af de følgende Aar og var vistnok først afsluttet i 1772, da der fra Foraaret
1767 at regne skulde bygges 1/6aarlig. I Bygningernes Udseende var der dog sket nogen Forandring, idet Blændingsdekorationen var fjernet i Schottmanns Projekt [27], og Portenes Antal
paa hver Fløj var øget fra de 15 i Langes Udkast 1753 til 21. Æstetisk set var dette dog en
Vinding, idet Takkelagehusene derved kom til at harmonere bedre med Arsenalets Hovedfløje. Takkelagemagasinernes »Galleri- med Midtportalen. der var som et Pant paa den tilsigtede Symmetri mellem disse to store Anlæg, blev ogsaa udført, men den kompositionelle
Helhed blev ødelagt ved Takkelagehusenes senere Ombygninger. Af disse to mægtige Magasinhuse - der tilsammen, Aabningen mellem dem iberegnet, har en Udstrækning fra Syd
til Nord af ikke mindre end 500 Alen, paa 20 Alen nær 3 Gange saa meget som det C. F. Hansen'ske Christiansborgs Facade mod Slotspladsen - tjener det nordre nu som Hovedmagasin, det søndre som Takkelloft. Det indre Udstyr, Trapperne fx., er af samme enkle Art som
i Arsenalet.
I Danneskiolds sidste kortvarige Administrationsperiode, som han fyldte med sin næsten
febrilske Energi, var det saaledes lykkedes ham i det mindste at sætte det først omtalte Byggearbejde i Gang, men dets Fuldendelse opnaaede han ikke at se, mens han var ved Roret.
Opførelsen af Arsenalfløjene naaede han imidlertid end ikke at faa officielt approberet af
Kongen. Efter dennes Hjemkomst fra Holsten i Sommeren 1767 var Sagen blevet bragt
paa Bane, og efter adskillige Konferencer mellem Land- og Søetaten om Artillerigodsets Flytning fra det gamle Tøjhus, kom det endelig den 17. Oktober til en Overenskomst, af hvilken
Danneskiold fire Dage senere opnaaede Christian VII's mundtlige Godkendelse. Denne skulde
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allerede den 28. Oktober, næst paafølgende Expeditionsdag, besegles med Monarkens Underskrift, men den 26. s. M. blev Marineministeren afsat fra alle sine Embeder. )Havde jeg blevet i dem, havde jeg uden Ophold ladet Tegningen forfærdige, Bygningen opbyde til Licitation og forelagt baade Tegningen og Licitationens Udfald for Hs. Maj. til allern. Approbation»,
skrev Danneskiold selv den 30. August 1768 i et særdeles bittert Brev - ikke afsendt - til
Laurwigen [28J. Det blev derfor denne, der som Danneskiold-Samsøes Afløser kom til at
afslutte Arsenalkomplexet og opføre Artilleriskolen. Den 15. Juni 1768 var Søartilleriets endelige Fraflytning fra Tøjhuset tilendebragt, i August anmodede Laurwigen sin styrtede
Slægtning om at tilbagesende de hos ham beroende Planer og Tegninger, hvad der vakte
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dennes levende Mishag og foranledigede ham til at udgyde sig vidt og bredt, bl. a. til Moltke,
Bernstorff og Thott, om de Chicaner, han maatte døje af sin intrigante Efterfølger, og i September modtog endelig Krigskancelliet en Kasse fra Danneskiolds Exil i Aarhus, indeholdende bl. a. Langes Projekter fra 1760 til Arsenalfløjene og Artilleriskolen. Disse blev noget
omarbejdede i Oktober, vistnok af Tøj mesteren, Kommandørkaptajn Grodtschilling [29]. Arsenalhusene bibeholdt deres Størrelse og Axeinddeling, men Portenes Anlal blev paa Facaderne ind mod Kuglegaarden sat ned fra 9 til 3, een i hver af Endefagene og een i Midten.
Kun Portfagene blev indrammet med de ogsaa paa Hovedfløjene anvendte glatte Lisener, medens de ydre Langfacader (henholdsvis mod Nord og Syd) svarede til Langes Skema, og
Kortsiderne var glatte. Hvad disse Sidefløjes Anbringelse i Forhold til Hovedbygningerne
angaar, bemærkes det, at Planerne fra 1763 om at placere dem vinkelret paa Langfløjenes
Midte nu blev forladt. Som det fra første Færd var paatænkt, sluttede de fire Bygninger sig
sammen til en tresidet Gruppe, omfattende en rektangulær Gaard, der skulde lukkes mod
øst af en Spærremur med Port i Midten , overfor Hovedportalen. Fra Nord og Syd var der
Adgang til Gaarden gennem Indkørsler mellem Lang- og Tværfløjene. - Ogsaa Artilleriskolen
blev kun lidt forandret; dens Længde, 30 Alen, var den samme som før, men den blev en Alen
dybere (15 Alen), Taget blev højere, tillige ogsaa Kvistens Trekantgavl, saaledes at dennes
Toppunkt nu som i Langes Projekt laa i Plan med Tagrygningen, endelig blev Rumfordelingen
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noget ændret. Som oprindelig foreslaaet af Konstruktionskommissionen, skulde Huset lægges
i Christiansholms nordvestlige Hjørne ved Vagten, der blev nedrevet [30].
Disse nye Tegninger - Langes Udkast i revideret Stand - blev approberet den 26. Januar 1769, og ved en Licitation i November s. A. blev hele Byggearbejdet givet den kendte
Tømrermester Georg Vollmeister i Entreprise, »en renommeret og soufficant Mand«, der
bl a. havde bygget og vel ogsaa tegnet sit eget smukke Hus Store Kongensgade 45 (1756) og
i 1763 givet et ikke ringe Projekt til Petersens Jomfrukloster. I Aarene 1770-72 blev alle
tre Bygninger opført, sidst Ringmuren og Skole- og Kontorbygningen [31J. Af denne sidste,
der efter en Risalit at dømme maa være blevet ombygget nogen Tid senere, staar endnu et
forfusket Stykke tilbage. Men i Tagets bløde Skraalinier og i Gesimsens Profil røbes Rester
af god barok Bygmesterkultur. Begge Arsenalfløje er derimod i det ydre velbevarede. Vi har
nævnt deres stilistiske Overensstemmelse med de ældre Hovedbygninger og foreløbig kun
fastlagt deres Plads i Komplexets Projekteringshistorie. For at kendetegne deres Plads i den
kunstneriske Komposition maa det fremhæves, at de er ude af Maal med Moderbygningerne,
forsaavidt de er dybere end disse; og endvidere kontrasterer deres stejlere Tagrejsning mod
Langfløjenes lave Tage med de ganske svagt buede Valme. Som tidligere nævnt, kender vi
ikke det komplette Arsenalprojekt fra 1746, men der kan ikke være Tvivl om, at Fløjene i
det ikke blot har haft Facadebehandling, men ogsaa Dimensioner, der svarede til Hovedbygningerne. Naar denne absolutte Harmoni blev brudt i hvert Fald i Planerne fra 1763 (Langes Projekt fra 1760 kendes kun af Omtale) og i det sluttelig approberede Udkast, er Grunden
her som saa ofte i Marinens Byggeri at søge i ændrede praktiske Krav - Artillerikommissionen krævede Nybygningerne større, og følgelig maatte Regularitetens Love brydes [32].
Dette Træk er som en Vignet under denne Holmens Bygningshistorie, der sluttede i
1770 som den begyndte et lille Aarhundrede tilbage i Tiden: med en Udligning mellem den
store Arkitekturs ideale Krav og den maritime Sagkundskabs praktiske. Og dog - hvis man
i det Aar 1770 ser hele Holmens store Anlæg i Fugleperspektiv, bliver Hovedindtrykket
Helhed. Danneskiolds store Plan fra 1740 var blevet virkeliggjort efter 30 Aars Forløb. Men
allerede en Snes Aar senere begynder de klare Linier at udviskes.

TILBAGEBLIK OG UDSYN
Holmens Bygningshistorie er fulgt fra det Øjeblik, da de første Pæle i »Hukken - blev
rammet ned, til det Tidspunkt, da det hele Værk havde faaet sluttet Form som maritimt
Anlæg og lødig Værdi som barokt Kunstværk. Tilblivelsens Faser er . blevet undersøgt og
deres Sammenhæng saa vidt muligt klarlagt. Hvor Paavirkninger udefra - enten af politiskstrategisk Natur eller specielt arkitekturhistoriske - har kunnet paavises, er de blevet taget
op til Behandling, ligesom direkte Vexelvirkninger mellem Holmen og andre dansk-norske
Marineanlæg har fundet Omtale. Men først og fremmest har det været Opgaven at bidrage
til Forstaaelsen af vort Orlogsværfts Stilling i den danske Enevældes Historie, at vise dets
Væxtbetingelser og godtgøre dets rent lokalt bestemte Helhedspræg som Organisme betragtet.
Det vil til Slut være rimeligt, dels at fastholde Udviklingens Kurve under et kort Tilbageblik, dels at vinde øget Forstaaelse af Anlæggets kunstneriske Egenart ved at søge et Udsyn
over dets Placeringer og Forbindelser i dansk Barokarkitektur.
Betragter vi Holmens Evolution som en rent isoleret Foreteelse, blot afhængig af den
enevældige Konge og Søetatens Styrelse og dermed altsaa betinget af Statens politiske og
økonomiske Stilling, betyder først det nye Flaadelejes Anordning og Befæstning, dernæst
Nyholms Anlæggelse Indledningen til Bruddet med Bremerholm, hvilket atter vil sige, at
den nye Enevælde søger at frigøre sig fra det gamle, efterhaanden baade forældede og forfaldne Marineanlæg fra Christian IV's og Adelsvældens sidste Tid.
Expansionen falder i Traad med den danske Regerings øvrige Reformarbejde i Aarene
umiddelbart efter den skaanske Krig. De svenske Truster (Karlskrona) fremmer Værket,
Christian V, der ægges af Kappelyst og Trang til Selvhævdelse efter den hæderfuldt tabte
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Krig, tillige ogsaa ængstes for sin aabne Hovedstad, leder Arbejdet med stor personlig Interesse. De store Planer om en Bebyggelse af det dækkede Havneomraade, der allerede er fremme
før skaanske Krig, fæstner sig i 1690'erne til Ønsket om at lade Søetaten alene, ikke Christianshavn faa Raaderum, men finansielle Vanskeligheder hindrer Planens Gennemførelse, saavelsom den øjeblikkelige Afhjælpning af de daarlige Bygningsforhold paa Gammelholm ved
en delvis Overflytning til Nyholm.
Fredsperioden efter Frederik IV's Tronbestigelse bringer en stærk Nedgang i Udviklingens Kurve, eller rettere: der indtræder en fuldstændig Stilstand, Nyholm forsømmes komplet, men enkelte betydelige Bygninger opføres paa Gammelholm. At Søetatens Bygningsvæsen
maatte faa trange Kaar under den store nordiske Krig, er indlysende, men heller ikke Tiden
derefter bragte nogen Opgang, skønt der af Regeringen blev gjort flere Tilløb dertil. Admiral
Judiehærs Bestræbelser for )at formere Holmens Plan «, der ligger i Fortsættelse af St6ckens
i 1690'erne, lider Skibbrud. Hans personlige Fjender fremkalder gennem Inkvisitionskommissionen hans Fald, før han selv fik Mulighed for at raade Bod paa Holmens og Havnens
elendige Tilstand, der var en Følge af den fortsatte Stagnation siden Aarhundredets Begyndelse. Men hans og Gabels Projekter bliver som en Bremse paa Marinens Ledere efter det
Løvenørnske Interregnum. Frederik Danneskiold-Samsøe paatager sig, støttet til Christian VI
og i Begyndelsen bistaaet af U. F. Suhm, at gennemføre, hvad hans Forgængere gennem
mere end et halvt Hundredaar ikke havde formaaet. Hans Projekt bliver for største Delen
ført ud i Livet af ham selv, dets Fortsættelse overtages af de følgende Marinerninistre, mest
følgerigtigt under Carl Holstein med Suhm som Drivkraft, med stærkt nedsat Energi og flere
Ændringer under F. Rosenkrantz. I sin kortvarige anden Administrationsperiode lykkes det
Danneskiold at fremme i det mindste selve Byggeprogrammet fra 1740'erne saa meget, at det
ved 1770 var fuldt afsluttet. Holmen som Bygningsanlæg havde da faaet sin klassiske Form
samtidig med, at den danske Sømagt havde naaet sit Højdepunkt. Hvad der efter disse Aar
- og særlig da efter 18. Aarhundredes Udgang - blev opført paa Orlogsværftet, er sammenligningsvis af ringe Betydning og tjente kun, rent arkitekturhistorisk set, til at forringe Anlægget som Helhed.
Forsøger vi at sætte denne Helhed i Relation til den danske Bygningskunsts Historie i
det behandlede Tidsrum ca. 1680-ca. 1770, der netop omfatter vor Barok og Rokoko med
denne sidstes Stilovergange til Nyklassicismen, maa det staa os klart, at Søetatens Byggeri
ikke har øvet nogen væsenlig Indsats i Perioden indtil 1735, et enkelt Værk fraregnet - det,
der gør dette Tidsafsnit interessant fra et kunsthistorisk Synspunkt set, er alene Byggetankernes Væxt og deres Skæbne. Det var Projekternes og de stækkede Tilløbs Periode. Men
det er jo ligesaa fuldt Historiens og Kunsthistoriens Opgave at afdække Hensigter og belyse
ufuldbaarne Udkast, som at gøre Rede for det udførte Værk. Netop de Foreteelser, der dølger
sig i Halvlys som kun halvt modnede Planer, har maaske endog mere Krav paa skarpsynet
Opmærksomhed end de, der har taget Skikkelse i den klare Dag. Tiden indtil Frederik IV's
Død er i Holmens Historie karakteriseret ved saadanne Problemer, hvis Tilstedeværelse maa
erkendes, før man skrider til en Betragtning af deres senere Løsning. I vor almindelige Arkitekturhistorie er Tidrummet ca. 1648-ca. 1680 af en lignende Natur; de meget betydningsfulde stilhistoriske Vexelstrømninger har hidtil været vanskelige at maale, fordi de kun i relativt ringe Omfang har kunnet komme til Overfladen. Ogsaa her kan det siges, at Projekterne
har større symptomatisk Værdi end Monumenterne. Indenfor Holmens Bygningshistorie er
det først og fremmest i Christian VI's Regeringstid, at Mindesmærkerne skabes.
Frederik Danneskiold-Samsøe har etsteds i sine Optegnelser resumeret de vigtigste Byggeforetagender, der efter hans Skøn blev udført i disse 16 Aar, paa følgende Vis: -Ist das Schloss
Christiarisburg erbauet, nachdem das alte untergebrochen. Mengde andrer Schlosser theils
erbauet, theils repariret. In diesel' Regierung ist die in dem Kriege verfallene Flotte gantz
neuerbaut und mit aller geh6rigen Geråhtschafft, defensionswerken undt Magazine versehen.
Die Gliickstadische Werke angelegt. Die Doke erbaut. « Lad være, at den selvbevidste Marineintendant i nogen Grad overskatter de to sidstnævnte Anlæg - hvad de tre første Poster
angaar har han i hvert Fald Ret. Christiansborg Slot, der var et helt Komplex for sig, den
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store Gruppe af kongelig Lystslotte (Hirschholm, Eremitagen, Sophienberg i første Række,
hvortil kommer de kongelige Palæer i København og Roskilde og Vallø Stift), endelig Holmens
Bygninger - disse tre vældige Bygningsgrupper er ubestridelig vor Arkitekturs største og betydningsfuldeste Indskud i Christian VI's Tid, naar dens kunstneriske Spændvidde, selve dens
Evne til at løse de store Opgaver skal maales. I Afstand betragtet samler Lystslottene sig til en
kunsthistorisk Helhed, en Opfattelse, der er lige forsvarlig i Henseende til deres Tilblivelse som
til deres arkitektoniske Prægning. Men Holmens Anlæg var i egentlig Forstand en Helhed,
tilmed af største Omfang, en Helhed, hvis Rammer endogsaa først blev fyldt efter den følgende Konges Død. Under Christian VI's Regering, der betegner et Højdepunkt i vor Arkitekturs Historie overhovedet, var Holmens Udvidelse og dens Bebyggelse det eneste større Forsøg herhjemme paa at skabe harmonisk Byplankunst, at skaffe ogsaa Danmark en Plads i
den store europæiske Udvikling paa dette Omraade. At der var Tale om et teknisk-militært
Anlæg, ikke en civil Nydannelse, er principielt uden Betydning. I Sammenligning med dette
Værk og de to først nævnte Arkitekturgrupper er noget saadant som det frodige borgerlige
og kommunale Byggeri i København efter Branden 1728 og Opførelsen af de ikke mange nye
Herregaarde ude i Landet i Virkeligheden af ringere Vægt.
Først i den egentlige Rokokoperiode under Frederik V sker der en mærkbar Forskydning i vort Lands arkitekturhistoriske Status ved Amalienborgkvarterets, »Frederiksstadens «,
Opførelse. Med denne Bydel, omfattende Kongetorvet og dets fire Hoteller, den regulært bebyggede Amaliegade, Frederiks Hospital, Berckentins, Bernstorffs, Dehns, Lindenerones og
J. von Ostens Palæer, hver enkelt af disse i axebestemt, monumental Placering, og endelig
Frederikskirken, blev der skabt endnu en Helhed i dansk Barokarkitektur, der uden Sammenligning er den værdifuldeste i vor Bygningskunst fra det attende Aarhundrede. Men samtidig med, at denne Helhed blev til, voxede ogsaa Holmens Anlæg sin stille Væxt paa den modsatte Side af Inderløbet. Der blev ovenfor i Texten gjort opmærksom paa, at Torvepartiet i
den Danneskiold'ske Marineby havde typologisk Slægtskab med Amalienborg Plads i dens
Sammenspil med Frederikskirken. Dette er sikkert ingen Tilfældighed. Man maa være opmærksom paa den Mulighed, at Eigtwedt under sin Projektering af Frederiksstaden i 1749
kan have faaet visse kunstneriske Impulser fra den oprindelige Plan til Marinebyen, der i
hvert Fald var ham bekendt gennem Planen i »Hafnia hodierna« 1748; og selvom han vidste,
at denne Plan officielt var opgivet af Marineledelsen i Christian VI's sidste Tid (kgl. Resol.
af 29. Januar 1745), medens Bebyggelsen i ændret Skikkelse dog, formelt set, stadig blev fastholdt, kan han jo have haft Grund til at haabe, at det nye Regime under Frederik V vilde
vende tilbage til den første, mere regulære Placering i lige Linie overfor Sofie Amalienborgs
Have - den Plan, som hans Fagfælle, Hofbygmester L. de Thurah netop havde gengivet i
sit Værk (og vel laant hos sin Broder, den daværende Overfabrikmester). Dog, det er kun
Formodninger, omend nærliggende; Kilderne tier herom. Det kan derimod næppe omtvistes, at man i 1753 tilsigtede en Axeforbindelse med Amalienborg, da Takkelagehusene
paa Frederiksholm blev projekterede. Da denne Holms Vestside ikke er ganske parallel med
Toldbodgade, men konvergerer svagt mod Syd, er Axeforbindelsen en Smule forrykket.
Alligevel er den en kunstnerisk Realitet, der i høj Grad er værd at bemærke. Hvis de teoretiske Konsekvenser, der kan drages ud af den rekonstruerede Helhedsplan over Holmens
Udvidelse fra 1740, var blevet ført ud i Livet, vilde København have faaet en aldeles enestaaende Plads i den barokke Byplankunsts Historie. Da Danneskiolds oprindelige Projekt
til Marinebyens Udformning af praktiske Grunde led Skibbrud i 1745, idet hele det bebyggede
Omraade ønskedes rykket ned mod Christianshavn, forspildtes de Muligheder, som Anlægget
af Amalienborgkvarteret i 1749 kunde have indfriet: en storslaaet Vexelvirkning tværs over
Havneløbet mellem Københavns to barokke Stadsdele, opbygget om en Midtaxe med symmetriske Kirkeprospekter. Man fik altsaa følgende skematiske Tværsnit, regnet fra øst: Kirke
- (Gade) - rektangulært Centraltorv - (Gade) - nicheformet Kajplads - Monumentalport med symmetriske Magasinfløje - (Havnen) - (Gade) - oktogonal Centralplads Gadeudmunding med symmetriske Palæbygninger [Bernstorffs og Dehns] - Kirke. Denne
grandiose Komposit,ion, der er som en fjern Afspejling af samtidig fransk Byplankunst, naaede
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end ikke Papiret - man kan næsten sige tilfældigvis, saavist som alle dens enkelte Elementer var til Stede, men blot ikke kunde samles. Da den borgerlige Bydel blev udkastet, var
den tidligere planlagte militære Bydel paa den korresponderende Plads blevet opgivet. Takkelagehusene paa Frederiksholm blev saaledes paa engang den tilsigtede Helheds Symbol og
dens Gravmonument.
Men saaledes som Holmens Bygningsanlæg havde faaet Skikkelse ved det Aar 1770, var
det dog et arkitektonisk Storværk. Maaler vi blot den disciplinerede Helheds Udstrækning
- fra Sixtus til Trangraven - hvortil sluttede sig Gammelholms store Omraade, Dokkens
og Grynmøllens Pladser paa Christianshavn, endelig ogsaa Nyboder og flere enkelte Bygninger,
forstaar vi, at et sagkyndigt Vidne som Lauritz de Thurah allerede i 1748 kunde kalde Anlægget »en særdeeles Stad« og ofre det et fyldigt Kapitel med talrige Tavler i sin »Hafnia
hodierna«. Omtrent en Fjerdedel af Københavns Areal indenfor Voldbæltet var Marinen underlagt, en Kendsgerning, der ikke stærkt nok kan fremhæves (j fr. Kortet Side 66). Byen har været
stærkt præget heraf. Det er næppe for meget sagt, at Søen i Form af Flaadebassin, Havneløb,
Kanaler, overhovedet har været en dominerende Faktor i det barokke Københavns Tilblivelseshistorie, har været det formende Element - saaledes at forstaa, at Byens monumentale Gruppebebyggelser i Perioden 1680-1770 fortrinsvis har søgt Tilknytning, direkte eller indirekte,
til Havn eller Kanal. Men alene Marinens Omraader har hævdet sig med den største Vægt
indenfor Byens Kreds. Langs Størestræde viste Holmen sin myndige Front ind mod den
borgerlige Stad. Til Nyhavn og til Børskanalen strakte den sit Herredømme, og Havneløbet
fra Bommen til Knippelsbro, Københavns Via Triumphalis, beherskede den ganske. I denne
vor Søhandels og Flaademagts Storhedstid kan man tale om et Marinens København, en frisk
og aaben Stad med klare Linier og vide Perspektiver i den østre Del, den vestre mindre lovbunden men med særlig statelig Bebyggelse. Naar den store barokke Bygningsgruppe paa
Nyholmene ikke er blevet vurderet efter Fortjeneste af den nyere Tid, maa Aarsagen jo for
en væsenlig Del søges deri, at Orlogsværftet er et lukket Omraade. Dog vilde denne Omstændighed selvsagt ikke have haft Vægt, hvis Holmens Bygninger udadtil havde gjort sig
stærkere bemærket ved deres kunstneriske Prægning. Men disse gamle Bygningers knappe
militære Stil bærer Skylden for, at de altfor let er blevet assimileret med Orlogsværftets
og Flaadestationens nyere og arkitektonisk set saa langt svagere Bebyggelse. Ved Centralisationen efter Gammelholms Opgivelse blev det oprindelige Anlægs klare Linier overgroet en Udvikling, der umuligt kunde hindres. Ved saaledes at blive løsrevet fra den oprindelige
Komposition og miste deres frie rumlige Placering, syntes Bygningerne rodløse og fik vanskeligt ved at hævde deres plastiske Værdier som Komponenter i et stærkt og klart leddelt
Hele. Thi de enkelte Bygningers individuelle Stilkarakter giver dem ikke det fornødne kunstneriske Fodfæste, naar de betragtes som Enere og prøves med den store Barokkunsts Alen,
- Arsenalet alene undtaget. En samlet stilhistorisk Studie over Orlogsværftets Bygninger
er derfor ikke paa sin Plads, ved hvert enkelt Værk er Forudsætninger og Sammenhæng
godtgjort. De arkitekturhistoriske Forbindelseslinier, der sammenholder Værkerne i den store
Byggeperiode ca. 1737-1770, er saa godt som alle forankrede i Philip de Langes oeuvre,
som jeg andetsteds har behandlet. Den Omstændighed, at Marinens Byggevirksomhed har
været lagt i Hænderne paa en civil københavnsk Arkitekt, har paa den ene Side været Aarsag til, at Holmens Arkitektur i denne Periode stilmæssigt set er tydelig afgrænset mod den
samtidige og umiddelbart foregaaende landmilitære Bygningskunst, der dels endnu tærede
paa den Tessin'ske Arv fra Frederik IV's Tid, dels gennem Lærebøger var paavirket af den
nøgterne franske Ingeniørstil i Mansart-Skolens Maner. Paa den anden Side forklarer den, at
Holmens Arkitektur - som paavist i det enkelte - saa smidigt følger Stilstrømningerne i
Københavns samtidige Bygningskunst, fra Senbarok over Rokoko til Klassicisme. Men netop
i vore Dage turde det ikke være en uværdig Opgave for arkitekturhistorisk Forskning at foretage en rationel Undersøgelse af et stort Bygningsanlægs aarhundredlange Historie i første
Række udfra dets egne indre Væxtbetingelser, endelig i anden Række udfra stilhistoriske
og æstetiske Synspunkter.
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PERIODEN 1770-1848
Ved det Aar 1770 stod de store Arkitekturanlæg paa Frederiksholm og Arsenaløen, der
dannede Afslutningen paa det Danneskiold'ske Byggeprogram, endnu i Arbejde; faa Aar
senere var de færdige, og det vigtigste Afsnit i Holmens Bygningshistorie var dermed til
Ende. Rent arkitekturhistorisk set er den nærmest følgende Udvikling af Orlogsværftet af
mindre Interesse. Opgaverne var ikke store, og de havde kun undtagelsesvis en saadan Karakter, at de kan gøre Krav paa stilhistorisk, endsige æstetisk Vurdering. Det monumentale Byggeri, sammenholdt i en stor Helhedsplan, var tilendebragt i Barokkens Tid . Derimod
undergik Holmens Terrain i den her behandlede Periode saa betydelige Forandringer, idet
Øerne blev udvidede, at Anlæggets Historie for en væsenlig Del bliver et topografisk Anliggende. I Betragtning af disse Omstændigheder vil den i det følgende givne Fremstilling af
Holmens Bygningshistorie fra Danneskiold-Tidens Afslutning til Nytidens Frembrud efter
Enevældens Fald blive mere summarisk end vor Redegørelse for Anlæggets ældre Historie.
Med vore øjne set var 1770'erne en udpræget Overgangsperiode, i høj Grad mærket af
de stadige Omskiftelser i Marinens Administration. Den 9. Marts 1770 havde Struensee atter
forenet de to Kollegier, Admiralitetet og Generalkommissariatet, der var blevet adskilt i 1766
ved Danneskiolds Genkomst, og et halvt Aar senere blev C. C. Danneskiold-Laurwigen, den
daværende Overkrigssekretær og Intendant de Marine, afløst af H. H. Rømeling som Kollegiets
Førstedeputeret og Etatens Referent hos Kongen. En helt gennemført Departementalordning af Marinens Bestyrelse blev endelig foranstaltet i Februar 1771 med Ansættelse af nye
Folk som Chefer, men i 1772 blev Rømeling atter Førstedeputeret, for allerede tre Aar derefter at afløses af den energiske og myndige Fr. Chr. Kaas. Og 1781 blev Kollegiet atter delt.
l Aarene 1770-81 blev det vigtige Embede som Holmens Chef nybesat ikke mindre end 6
Gange; den i sidstnævnte Aar udnævnte Chef, Kommandørkaptajn F. C. Kaas, beholdt saa til
Gengæld sin Stilling lige til 1792, i hvilket Aar Kronprins Frederik personlig overtog Præsidiet. - Det var, som vi har set, en Ejendommelighed for Baroktidens store Byggeperiode, at
Søetatens officielle Bygmester, Nicolai Banner Matthiesen, ikke var udøvende Hovedarkitekt
paa Holmen, men alene fungerede som Kontrolinstans og Leder af mindre Reparationsarbejder. Arkitekterne hentedes fra de københavnske Murermestres Kreds, og en enkelt
Mester, Philip de Lange, fik langt de fleste Arbejder overdraget, selv de betydeligste, baade
som projekterende Arkitekt og som Entreprenør. Denne Fremgangsmaade blev ikke anvendt
i Perioden fra 1770 til Aarhundredets Slutning. Matthiesen, der havde været Søetatens Bygmester siden 1735, døde i 1771, fem Aar efter Lange, og blev Aaret efter afløst baade som
Stadsbygmester i København og paa Holmen af Georg Erdmann Rosenberg. Han var svagelig
og tog sin Afsked 1785, hvorefter Peter Meyn i de tre følgende Aar var konstitueret i Embedet.
Boye Magens fik derefter Udnævnelse i 1788 og vedblev at fungere ogsaa efter 1799, da han ved
HarsdorfIs Død var blevet Professor i Arkitektur ved Akademiet. 1815 traadte Peder Malling til
for at forblive i Stillingen gennem en meget lang Aarrække. I Rosenbergs, Meyns og Magens'
Tid blev ganske vist det helt jævne Husbyggeri paa Holmen for en stor Del bestredet af en
københavnsk Murermester, Melchior Petermann, medens Projektering og Opførelse af Træskure blev foretaget af Holmens egne Folk, af hvilke særlig Pælebukkermester, senere Havnebygmester Søren Halkier maa fremhæves, men alle mere krævende Byggeopgaver blev det
dog overdraget selve Etatens bestaltede Arkitekt at udføre, - saaledes som det ogsaa havde
været Skik i Ernst's Tid. Aarsagen hertil er naturligvis den , at disse Søetatens Bygmestre i
Modsætning til Banner Matthiesen var veluddannede, fuldt kvalificerede Mænd, der ikke har
behøvet at træde tilbage for kunstnerisk og praktisk overlegne Kræfter udefra. Den akademiske Uddannelse, som denne Arkitektgeneration havde nydt, maatte utvivlsomt ogsaa bidrage til at styrke Embedsbygmestrenes Standsfølelse og vel ogsaa deres Pligtbegreb, netop
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fordi Bygningshaandværkerne havde Adgang til samme Uddannelse og i ret stort Omfang
benyttede sig deraf.
De sociale Forskelle mellem Murermester og Kgl. Bygmester var vel nok blevet noget
udjævnede, men til Gengæld maatte det kunstneriske Hierarki blive mere differentieret. I
denne Forbindelse er det værd at nævne, at Søetatens Bygningsvæsen, der hidtil havde haft
en isoleret Stilling og kun i ganske enkelte Tilfælde fandt det nødvendigt at udbede sig Hofbygmestrenes Betænkning, nu i en kort Periode blev lagt direkte ind under den i 1771 oprettede Overbygningsdirektion, et selvstændigt Kollegium, som efter Struensees Plan skulde
være Centralmyndighed for alle Statens forskellige Bygningsetater, baade Hoffets, Staden
Københavns, Rentekammerets, Marinens og Militærets. For Søetaten indtraadte Kommandørkaptajn F. C. Kaas i Direktionen, men allerede 1773 blev dennes Magtomraade noget begrænset, idet den blev lagt ind under Rentekammeret, og samme Aar trak Kaas sig tilbage efter
eget Ønske, uden at blive erstattet af en anden Søofficer. - I Aarene efter Philip de Langes
Død 1766 havde de aarlige Reparationer paa alle Søetatens Bygninger baade indenfor og udenfor Holmen været bortliciteret til den nævnte Murermester, senere Vicebrandmajor M. Petermann for et aarligt Beløb af 1130 Rd.; man har øjensynlig ønsket at lette Arbejdet for den højt
bedagede Banner Matthiesen. Da Kontrakten med Petermann var udløbet i Januar 1771 og en
ny Licitation paa 3 Aar blev afholdt, blev Tilbudet af en anden vindskibelig Murermester
drevet helt ned til 440 Rd., hvilket var et saa betydeligt Underbud, at man ikke turde vente
af Petermann, at han skulde kunne fortsætte med at vedligeholde ikke mindre end 58 Bygninger, af hvilke de fleste var meget store, gennem 3 Aar for den Betaling, - knap nok 8 Rd.
i Gennemsnit pr. Bygning. Ikke desto mindre paatog han sig det og gennemførte Kontrakten
til Kollegiets fulde Tilfredshed. Men naturligvis maatte han sætte Penge til, ikke mindst af
den Grund, at de store Nybygninger paa Arsenaløen og Frederiksholm jo netop var blevet
færdige i Løbet af denne 3-aarige Periode. For nogenlunde at holde Petermann skadesløs og
belønneham for hans sflittige og tro Arbejde- , besluttede Kollegiet ved Kontraktens Udløb i 1774
at lade ham beholde Entreprisen ogsaa i de følgende 6 Aar uden først at udsætte ham for en
Licitation, og tilmed at bevilge ham et aarligt Tillæg paa 160 Rd. Saaledes opnaaede den foretagsomme Mester at faa Foden indenfor Søetatens Bygningsvæsen, men saa rige Arbejdsmuligheder som de, der blev hans uofficielle Forgænger Lange beskaaret, kunde umuligt aabne
sig for ham, - han besad heller ikke Evnerne til at udnytte dem. I Lighed med saa mange
andre jævnaldrende og lidt yngre Bygningshaandværkere i København, - Folk som J. B.
Schottmann, Andreas Pfiitzner, J. M. Quist, A. Hallander - , kunde Petermann tegne en præsentabel Facade i en noget forældet Maner; endnu i 1780'erne holder han fast ved Rokokoens
Ørelisener og kurvehanksbuede Porte ved Opførelsen af sine beskedne Husbygninger paa
Holmen, men samtidig dukker den nyklassicistiske »Pibefrise « op, og ved Aar 1800 bygger
han en Ejendom i Sølvgade i den samme nøgterne Harsdorffstil, som prægede Nabolagets
Huse af Jørgen Rawert og Andreas Hallander. Petermann naar dog ikke engang op paa Linie
med disse Bygmestre, han savnede øjensynlig ganske kunstnerisk Uddannelse og øvede kun
en duelig Praktikers Gerning. I Søetatens Bygningshistorie har den vakre Mand indlagt sig sin
største Fortjeneste ved som Brandkaptajn at redde selve Holmens Kirke for Ødelæggelse i den
store Ildsvaade 1795; han døde i Januar 1803, 61 Aar gammel.
De vigtigste Byggearbejder i 1770'erne, de store Huse paa Arsenaløen og Langøen, er
allerede omtalt ovenfor, da de saa at sige er voksede ud af det foregaaende Tiaar, er planlagte og paabegyndte af Danneskiold-Samsøe og hans Efterfølger. Foruden dem er der samtidig kun opført et Bygningsværk af nogen Værdi indenfor Orlogsværftets Omraade, nemlig
den nye Hovedvagt paa Gammelholm. Den forhaandenværende Bygning, der laa bag Generalkommissariatet ved Broen over Kanalen, var ved en Synsforretning i December 1774 blevet
erklæret for saa forfalden, at den ikke var en Reparation værd, hvorefter det kombinerede
Kollegium »lod forfatte - Tegning til en ny grundmuret Bygning paa det samme Sted og
indhentede et Overslag fra Petermann, beløbende sig til 4678 Rd. baade til Arbejdsløn og
Materialier. Projektet med Bilag blev forelaget Bygningsdirektionen, der den 28. Marts 1775
godkendte Tegningen, rettede en Anke mod Overslaget men dog stillede Opførelsen til Appro117

-

bation. Ved den i Begyndelsen af Maj afholdte Licitation blev Murermester Petermann den
lavestbydende, idet han paatog sig at entreprenere hele Byggeriet, bortset fra Snedkerarbejdet,
som Holmens Mestre skulde udfærdige - for 5400 Rd. Da dette Beløb imidlertid ret betydeligt overskred den af ham selv i Overslaget angivne Sum, saa han sig nødsaget til at nøjes
med denne for at faa Entreprisen. Samme Aar byggede han Hovedvagten efter det forelagte
Projekt, der sikkert stammede fra Rosenbergs Haand. Ganske vist er det ikke signeret, og Byggesagerne giver, som saa ofte , ikke direkte Besked, men baade Paaskrifternes Karakter og den
fortræffelige tegnernæssige Gennemførelse røber Ophavsmanden. I Henseende til disse ydre
Kendetegn kan der paavises en overbevisende Lighed mellem Hovedvagtsprojektet og Rosenbergs omtrent samtidige, signerede Tegninger til et Trappetaarn paa Provianthuset, medens

Ir~

--- - c.:Taf:;d<.- af ?MhmitJl-t.. Vor ,!"", de 1--& fr
l

·1

1"1'I.

'. . '. .

Ic.

'i.

k.

!

"

=
G. E. ROSENBEIHiS TEGNING TIL

GA~l M E L H O L!lIS

VAGT ( RIGSAHKIVET)

Petermanns autentiske Udkast ikke blot viser en langt ringere Tegnefærdighed, men ogsaa
en anden Skrift, identisk med Signaturernes. Dette Projekt af Rosenberg som Søetatens Bygmester er ikke uden Interesse, alene afden Grund, at der i Forvejen kun kendes et enkelt Arbejde
af ham: Herregaarden Frederiksgave ved Assens, opført 1774-76 for Konferensraad Niels
Ryberg, paa det Tidspunkt Medlem af Direktionen for Det Asiatiske Kompagni. Nu som før
faldt det naturligt for Lederne af de store Handelsselskaber, der paa saa mange Maader stod
i intim Forbindelse med Marinen, at benytte Søetatens Arkitekt ved deres private Byggeforetagender. Men medens Frederiksgave er et rent klassicistisk Arbejde, stærkt paavirket
af J ardins Stil, - med hvilken Rosenberg, som tidligere mangeaarig Konduktør hos den
franske Bygmester, var fuldt fortrolig - og for Facadens Vedkommende direkte afhængig
af Bernstorff Slots Indkørselsfront, som Rosenberg havde stukket i Kobber, er Gammelholms Hovedvagt et mere problematisk Værk. Det kan ikke undre, thi Opgaven her var bunden af Værftsarkitekturens specielle Krav. Vagthustypen lod sig ikke let variere. Alligevel
har Rosenberg ogsaa i denne Bygning faaet Lejlighed til at vise, at han var en talentfuld Mand.
Som saa mange andre københavnske Huse fra Overgangstiden mellem Rokokoen og Harsdorffs modne Klassicisme er den mærkeligt charmerende, denne Vagtbygning; de forskellige
Stilelementer er føjet sammen med den sikreste Følese for harmonisk Sammenhæng. Sidepartierne, hvis nedre Stokværker er kvaderfuget i fransk Maner og de øvre dekoreret med
Eigtwedts Ørelisener. er svagt betonede ved Fremspring, medens Midtpartiet forneden aahner
sig med en toskansk Søjlestilling og foroven lukker sig med tre retkantede Blændingsfag, der
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synes mere diskrete og fladebundne end de knækkede Rokokoblændinger til Siderne. Med
megen Finhed har Arkitekten behandlet det traditionelle aabne Vagtrum i Midtpartiet; han
benytter ikke firkantede Murpiller men »antike« Søjler, hvis Samspil med Portens og Blændarkadernes Rundbuer giver Nichemotivet et Anstrøg af klassisk Kultur. Saadanne rundbuede
og retkantede Blændinger havde J ardin benyttet paa Det gule Palæs Facade, og de findes ligeledes paa det fornemme Hus Lille Strandstræde Nr . () (opført 1769); og maaske er der i Ud.
formingen af Nichen med de to Søjler - et Motiv, som Harsdorff elskede - en Reflex fra dennes saa højt beundrede Herculespavillon i Kongens Have, opført 1773. I hvert Fald er det
lærerigt at sammenligne denne Hovedvagt paa Gammelholm i københavnsk Louis-Seize med
Langes barokke Hovedvagt paa Nyholm.
Udenfor Holmens Omraade blev der i dette Tiaar foretaget flere ret anselige Byggearbejder for Søetaten. I Nyboder trængte adskillige af Længerne fra Christian IV's Tid til Afløsning,
og man besluttede da i 1771 at begynde med Husrækkerne i Elefant- og Haregade. Da Embedet som Søetatens Bygmester paa det Tidspunkt stod ubesat, henvendte det kombinerede
Kollegium sig til Bygningskommissionen, der lod G. D. Anthon udføre to Tegninger og derefter forelagde dem for Overbygningsdirektionen som øverste Instans. Harsdorff foretog nogle
Ændringer af Lejlighederne, hvorved en ret betydelig Besparelse blev mulig, i November s. A.
blev Projektet approberet, og Arbejdet gik da i Gang i.Foraaret 1772. Disse nye »Huse«, ialt
12, der ligesom de af Lange i 1750'erne opførte var i to Stokværk og af ganske samme Type,
fik Murermester Petermann i Entreprise, efter at han ved en Auktion i Februar 1772 havde
overtaget de forhaandenværende gamle Længer til Nedbrydning og faaet Raadighed over Materialierne. I 1779 maatte der endelig iværksættes omfattende Reparationer i Nyboder efter
de Ødelæggelser, som Eksplosionen den 31. Marts af Landetatens Krudttaarn ved Østerport
havde forvoldt; paa Grundlag af de indsendte Rapporter blev Bekostningerne af disse Istandsættelser paa Tag og Fag ansat til ikke mindre end 40.800 Rd. Ved denne Lejlighed bestemtes
det, at intet Krudt i Fredstid maatte opbevares indenfor Københavns Volde. I Aarene 1780-83
opførtes derefter Magasiner i tre af den yderste Voldlinies Redaner. (Se Opmaaling XXV). I Proviantgaarden, en anden af Søetatens Domæner, var der i 1772 blevet foretaget en Ombygning, som gav Christian IV's Provianthus et nyt Fysiognomi. Skønt en betydelig Repa ration havde fundet Sted i 1760 under Philip de Langes Ledelse, ved hvilken Lejlighed
saavel Kornlofterne som Proviantforvalterens Vaaningshus var blevet istandsat og det sidste
tilmed forhøjet, trængte allerede nu baade Lofterne og særlig Trapperne mellem disse haardt
til Eftersyn. For at bøde paa disse Mangler og samtidig lette Transporten af Varerne fra Stokværk til Stokværk, udarbejdede Søetatens Bygmester G. E. Rosenberg et Projekt til et udvendigt Trappehus midt fra Provianthusets sydlige Facade; fra dettes murede Trappeløb var der
direkte Adgang til hvert af Lofterne. Forslaget blev godkendt den 5. August 1772 og strax
iværksat. Med megen Takt har Rosenberg løst sin Opgave; den rektangulære Tilbygning er
udformet med en saa sikker Stilfølelse, at den egentlig alene gør sig bemærket ved sit fra
Provianthuset afvigende Byggemateriale. Ved sine rundbuede Vinduer og Blændinger og ved
Gesimsbaandet mellem Stokværkerne bindes det sammen med det gamle Hus. Kun i Portalen
med dens Segmentfronton og i den skarptskaarne Trekantgavl foroven spores den klassicerende Bygmesters Haand. - I 1770'erne var Søetatens Omraade i København endelig blevet
udvidet med endnu en Enklave udenfor Holmen , nemlig Sekoæsiliusei paa Christianshavn,
hvor flere Byggearbejder fandt Sted. Da Opfostringshusets Komplex i Overgaden oven Vandet, opført 1754-55 af J. C. Conradi, i 1777 var blevet overladt Marinen til Brug for Kvæsthusinstitutionen, der var blevet fortrængt fra sin tidligere omtalte Bygning af det nylig oprettede
Generalmagasin, maatte adskillige Ændringer naturligvis finde Sted. Rosenberg fik i Februar
1780 bevilget en »Douceur s paa 100 Rd. »for extra Arbejde ved Quæsthuseti Aarene 1777-78«,
og det maa da antages, at han ikke blot har gennemført den delvise Omlægning af Rummene
i Hovedbygningen ud til Kanalen, men at han ogsaa har haft en væsenlig Andel i det Projekt
til en Udvidelse af Anlægget, der blev gennemført i de følgende Aar. I 1779 blev den forhaandenværende Fattigbygning bag Hovedfløjen forhøjet med to Stokværk; den brændte 1838,
men blev strax genopført og staar endnu. Kvæsthusdirektionen havde imidlertid erhvervet 3
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Naboejendomme i Baadsmandsstræde, paa hvilken Grund en stor ny Sygebygning ønskedes
rejst. En Tegning hertil, ledsaget af et Overslag paa 27,126 Rd., hvortil kom 2000 Rd. , hvis
Pilotage viste sig at være nødvendig, blev da den 15 .Marts 1780 indsendt til Overbygningsdirektionen; samtidig foreslog man at opføre en kortere Fløjbygning ud mod Kanalen og
endelig en Tværbygning mellem Fattiglængen og den nye Sygehusfløj. Foreløbig blev dog
kun denne sidste gennemført. Den kendte Tømmerhandler Agent Aagesens Tilbud om at
levere Materialier blev godkendt af Kollegiet i August s. A., og i Begyndelsen af 1781 maa
Fløjen have været fuldført. Denne anselige Bygning, der saa kraftigt markerer Baadsmandsstrædes Udmunding i Overgaden, men unægtelig tillige trykker det fine gamle Rokokohus,
Komplexets Hovedfløj, har en Længde paa 5 + 9 + 5 Axel' og en Bredde paa 5 Axel' mod Kanalen; den bestaar af to Stokværk over Kælder og er dækket af et Mansarttag. Ligesom paa
den Conradi'ske Hovedbygning er dens Facader leddelt med Rammepilastre fra Gesims til
Sokkel, men Bygmesteren har ignoreret, at dette Dekorationselement ikke ustraffet lader sig
overføre paa en adskilligt højere Bygning, en højst ubehagelig Disproportionering maa blive
Følgen heraf. Arkitekten havde dog en mønstergyldig Anvendelse af Rammepilastre paa et
højt Hus for øje i sin umiddelbar Nærhed, idet Motivet er benyttet paa Asiatisk Kompagnis
Pakhus, hvor Pilastrene ikke føres helt ned, men bæres af det som Rustika behandlede nedre
Stokværk. Paafaldende ser det ud, at Bygningens Kortside mod Overgaden er usymmetrisk
leddelt, idet de sydligste tre af de fem Fag er indfattet i Pilastre, men den projekterede, ikke
udførte korte Kanalfløj er Aarsag til denne Disposition; en staaende Fortanding viser, at
Arbejdet er blevet forladt paa Halvvejen. Men sikkert er det, at en udmærket Arkitekt som
G:. E. Rosenberg overhovedet ikke kan have været ansvarlig for en i det hele saa ubehændigt
formet Bygning som den her omtalte,og det hedder da ogsaa udtrykkelig i Kvæsth usdirektørens
Memorial af 15. Marts, at den medfølgende Tegning er forfattet af Murermester Schottmann.
Det følgende Tiaar, 1780' erne, er forsaavidt et af de vigtigste Afsnit i Holmens Bygningshistorie, som det klare Barokanlæg fra Danneskiolds Tid i det begyndte at omdannes. Hovedlinierne lod sig naturligvis ikke ændre, men idet betydelige nye Opfyldninger blev iværksat,
mistede Værftsøerne efterhaanden deres regulære Form. Medens Holmens vestlige Front ind
mod Havneløbet i det store og hele forblev uantastet, fik Øerne, først Nyholm og Frederiksholm,
nu Lov til at voxe ud i det aabne Vand,henholdsvis mod Syd og mod øst. Denne lokale Udvikling
havde sin store Baggrund i Danmarks vanskelige politiske Situation. Som en Følge afvorTraktat
af 9. Juli 1780 med Rusland om væbnet Hævdelse af den neutrale Handels Frihed under den
nordamerikanske Krig, maatte vor Flaades Effektivitet styrkes mest muligt og Orlogsværftet
sættes i bedste Stand. Hvad det sidste Punkt angik, lod Forholdene adskilligt tilbage at ønske.
Opmudringen havde længe været forsømt; som det havde været Tilfældet før Danneskiolds Tid,
maatte nu de største Linieskibe endogsaa ekvipere helt ude ved Kastelspynten. For at raade
Bod paa denne beklagelige Tilstand og i det hele taget forbedre Flaadeetablissementet, var der
allerede under 10. December 1779 blevet nedsat en Kommission, der bestod af Skatmesteren,
Greve Schimmelmann, Statsminister, General Eickstedt, Admiral F. C. Kaas, den førstedeputerede ved Finanserne, Greve J oh. Gottl. Moltke, Ove Høegh-Guldberg og den forhenværende
Fabrikmester F. M. Krabbe. Disse Herrers Arbejde, der forelaa afsluttet i April 1781, blev lagt
til Grund for Orlogsværftets Omdannelse i den følgende Periode; for Udførelsen heraf fik den
udmærket dygtige og og energiske Kommandør Fr. Chr. Kaas Ansvaret som Holmens Chef
fra 1. Maj 1781 indtil Foraaret 1792, da Kronprins Frederik personlig overtog Ledelsen. Efter
den kraftige Oprensning af Havneløbene og Flaadens Leje, der strax blev iværksat, rejste sig
Spørgsmaalet om Mudderets Anvendelse; nu som før gav det Anledning til Dannelse eller Udvidelse afVærftspladser. Løsningen af dette Problem blev imidlertid gjort afhængig af en Sag,
der kort før dette Tidspunkt havde gjort sig gældende, nemlig Evakueringen af Søetatens
Tømmerpladser Syd for Toldboden og Savmøllen. De store Handelsselsskaber, der IHI oplevede deres rigeste Blomstring, gjorde i 1775 Krav paa dette værdifulde Havneomraade,
Marinen maatte fjerne sine Oplag og afgive Plads til Kieler Pakhus, Vestindisk Pakhus, »Gule«
og »Blaa Pakhus e, alle opførte i Slutningen af1770'erne og i 1780'erne, de tre første efter Harsdorffs Tegninger. Marinens Tømmer var da blevet oplagt paa Nyholm og Frederiksholm, men
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da Pladsen her var alt for indskrænket, foreslogv F. C. Kaas i Sommeren 1781 at anvende det
opmalede Mudder til en Udvidelse af Nyholm mod Syd. Ved Gennemførelsen af dette Projekt
vilde ikke blot de gamle Tømmergrave, men ogsaa saavel den lille Ankerø som Stenkisten
blive inddraget under Nyholms Omraade, hvorfor han foreslog at anlægge en ny Ankerø og
Stenkiste foran Frederiksholms Midte. Dette Forslag blev approberet den 31. Aug. 1781 og
strax sat i Arbejde, saaledes at Nyholm i Begyndelsen af det følgende Aarti havde faaet den
Form, som det har den Dag i Dag, med det lille retkantede Fremspring paa Øens Vestside,
omtrent ud for »Arbej dsskur No.16«,som et Minde om Stenkisten og -Gl. Batteri- fra Nyholms
allerældste Tid. C?gsaa Anlæggelsen af de to nye Smaaøer blev strax sat i Værk (1781-87),
dog blev de ikke, som oprindelig foreslaaet af Kaas, lagt lige midt for Frederiksholm, men
rykkedes op foran Nordre Takkelagehus, en Placering, der skyldtes Konstruktionskommissionens Indgriben og støttede sig til den højst bemærkelsesværdige Motivering, at Øerne ved
denne Beliggenhed ikke vilde ødelægge det axebestemte Perspektiv, der forbandt Takkelagehusene paa Frederiksholm med Amalienborg Plads, Frederiksgade og Marmorkirken. Men
ikke blot Nyholm blev udvidet i disse Aar, det rigelige Opfyldningsmateriale, der blev draget
op af den af Fabrikmester Henrik Gerner konstruerede »Søbagge- og de øvrige Muddermaskiner, kom ogsaa Frederiksholm til Gode efter Konstruktionskommissionens Plan, idet man
foreløbig indrammede et Vandareal Øst for denne .Holm med en halvkredsformet Opfyldning.
Indenfor denne Bræmme af fast Grund laa det inddæmmede Omraade hen som et Morads
til langt ind i det følgende Aarhundrede. Til den regulære »Langø - , som Frederiksholm jo
oprindelig kaldtes, sluttede sig nu den nye . Mudderø«, der fik en mere af Tilfældigheder
præget Væxtkarakter, omend dens østlige Omrids blev bestemt af Bastionbæltets Linieføring.
Husbyggeriet paa disse Udvidelser af Orlogsværftets Terrain var ikke og kunde ikke blive
betydeligt. Der er egentlig kun Grund til her at nævne den lille grundmurede Bygning til
Flaadens Ankerstokke, der i 1788 blev opført paa den nye Ankerø efter Melchior Petermanns
Tegning, approb. af det kombinerede Kollegium d. 19. Juni s. A., et Hus i eet Stokværk, 55
Alen langt, 18 Alen bredt, forsynet med fire fladbuede Porte paa hver Langside og dækket
afet afvalmet Sadeltag. - For at skaffe bedre Plads til Fregatternes Takkelgods havde Kollegiet
i Eftersommeren 1781 faaet godkendt et Forslag om at forlænge de to Takkelagehuse paa
Frederiksholm, henholdsvis mod Nord og mod Syd; dette Arbejde, der var helt afsluttet i
1788, gjorde saaledes intet Skaar i den monumentale Bygningsgruppes symmetriske Anordning. s Altanerne« mellem Arsenalfløjene blev endelig repareret af Peterrnann i 1782 for et
Beløb af 360 Rd., og Skulpturerne paa Kongeporten blev i 1789 istandsat af Holmens daværende Mesterbilledhugger Willerup for 553 Rd .
Heller ikke ovre paa Gammelholm var Byggearbejdet i dette Tiaar af større Betydning.
En i 1783 projekteret Forhøjelse af Reberbanen med en Etage blev ikke gennemført, derimod
blev det gamle Tjærehus af Bindingsværk (fra 1734), der nu viste sig at være h-reparabelt,
i nævnte Aar erstattet af en grundmuret -Drøg«, placeret i Hjørnet mellem Garnhuset og den
nordre Del af Reberbanen, parallelt med denne sidste. Dette beskedne Drøghus, i hvilken Tjæremaskinen blev opstillet,. var en etstokværks Bygning af godt 40 Alens Længde, opført uden
Anvendelse af Tømmer af Hensyn til Brandfaren og forsynet med Hvælvinger. Det er ganske
morsomt at se, at Arkitekten, - Petermann, hvis signerede Tegninger endnu er bevarede -,
mente at burde opdele Facaden paa god Barokvis med en Midtrisalit, hvis fire Fag indfattes af
de Eigtwedt'ske Ørelisener. I det følgende Aar, 1783, blev det overdraget Murermester Petermann at udvide Hovedvagten (fra 1775) med en Tilbygning paa tre Fag ind mod Generalkommissariatets Hus; i denne Tilbygning, der under en stump Vinkel sluttede sig til den ældre
Bygnings Hovedfacade. men hverken blev forsynet med dennes Kvaderfugning eller Blændinger, vandt man bl. a. øget Plads til Vagtmandskabet. Petermanns Projekt, hvis Facadetegning
viste alternative Tagløsninger, blev approberet den 25. Marts 1783, idet s det gebrokue Tag - blev
foretrukket. I 1787 faldt det endelig i den foretagsomme Murermesters Lod at opføre et Hus til
den første Dampmaskine, der blev taget i Brug paa Orlogsværftet »til svære Ankeres Smednings.
Holmens Mestersmeds Vaaningshus, der var beliggende ved den østre Ende af Smedierne, blev
nedbrudt, og paa dets Plads opførtes i det følgendeAar den nye, ganske simpleVærkstedsbygning
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for en Sum af 3200 Rd. Samtidig blev der bygget en Bolig i to Stokværk for Mestersmeden ved
Siden Ekvipagernesterboligen paa Sydsiden af Smedierne. Det vides ikke, hvem der har givet
Tegning til dette Hus, der kendes gennem en Opmaaling fra ca. 1800. Ved en Licitation havde
TømrermesterVollmeister faaet vistnok hele Byggearbej det tilstaaet som Entreprenør; muligvis
stammer ogsaa Projektet fra denne erfarne Haandværker, der ligesom Boye J unge, Kirkerup
og Petermann tillige var Brandofficer. - Det er egentlig alene i Nyboder, at man i 1780'erne
gennemfører et Byggeri i større Maalestok, kun her faar man gennem Byggearbejderne et
Indtryk af, at den danske Marine da i ydre Forstand havde naaet et Højdepunkt i sin Historie.
Fornyelsen af Længerne i Elefant- og Haregade blev fortsat efter de HarsdorfIske Typetegninger. Ved en Licitation, der blev approberet den 12. Juli 1781, fik Tømrermester Suhr i
Opdrag at bygge 23 nye toetages Huse i Haregaden inden Mikkelsdag 1783. Da disse stod
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færdige, lod Kollegiet i September sidstnævnte Aar Suhr bygge en Hegnsmur ved hver Ende
mellem Elefant- og Harelængen, og det blev bestemt for Fremtiden at opsætte saadanne Mure,
naar nye Længer opførtes og naar Plankeværkerne for Enderne af de gamle tostokværks
Længer forfaldt. Ligeledes i 1783 byggede Petermann efter egen Tegning et lille Sprøjtehus
ved Siden af Nyboders Hovedvagt. Aaret efter blev imidlertid endnu en betydelig Udvidelse
af Anlægget planlagt, idet den resterende Del af den ubebyggede Plads, »Gr ønland« kaldet,
stil flere Huses Antals Forøgelse - blev afgivet af Landetaten; under 17. Juni 1785 blev der
sluttet Kontrakt med Petermann om Opførelsen af61 Toetageshuse paa denne Plads, Trianglen
Nord for Elsdyrsgade, idet der blev ham tilstaaet 820 Rd. for hvert Hus. Dette Byggearbejde
stod paa Tiaaret ud; at det blev gennemført af Petermann paa forsvarlig Vis, turde fremgaa
af, at Marinens Styrelse i 1786 prolongerede hans Kontrakt om Vedligeholdelsen af alle Søetatens Bygninger indtil Udgangen af Aaret 1791, og at man i 1790 betroede ham at bygge
den næste Række Længer, omfattende ikke mindre end 51 Matroshuse. Det er imidlertid
særdeles betegnende for Søetatens Byggeforhold i Aarhundredels Slutning, at man ikke overlod den ellers saa anvendelige Murermester som Arkitekt at opføre Nyboders nye Hovedvagt.
Allerede i 1777 havde den daværende Vagtbygning faaet Attest for at være »aldeles forfalden c
Da Kollegiet endelig i 1787 besluttede sig til at give den en højst fornøden Afløser, rettede
det en Henvendelse til Professor og Stadsbygmester Meyn om at forfatte Tegninger ssaavel
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til en Vagtbygning med derudi indrettende Sprøjtehus, som til en ny Klokkestol, der efter
de indsendte og af Bygmesteren modererede Overslag er calculeret at skulle koste ialt med
Materialer og Arbejdsløn 1363 Bd. 72 Sk. «. Ved Licitation af 3. Maj s. A. blev Petermann Entreprenør for 1200 Hd., altsaa 163 Rd. mindre end Overslaget. Da Huset skulde bygges paa
det gamles Plads, - i -Skraagaden. mellem Ulvegade og Enhjørningsgade -, blev dette nedbrudtog solgt til Petermann som den højstbydende. Nyboders Hovedvagt, der heldigvis endnu
er bevaret, er det eneste Arbejde, der kan paavises af Meyn som Søetatens Bygmester; i de
tre Aar, han var konstitueret i Embedet, forekommer hans Navn kun et Par Gange i Bygningsregnskaberne. Samme Dag, hans Bestalling blev udfærdiget, - den 18. Marts 1785 - ,
havde han afløst Kirkerup som Leder af en Reparation paa Proviantgaarden, og i sit sidste
Tjenesteaar, 1788, søgte han at faa rejst et Mindesmærke for Tordenskiold. Det er ikke uden
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Interesse at kunne knytte Meyns Navn til Nyboders Hovedvagt; hvor beskeden denne lille
Bygning end er, bærer den dog et umiskendeligt Præg af hans djærve Haandelag. I Modsætning til Philips de Langes Barok-Hovedvagt paa Nyholm og Hosenbergs Louis Seize Hovedvagt
paa Gammelholm, der begge var fritliggende Bygninger, maatte Meyns Corps de Garde i Nyboder passes ind i en lav Hækkehusbebyggelse, idet den skulde anbringes mellem Kortsiderne
afto gamle Længer i et Stokværk. Saaledes som Huset ligger nu, klemt mellem hæslige høje
Kaserner, synes det lilleputagtigt, men i Helati,on til sine oprindelige Omgivelser har det
virkelig formaaet at hævde, at -distinguere , sig ved enkle, men særdeles sikkert anvendte
arkitektoniske Virkemidler. I Henseende til Proportioner og Tagbehandling stod det paa
Linie med de flankerende Matrosbarakker, men alene ved Udskæringen af et aabent Vagtrum
i Midten og ved Betoningen af Sidepartierne gennem vægtige Kvaderlisener har Arkitekten
formaaet at give Huset en ganske tung og kraftig Holdning, ja en helt selvstændig Stofkarakter.
I 1781 var, som ovenfor nævnt, Sekoæsthusets nye Sygefløj blevet fuldført. Et Par Aar
senere blev den gamle Hovedbygning repareret fra Kælder til Kvist (Resol. af 5. Marts 1783),
men først i 1789 gjorde man Skridt til at opføre den Forbindelsesfløj mellem Fattig- og Sygebygningen, som var projekteret i 1780. Tegningen hertil, der ikke er signeret, men formodentlig
skyldes Magens, blev approberet d. 12. Juni 1789, og Huset, der staar endnu, opførtes samme
Aar, - en jævn Bygning i fire Fag, bestaaende af et nedre Fuldstokværk og to Mezzaniner,
123

Facaderne glatte; her blev Stiftelsens Vaskehus indrettet. - Indenfor Søetatens andet Omraade paa Christianshavn, Dokkens Plads, havde man i 1780 tænkt at bygge det Fadeværksmagasin, som længe havde staaet paa Programmet (jfr. Side 104, Note 43); da Grynmøllen
var brændt i 1779, blev en fortrinlig Plads ledig umiddelbart ud til Kanalen (Grynmøllegraven). Et Par Tegninger var blevet udarbejdet af Petermann, den første godkendtes af
Kongen den 3. August 1780, den anden stammede fra Begyndelsen af 1781, og i begge var
der efter Kollegiets Ønske gjort Forslag til Indretning ogsaa af et haardt tiltrængt Sejlloft,
men da Møllens Grund imidlertid agtedes overdraget til »Det grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøske Handelskompagni e , blev Byggesagen afblæst allerede i Marts 1781
»og Søetatens Forlegenhed for Plads til Fadeværket andensteds refereret e , - uden Resultat.
Men det stoute Pakhus, der ganske dominerer Indsejlingen i Grynmøllegraven, stammer fra
disse Aar. Ved samme Tid trængte Marinen ind i et ældre Bygningsanlæg, hvor det hidtil intet
havde haft at skaffe, idet det ved Resol. af 11. Septb. 1782 blev besluttet at opføre en Bygning
for Søetatens Slaver paa Stokhusets Grund. Her, som ved Søkvæsthuset., blev en Hovedbygning fra Baroktiden suppleret med en højere og unægtelig adskillig ringere Sidebygning. Det
gamle Stokhus, der med sine Rustikpilastre og sin knækkede Midtfronton er saa karakteristisk
for vor Frederik IV-Arkit.ektur, - Bygmesteren har nok været. Militæringeniør - generer dog
ikke synderligt udadtil den nye Fløjbygning, der blev lagt langs Muren til nuværende Stokhusgade. Arkitekten, hvis Tegning endnu er bevaret, har muligvis været Tømrermester, Brandmajor Vollmeister, med hvem Kontrakt.en om Opførelsen blev sluttet. den 19. Marts 1783.
Allerede i Januar 1787 blev Slavebygningen dog overladt til Landetaten, da det blev bestemt,
at Marinen fremtidig i Stedet for Slaver skulde benylte »Sjovere - tilOpmudringen.
Perioden 1792-1807 tegner sig med stærkt markerede Træk i Orlogsværftets Historie.
Rent administrativt set er det Kronprins Frederiks Tid, s han bringer«, - for at tale med
H. G. Garde - »Ligevægt i den vaklende Bestyrelse», idet han den 17. Maj 1792 overtog Præsidiet i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet. Samtidig blev Embedet som Holmens Chef
ophævet, Viceadmiral Kaas forlod sin Post for at indtræde i Kollegiet, og Kommandørkaptajn
Ole Andreas Kierulff blev ansat som Overekvipagemester paa Holmen, hvilken Post han
beholdt til Maj 1814. Historisk set er Perioden præget af Krig og Katastrofe: Slaget paa Rheden
180 l, Københavns Bombardement og Flaadens Tab 1807, Gammelholms Brand 1795. Betragter
vi endelig Holmens Historie i disse Aar under en arkitektonisk Synsvinkel, maa det siges , at
de voldsomme ydre Begivenheder egentlig ikke fik nogen større Betydning for Anlæggets
Bebyggelse. Hverken ved Bombardementet eller ved Englændernes Besættelse af Værftet. led
Bygningerne større Skade.Ved den store Brand gik ganske vist saa bet.ydelige Bygningsværker
som Generalkom missariatet.s Palæ og Oversekretærens Gaard (opr. Holmens Chefsbolig) totalt
til Grunde, ligesom Hovedmagasinet for største Delen blev ødelagt, og det blev nødvendigt at
flytte en Del Virksomheder og Magasiner bort fra Gammelholm; derimod synes det overhovedet ikke at have været paatænkt at benytte Lejligheden til en komplet Overflytning af
Gammelholms Værft til den nylig udvidede Nyholm og Øerne i Forbindelse med denne. Stort
set blev alt som før, kun var Opfy~dningen ved Nyholm og Mudderøens Omkreds i Begyndelsen af 1790'erne nu blevet saa bærekraftig, at en beskeden Bebyggelse kunde foretages
paa disse nye Arealer. Man begyndte med en Gruppe Træskure till3 nybyggede Skærbaade.
Admiral Kaas havde i December 1791 foreslaaet, at disse skulde opbevares paa Land og under
Tag, og den 11. Oktober 1793 blev det approberet at rejse ligesaa mange Skure, som der var
Baade, paa den vestlige Del af Nyholms Sydside. Disse ganske simple Træbygninger (med
Tegltag), liggende Side om Side med Gavlene ud mod Vandet, er senere blevet nedrevet,
men de var naturligvis af samme Type som de talrige, delvis endnu bevarede Kanonbaadsskure fra en lidt senere Tid, og som nedenfor skal omtales. Samme Aar, som denne Bebyggelse var afsluttet, 1795, fandt Branden paa Gammelholm Sted. Den udbrød som bekendt i
Værftets Dehlehave, og det blev da planlagt fremtidig at placere Flaadens Oplag af Dehler paa
Nyholm, øst for Skærbaadsskurene, et Projekt man dog forlod for i Stedet at anlægge den nye
Dehlehave paa Mudderøens sydlige Hjørne. Længst mod øst paa Nyholms Udvidelse var
der imidlertid i 1793 blevet opstillet en af Marinen erhvervet Savmølle, og for at beskytte det
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Egetømmer, der - som tidligere nævnt - var blevet flyttet fra Pladserne ved Toldboden til
Nyholm, blev der i Aarene 1798-1803 bygget -Skærme - over Stablerne paa Terrainet bag
Planhygningen, - altsammen Arbejde uden egentlig arkitektonisk Betydning. Bortset fra et
Tjæremagasin i »Qvinti Bastion- , som Petermarin havde bygget 1795, var den nye Kontorbygning det eneste grundmurede Hus, der blev opført paa Nyholm i dette Tidsrum. (Se Opmaaling XXX). I en Forestilling af 21. September 1801 havde Kollegiet gjort opmærksom
paa, at Fabrikmester Hohlenberg, der holdt Forelæsninger over Skibsbygningskunst i Spanteloftsbygningen, her havde saa lidt Plads til sin Raadighed, at hans Undervisning led Afbræk
derved. Det vilde hjælpe meget, hvis de i samme Bygning indrettede Kontorer for Takkelmesteren, Ekvipagemesteren og Nyholms Forvaltere kunde blive fjernet og faa Lokaler i et
nyt Hus, som Kollegiet foreslog at opføre ved den nordre Ende af »Gl. østre Takkelladshus «.
Den 25. September s. A. blev den af Magens leverede Tegning samt et Overslag paa 6083 Rd.
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approberet og Byggearbejdet strax efter begyndt. Med denne Kontorbygning er Empiren i
dens jævne danske Form blevet repræsenteret paa Orlogsværftet. Det lille toetages Hus med
de gulkalkede Mure og det høje Valmtag glider umærkeligt ind i den jævne Bindingsværksbebyggelse, der indrammer Skibsbyggerpladsen bag Beddingerne. Ikke mindst set paa Baggrund af Karlskronas martialske Klassicisme virker dette Nyholm-Hus udpræget borgerligt,
ja formelig intimt. Som paa talrige simple Empirehuse i københavnske Gader er den konsolbaarne Plade over Døren Facadens eneste Smykke og dens eneste Andel i Antikens Arv. Paa Frederiksholms Syd pynt blev den ovenfor nævnte Dehlehave anlagt i 1796, vistnok
efter Tegning af Halkier, en rektangulær Oplagsplads, indrammet af bræddebeklædte og teglhængte Træskure, - som den ligger nu, temmelig forfalden, overgroet af Buske og Ukrudt,
et af Værftets mest maleriske Partier. I Aaret 1801 blev det saakaldte »Bodendachhus «, der
ligger omtrent midt paa Frederiksholms Sydside, bygget som Magasin for de dengang brugelige, store Slæderapperter. Den egentlige Betydning saavelsom Oprindelsen og den korrekte
Form af Husets mærkelige, stadig brugte Betegnelse er forlængst gaaet i Glemmebogen; den
dækker dog over et lille Stykke evropæisk Arkitekturhistorie. Da Kollegiet i 1801 indgav en
Forestilling om at bygge et Arbejdsskur ved en af Gammelholms Beddinger, hedder det heri:
»En (Bygning) efter de l'Orrn's Tagkonstruktion opføres hurtigst, giver mest Rum og koster
mindst. Videre: Da Flaadens Rapperter mangle bekvem Husrum, - og nu end mere paa
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Grund af den betydelige Complettering i indeværende Aar tildels af de mere voluminøse
Slæderapperter - , saa er et Rapperthus ved Christiansholm absolut nødvendig, og da et
Bohlendach ogsaa dertil er det bekvemmeste og mindst bekostelige, 2497 Rd., saa have vi
ladet et saadant sætte i Arbejde og udbede Approbation«. Her møder vi det nuværende »Bodendachhus« - der altsaa ikke blev opført paa Christiansholm men paa Frederiksholm (Mudderøen), og vi konfronteres med denne Bygningskonstruktions Opfinder. Den franske Arkitekt
Philibert de l'Orme havde i sit 1578 udgivne Skrift -Nouvelles inventions pOUl' bien bastir et a
petits frais trouvees n'aguerres« givet Anvisning paa, hvorledes man kunde konstruere et højtog
vidt spændt Tag alene over parallelt slagne, sfæriske eller udadsvungne Træbuer, og derved
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spare den svære og kostbare Tagstol af Bjælke- og Sparreværk. Denne Konstruktion fra Renaissaneens Tid var blevet genoptaget i Klassicismens Paris, bl. a. af Arkitekten Camus de Mez].
eres, der benyttede den i den af ham i 1782 opførte» Halle aux Bles «. Her lærte C.G. Langhans
den at kende. Han fandt den særdeles anvendelig, brugte den første Gang paa tysk Grund i
det anatomiske Theater ved Veterinærskolen i Berlin (1787) og lod endelig Typen gaa videre
til David Gilly, der skaffede den en betydelig Udbredelse i Nordtyskland ved at udgive de
l'Ormes Skrift, forsynet med Kommentarer og Typetegninger, under Titelen: -Erfindung,
Konstruktion und Vorteile der Bohlendåcher«. Ogsaa i Gillys -Handbuch der Landbaukunst«,
hvis første Udgave kom samme Aar, findes et fyldigt Kapitel om denne billige og simple Tagkonstruktion, der i særlig Grad passede sig for Avlsbygninger og for militære Bygninger som
Ridehuse o. lign., ja Gilly mente endogsaa, at ved denne Opfindelse -wirklich eine eigene
Epoche in die Geschichte der vaterlåndischen Baukunst gebracht wurde «. Uden Tvivl har
Admiralitetskollegiet i København faaet sin Viden om Bohlendach-Typen gennem Søetatens
Bygmester Magens; et Par Konstruktionsrids, betegnet med hans Navn og dateret 1801, findes
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endnu i Marinens Kortsamling. »Bohlendachs -Huset paa Frederiksholm, der med sit tunge
buede Tag gør en saa karakteristisk Figur blandt Holmens Bygninger, turde da skyldes Magens og er formodentlig det ældste bevarede Hus af sin Art i Danmark, opført kun 4 Aar
efter Gillys Publikation. Foruden det her omtalte Rapperthus og Dehlehaven blev der i denne
Periode ogsaa bygget Kanonbaadsskure paa Mudderøen, ialt 12, af hvilke de 9 blev lagt paa
Nordsiden, de 3 paa Østsiden (1805- 08). Efterhaanden som vor Rofartøjsflotille efter Storflaadens Tab i 1807 blev stærkt udvidet, blev Antallet af disse Kanonbaadsskure naturligvis
forøget i samme Maalestok, og da der ikke var Plads paa Nyholm, blev Skurene anbragt paa
Mudderøen i Fortsættelse af de allerede staaende, saaledes at Gruppe føjede sig til Gruppe
ned langs Øens Østside. Ved Udgangen af Perioden 1814-48 fandtes da her ialt 8 Grupper
(s Afdelinger s) med tilsammen 44 Skure, af hvilke de 12 ældste hver kunde rumme en Kanonbaad, medens de øvrige 32, opf. 1827-37, hver kunde huse to Fartøjer. Skærbaadsskurene
paa Nyholm blev nedtaget efterhaanden som disse nye Skure paa Mudderøen blev bygget.
Endnu den Dag i Dag præges Frederiksholms østlige Side ganske af disse vejrbidte, sortbrune
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Træhuse med de blegede Tegltage. Med Gavlen ud mod Voldgraven runder de Øen i tæt
Geled, et karakterfuldt Billede. - I Nyboder fandt der fortsat Byggearbejder Sted op gennem
1790'erne og et Stykke ind i det følgende Aarhundrede. Da de 51 nye Huse paa »Grønland«,
som Petermann i 1790 havde faaet overdraget at bygge, stod færdige, beordrede Marinens
Styrelse i 1795 Opførelsen af yderligere 13 Huse. Aaret efter begyndte man at forny de ældre
og nu forfaldne Længer i Ulvegade (Olfert Fisehersgade) med toetages Huse, af hvilke i hvert
Fald de 8 første blev opført af Murermester West, og i 1804 byggede man ligeledes to nye
Længer i Balsam- og Bjørnegade. Det endnu bevarede Stykke paa den nordre Side af Bjørnegade (nu Fredericiagade) viser en Faginddeling, der afviger fra den i samtlige ældre toetages
Længer anvendte, men iøvrigt er Typen uforandret, omend Længerne er lidt højere. I Aarene
1801, 1803 og 1807 byggede Magens ialt 5 selvstændige, større Officershuse, af hvilke de tre
endnu er bevarede, beliggende henholdsvis paa Hjørnet af Borgergade og st. Paulsgade, i Tilslutning til Længen fra Christian IV's Tid - samt paa Fredericiagades Hjørner mod
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Borgergade og Gammelvagt. Disse sidstnævnte to Huse, begge Vinkelbygninger, er ensdannede, idet de har en 5 Fags Hovedfacade mod Fredericiagade, smukt samlet mod Midten af
Valmtagets bløde Skraalinier, medens Indgangen er paa Husets frie Kortside, paa Borgergadegavlen udformet i Lighed med Portalen paa den omtrent samtidige Kontorbygning paa
Nyholm. Endelig ydede Magens i de samme' Aar sin største Indsats som Marinens Bygmester
ved at opføre Søetatens store Hospital i Nyboder, mellem Balsam- (Olfert Fisehersgade) og
Nellikegade (Fredericiagade).
Ifølge Kollegiets Forestilling af 4. April 1805 var Mangelen af et godt Sygehus for det
faste Mandskab en meget væsenlig Ufuldkommenhed i Indretningen af Hs. Maj.s Søetat. I
Nyboder fandtes kun nogle Forbindingsstuer, og de Syge skulde iøvrigt nyde Kur og Pleje
enten i deres Boliger eller, efter en senere Overenskomst, paa Søkvæsthuset. Kollegiet betragtede imidlertid denne Institutions Forhold med nogen Skepsis; det er mere at ønske end at
antage, hedder det bidsk, at de, der indlægges paa Søkvæsthuset, erholder det tilstrækkelige
Tilsyn af Divisionskirurgerne, naar man betænker, at disse tillige skal sørge for de Syge i
Byen, for de Syge i Nyboder, som er en Fjerdingvej fra Søkvæsthuset, og desuden maa søge
Praxis i Byen for at kunne existere. Men dertil kom, at Kvæsthuset, der alene var bestemt
for Syge fra udkommanderede Skibe, og hvis Fond alene var anlagt med dette Formaal for
øje, i Tidens Løb havde fundet sig meget besværet ved de Syge af det faste Mandskab, da
man ikke havde set sig i Stand til at godtgøre Stiftelsen dens fulde Udgift for disses Forplejning. Disse Omstændigheder, suppleret med »den Pligt, som Menneskeligheden paalægger
enhver Husfader at bære muligste Omhu for sine Tjenestetyendes Helbredelse« , havde foranlediget Kollegiet til at anbefale Opførelsen af et Søetatens Hospital i Nyboder, i hvilket alle
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Syge af »den faste Stok « og disse Koner og Børn kunde nyde vederlagsfri Pleje. Et fuldt udarbejdet Projekt af Magens blev samtidig forelagt, tillige med et Overslag paa 44,000 Rd. Som
Byggeplads havde man udset nogle faldefærdige Nyboderhuse paa det ovenfor anførte Sted.
Da Forslaget blev godkendt den 5. April 1805, blev Bygningen opført i dette og det følgende
Aar; i Aaret 1900 blev den nedbrudt. Efter Opmaalinger og Fotografier at dømme var Hospitalet et Stykke Brugsarkitektur af den yderste Nøgternhed, en tør og mager Kaserne i to
Stokværk, 21 Fod lang, med en trefags Midtrisalit, der kronedes af en Trekantgavl. Kun de
to smaa fremskudte Sidepavilloner, - forsynet med kraftige Rustikbaand paa Hjørnerne og
en tværrektangulær Blænding over den klassicerende Portal - , havde en kunstnerisk Hold-
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ning, der iøvrigt kan minde om Meyns Maner. Søetatens Hospital i Nyboder var det sidste
større Bygningsværk, som Marinen lod opføre i København i Enevoldstiden.
Byggevirksomheden paa Holmen i Tiden 1807-48 er saa lidet betydningsfuld, - Kanonbaadsskurene paa Mudderøen er allerede nævnt - , at den ikke kan gøre Krav paa nærmere Redegørelse, dog kan det noteres, at Nyholms Hovedvagts Spir blev fornyet 1827, og
at der i 1830 blev paabegyndt Opførelse af et nyt Mersehus Syd for Søndre Mastehuse. Opførelsen af Plankeskure og Kanonbaadsskure fortsattes gennem Aarene, saaledes paa »den
nye Opmudrinqse« eller Arsenaløen, hvor der efter betydelige Opfyldninger i 1837 blev paabegyndt Bygningen af 5 Skure. Ved Periodens Slutning fuldføres Bygningen af et Laboratorium, som blev placeret paa den sydlige Del af Arsenaløen (den ny Opmudringsø). I 1846
var Piloteringen lagt, og i Aarets Løb fuldførtes Bygningen af det Arbejdshus, som nu gaar
under Navnet »Laboratoriets Mellembygning «; en beskeden gulkalket Længe med rødt Tegltag, indeholdende Arbejdssteder for den Tids Laboratorievirksomhed.
Der forekommer i denne Periode en Række betydende Kommissionsarbejder. Langsomt
forberedes gennemgribende Ændringer i Holmens Struktur. Disse Forhold vil blive nærmere
omtalt i Bogens sidste Afsnit.
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HOLMENS
BYGNINGSHISTORIE
1848-1930
Af Viggo Sten Møller

I det borgerlige, liberale 19' Aarhundredes Arkitektur finder vi en Interesse for det historiske, som maaske kan sideordnes Tidens Smag for Historiemaleriet. Man indførte saa at sige
de arkitekturhistoriske Kulturminder i Tidens Byggeri ved at optage ældre Perioders Anlægsskema og Ornamentik. Det blev en Surrogaternes Tid, hvor Gotik, Renæssance eller Barok
opstod i s Stuk - og i Dimensioner og Forhold, som nu virker latterlige, sammenstillet med de
Kunstværker, man efterlignede. Og dog blev denne Periode langt fra ufrugtbar, thi jævnsides
den alt for arkæologiske Kunstinteresse, der for saa vidt ogsaa kan opfattes som primitiv Sans
for videnskabelig Forskning, fremvoksede en teknisk og konstruktivt præget Bygningsvidenskab, som danner Grundlaget for vort Arbejde i Dag. Staalet og Glasset, der betragtes som
det 20' Aarhundredes nye Byggematerialer, er klart og logisk placerede i det 19' Aarhundredes
Udstillings- og Fabriksarkitektur. Eiffeltaarnet, Crystal-Palace, Gallerie des Machines (Paris
1889) f. Eks. er konstruktive Bygværker af stor Finhed.
I det 19' Aarhundredes sidste Halvdel præges Arkitekturen saaledes af et Opgør mellem
historisk Stilsværmeri og videnskabelig, konstruktiv Formsans. Først et godt Stykke ind
i det 20' Aarhundrede synes den frembrydende moderne Teknik i Bygningskunsten at tendere henimod en afklaret Form. Man forlader Monumentalbegrebet udlagt som: tungt hvilende Sten.
1848 udbrød Oprøret i Hertugdømmerne, og samtidig foregik de vigtige politiske Begivenheder, der førte til Grundlovens Vedtagelse og Danmarks Overgang til Folkestyre. Det var
en vanskelig Tid, hvor ogsaa store Omvæltninger af marine- teknisk Art maatte følges med
vaagne øjne. Særlig for de smaa Stater blev det i de efterfølgende Aar umuligt at følge med
i Kaprustninger, der havde den moderne Teknik som Baggrund.
Man kan med nogen Grund sige, at Villien til et Forsvar og Bevillingerne hertil lige siden
1848 herhjemme har tenderet mod et omvendt Forhold til de Krav, en moderne Krigsteknik
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maatte kræve af Ofre. »Estr uptiden« maa ses som en Hæmning af en Folkestemning, der
brød fuldt igennem i 1901 og i 1909 gennemførte den Begrænsning i Forsvaret (Københavns
Befæstning), som allerede Tscherning og andre havde ønsket i Treserne. De ujævne politiske
Forhold, som særlig de sidste Aar har bragt paa Militæromraadet, medfører selvfølgelig, at
al virkelig Planlæggelse med fjernere Maal for øje umuliggøres. Danneskield-Planen dannede
Grundlaget for et halvt Aarhundredes Byggeplaner; saadan er det ikke mere.
Det er dette Værks Opgave først og fremmest at redegøre for Nyholms Tilblivelse og
følge den opgaaende Linie, der kulminerer med Danneskield-Planens delvise Gennemførelse
omkring Slutningen af det 18' Aarhundrede. Det vilde imidlertid være en Brist, hvis der ikke
redegjordes for den Periode fra Midten af forrige Aarhundrede, hvor ændrede politiske Forhold og frembrydende ny Teknik efterhaanden medførte dybe Indgreb i det gamle Flaadeanlæg, indtil Rammerne ved vor Tid sprængtes, saa at en Rekonstruktion blev nødvendig.
Ikke mindst bymæssigt har dette Interesse, fordi der i denne Periode forekommer en saa
vigtig Begivenhed som Gammelholms Rømning. -Jeg vil derfor prøve paa i det efterfølgende
korte Kapitel at give en summarisk Oversigt over de vigtigste Begivenheder inden for Holmens Bygningshistorie i Tiden efter 1848. Skrevne Dokumenter og Tryksager er jo til Stede
i en saadan Mængde, at man bogstavelig talt drukner deri. Bygværkernes Antal er stort, men
mange ganske primitive er uden Betydning for denne Undersøgelse. Man maa skønsmæssigt
medtage, hvad man mener har Interesse for Formaalet.

PERIODEN 1848-75
Periodens Yderpunkter afgrænses paa den ene Side af Grundlovens Vedtagelse, paa den
anden af Estrups Tiltræden som Minister. De to sønderjyske Krige danner Baggrund for et
vist Reorgnniseringsarbejde indenfor Marinen - det var en Tid med betydningsfulde Kommissionsarbejder. Treaarskrigen var ingen Søkrig, fordi Preussen endnu var betydningsløs
som Sømagt. Friederich Wilhelm - Den store Kurfyrste - havde i sidste Halvdel af det 17' Aarhundrede arbejdet paa Opbygning af et Søforsvar, men efter hans Død var Interessen svækket
betydeligt, saaledes at Flaaden i 1849 kun bestod af faa og smaa Skibe. Krigen mod Danmark
gav imidlertid Stødet til, at Spørgsmaalet om Organisation af en tysk Flaade blev taget op til
alvorlig Prøvelse og senere til energisk Gennemførelse trods mange og særlige Besværligheder
af national og international Art. Skønt Danmark endnu ved Midten af Aarhundredet var Tyskland langt overlegen som Flaademagt, har man med Interesse overvaaget de frembrydende
tyske Flaadeplaner. Der blev fra mange Sider herhjemme arbejdet energisk med Spørgsmaalet om vor Flaades Størrelse, Sammensætning og Udstyr, og der blev stadig virket for at
Flaadestationens tekniske Anlæg skulde være paa Højde, men Pengemangel og politiske Forhold gjorde det vanskeligt at naa, hvad man den Gang fra ansvarlig Side ansaa for ønskeligt.
Nogen Konservatisme og Usikkerhed overfor Maal og Midleri denne Overgangstid har ogsaa
præget Situationen. De vigtigste Opgaver i Land, som laa for, var Bygningen af en ny Tørdok,
Sammendragning af Værkstederne paa eet Sted og Reorganisation af Værftets tekniske Hjælpemidler paa moderne Grundlag. Under Treaarskrigen og i Aarene umiddelbart derefter udførtes dog ingen særlig betydelige Arbejder paa Holmen. I Sextus Batteri blev i 1848 ommuret
127 Fod af den gamle Fæstnings-Kampestensmur. Tagkvistene paa Arsenalet og Magasinerne
paa Frederiksholm blev fjernede, og i 1850 begyndte man Indretningen af et Maskinværksted
i Opmudringsvæsnets gamle Bygning paa Nordsiden af Frederiksholm. Bygningen blev forlænget 22 Alen. Det er et af de første Tegn paa, at Bygningen af Skibe med Dampkraft nu
gør sig saa stærkt gældende, at Krav om forøget Værkstedsplads maa respekteres. Senere
krævedes stadig mere og mere Plads. Allerede i 1862 blev Værkstedet udvidet paanyefter
en af F. Meldahl udkastet Plan.
11853 blev det smalle »Bornløb e ved Toldboden forøget i Bredde fra 63 til 90 Fod. Aaret
efter paabegyndte man en Hovedreparation af Nyholms Mastekran, og paa Frederiksholms
Nordende anlagdes en 109 Alen lang Bedding til Bygning af Jernbaade. Overflytning af visse
Værksteder fra Gammelholm, havde, som vi senere skal se, i lang Tid været under Ventila134

tion. I 1854 opførtes et Saug og Høvleværk (senere Snedkerværksted) paa Sydsiden af Frederiksholm. Fra 1850 foreligger et nydeligt Udkast til et Snedker-Drejer- og Høvleværk beliggende paa Nordsiden af Øen, der hvor senere Metalstøberiet bliver anbragt, men i 1853
foretrak man at placere Værkstedet mere isoleret paa Sydsiden, fjernt fra de øvrige Værksteder og Trælagrene. Samtidig opgav man at opføre en Nybygning, idet man købte en
Udstillingsbygning fra den Industriudstilling, som i 1852 blev afholdt paa Christiansborg
Slots Ridebane. Det var en grov 2 Etages Bindingsværksbygning, der blev nedbrudt i 1926,
da Snedkerværksted og Savværk var flyttet til Dokøen. 1856 blev Underhusene i Arsenalbygningernes Fløje indrettet til Gymnastiksal (søndre) og Rapertværksted (nordre). 1858 blev
der anlagt en ny Bro og Sporvej mellem Nyholm og Frederiksholm og paabegyndt Bygning
af nogle Skure til Skruekanonbaade og Tømmeroplag. Aaret efter tog man fat paa en Forlængelse af Bedding Nr. 1 og fortsatte Arbejdet med at bygge Tømmerskærme og Skure til
J erntransportfartøjer. De efterfølgende Aars livlige Byggevirksomhed er en Følge af visse
Kommissionsarbejder og langvarige Overvejelser indenfor Marineledelsen, og det vil da være
rimeligt at gøre Rede for disse Forhold, forinden selve Byggeriet omtales.

DOKKEN PAA NYHOLM

Efter at Marinen havde faaet anlagt sin første Tørdok paa Christianshavn i 1739, varede
det ikke længe , før Ønsket om endnu et Dokanlæg kom paa Tale. Dels var en enkelt Dok
ikke tilstrækkelig for Marinens Brug, dels var den første Dok ikke uden Lyde, hvor udmærket et Anlæg det end var for sin Tid. Den var saaledes temmelig vanskelig at holde læns,
hvilket i nogen Grad skyldtes de ret primitive Pumpegrejer. Lige fra 1749, og stadig med mere
eller mindre Kraft, fremsættes med Aars Mellemrum Planer om Anlæg af en ny Dok. Flertallet af disse Planer knytter Anlægget til Pladsen ved Gamle Dok, til Bremerholm eller undtagelsesvis til Christiansholm og Pladsen bag denne ø. Tanken om at henlægge den nye
Dok til Værftet paa Nyholm tager først fast Form ved et Kommissionsarbejde i 1827. Sagen
var da paany bragt paa Bane, idet Overekvipagemester Kommandør C.A. Rothe i en Skrivelse
af2. December 1826 til Kollegiet havde paapeget Nødvendigheden af, at der blev tænkt paa
Bygningen af en ny Dok. Kollegiet billigede, at der nedsattes en Kommission bestaaende af
Kaptajn Schifter, Kaptajn P. M. Tuxen, Pælebukkermester Kolbye og Kommandør Johannsen. Denne Kommission udførte et Arbejde, der blev grundlæggende for senere Udkast og
fik afgørende Indflydelse ogsaa paa selve Anlægget, da dette 30 Aar efter kom til Udførelse.
Principielt tages der Stilling til Spørgsmaalet Dokkens Beliggenhed, som fæstes til Pladsen
nord for Ankerøen paa Nyholm. Her var man i Nærheden af Skibsbyggernes Arbejdsplads
- altsaa et Skridt i Retning af Koncentrering af Driften og Virksomheden. 4. Maj 1829 afgav
Kommissionen et detailleret Forslag, 17. August 1830 indsendtes dette til Kongen, som dog
ikke gav nogen Resolution i Sagen, der stadig derefLer ved forskellige Lejligheder blev fremdraget paa ny - uden Resultat.
I 1844 stod man overfor at maatte foretage en større Reparation af gamle Dok, og selvfølgelig gav dette Anledning til, at Spørgsmaalet om hellere at anlægge en ny Dok, end ofre
mange Penge paa Reparation af den gamle, blev fremdraget. Under 8. Maj resolverede Kongen,
at den gamle Dok skulde have en Reparation, og denne bekostes ved Bevilling i Finansaarene
1846 og 47, og at Anlægget af en ny Dok af Hensyn til de store Bekostninger maatte udskydes, til Reparationen af den gamle var gennemført, og derefter fordeles paa flere Aar. Treaarskrigen forhindrede, at Arbejdet blev paabegyndt.
Kaptajn N. E. Tuxen var i mange Henseender en virksom og benyttet Kraft indenfor Marinen, og det blev under hans Ledelse, at Søværnet endelig fik bygget sin nye Tørdole Han
var født 1810 i Fladstrand og Søn af Kommandørkaptajn P. M. Tuxen. 1843-45 foretog han
en Studierejse til England, Nordamerika, Frankrig og Holland for at uddanne sig i Maskin- og
Vandbygning, Studier han gjorde frugtbringende i sin Virksomhed som Bestyrer af Orlogsværftets Maskin-, Vand- og Husbygningsvæsen. l 1864 overtog han Ledelsen af Orlogsværftets Skibsbyggeri og gennemførte Bygningen af vore første Panserbatterier og Panserskibe.
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Da Marineministeriet den 10. Maj 1852 udstedte Ordre til at foretage de forberedende
Arbejder til Bygning af en Dok ved Nyhohn, idet der henvistes til Planen af 1829, var det
Tuxen, som kom til at beskæftige sig med Sagen og alle de Problemer, der knyttede sig til
dette omfattende, tekniske Bygværk, ligesom det var ham, der kontrollerede Arbejdet under
Udførelsen. I sin Beretning har han formet et omhyggeligt og redeligt Billede af Arbejdet,
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DOKKEN UNDER BYGNING, OVERSIGTSTEGNING UDFØRT 1859 (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

saaledes som det skred frem gennem Aarene. Efterfølgende Oplysninger støtter sig da ogsaa
væsentlig paa denne Beretning.
Ved Dokforslaget af 1829 var ikke tænkt paa Dampskibe. En Revision var derfor nødvendig. Det var vigtigt at træffe en Bestemmelse, som kunde passe til de Skibe, Staten
ventede at komme i Besiddelse af - i sig selvet vanskeligt Spørgsmaal i denne Overgangstid.
Udganspunktet blev Flaadens største Linieskib »Dannebrog« , men forsynet med Dampkraft,
hvorved det antoges at blive fyldigere i Bunden og omtrent 40 Fod længere. Alle Forhold
taget i Betragtning mente man at kunne forsvare en Dybde i Dok-Slusen paa 20 Fod (Christianshavnsdokken var 16'10"). 18. September fremsendtes da Udkast, som angav den indre Form
og Dimensioner, hvilke Maal ved den endelige Bestemmelse fastsattes til 250 i Længden og 58
Fod i Bredden, medens Dybden indenfor Slusen blev godt 20 Fod. Man var ved et saa omfattende og kostbart Arbejde indstillet paa at skaffe sig .er faren Hjælp udefra. I en Forestil136
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ling til Kongen redegøres for, hvorledes man har forhandlet med den kendte svenske Ingeniør-Oberst Ericson, uden at dette dog har ført til noget Resultat. Ogsaa i Belgien og Holland
har man spurgt efter Hjælp. I England mener man at have fundet den rette Mand i CivilIngeniør Alfred Giles, der med Held havde gennemført Dokanlæg af den Type, som foreslaas
anvendt, nemlig en muret, omvendt Hvælving, hvilende umiddelbart paa Grunden uden Pælefundament og bygget i tør Grube. En saadan Dok opførte Giles i Southampton, og her havde
Tuxen haft Lejlighed til at se paa Typen, da han under et Englandsbesøg 1854 samarbejdede
med Giles om Sagen. Giles havde forøvrigt allerede Aaret forud været i København. Marts
1854 blev der ved Lov bevilget 812000 Rd. til Anlæggets Gennemførelse og i Juni s. A. afholdtes Licitation over Arbejdet; der indkom to Tilbud, fra et fransk og et engelsk Firma.
Priserne laa imidlertid saa meget over baade Bevillingen og det af Giles udarbejdede Overslag, at man ikke turde antage dem. Man opgav at faa Arbejdet gennemført i Entreprise og
sluttede Kontrakt med Giles om et noget reduceret Forslags Gennemførelse for Statens Regning for ialt 800600 Rd. Dokken byggedes i tør Grube, idet der før Arbejdets Paabegyndelse
blev slaaet en Dæmning. Prisstigninger og visse Vanskeligheder ved Arbejdet, som f. Eks.
stærkt vandførende Lag i Grunden, bevirkede, at Arbejdet ikke lod sig gennemføre til det
stipulerede Beløb, saaledes at der i April 1857 maatte gives en Tillægsbevilling paa 271000 Rd.
Som allerede anført, er Dokken udført helt af Mursten og kun paa de mest udsatte Steder
beskyttet af Granit. Den byggedes i Havnen ved den Nord-Vestre Ende af Ankerøen. Omkring Dokken opfyldtes saa meget Land i Tilslutning til Ankerøen, at denne blev udvidet til
mere end dobbelt Størrelse. Forbindelsen til Frederiksholm fra den nu benævnte DOKØ tilvejebragtes ved en Jernsvingbro, udført efter Alfred Giles Tegning. Lidt Syd for Dokken opførtes af samme store, haardbrændte Sten som selve Dokkens et Maskinhus for Pumpeværket og paa Nordsiden en to Etages »Nor dre Arbejdsbygning- bestemt til Arbejdsplads for
Skibsbyggerne og Oplagsplads for Materialer og Skibsinventar. Alle jævne, engelskprægede
Bygværker. Arbejdsbygningen og Svingbroen blev nedrevet i 1925, da Pladsen blev inddraget
til Beddinganlæg. Den egentlige Dokbygning blev gennemført paa ca. 26 Maaneder. Dokkens
Murværk udgør omtrent 425000 Kbf., hvori 4300000 Mursten, 300000 Fliser og 44000 Kbf.
huggen Granit. Pumpeværket kunde præstere Dokken lænspumpet paa henved 6 Timer, naar
der ikke var noget Skib i den.
Den 18. August 1858, da .Dæmningen var ryddet tilstrækkeligt paa den vestlige Side, og
et Løb opmudret ind til Dokkens Indløb, blev denne aabnet i Kongens Nærværelse og Dampfregatten Sjælland indhaledes.
Der er senere foretaget Smaaændringer ved Dokken og i 1930-31 Reparation af en Del
Murværk, men ellers har dette Arbejde vist sig af god Kvalitet - langt bedre end den senere
byggede Ophalerbedding.
Allerede i Maj 1862 beordrede Ministeriet Forslag udarbejdet til endnu en Dok beliggende ved Sydsiden af den ovennævnte. Der blev i Henhold hertil og til en senere Skrivelse
af 27. Juni 1863 udarbejdet Overslag over saavel en fast Dok som en Flydedok. Chefen for
Orlogsværftet udtalte sig til Fordel for en fast Dok, men denne kom ikke til Udførelse, maaske fordi Krigen udbrød kort efter. Efter at Sagen igen var fremdraget i 1877 og de følgende
Aar, blev der i 1880-81 bevilget et Beløb paa 5000 Kr. til en Studierejse og til Prøveboringer
i Grunden. Oberst Keyper, der var Chef for Orlogsværftets Bygningsvæsen, Tømmermester
C. T. Andersen og Skibsbygmester Gullach rejste i 1881 paa Studierejse til England, Holland
og det nordlige Frankrig for at se paa Dokker og afgav Aaret efter en udførlig Beretning, og
i 1884 et detailleret Forslag til Ministeriet. I 1887 udsendtes de to førstnævnte Herrer igen,
denne Gang til Østrig, Italien, det sydlige Frankrig, England og Belgien, og efter denne Rejse
fastholdt de deres Forslag af 1884. Man tænkte sig Dokken bygget af Beton. Der var i disse
Provisorie-Aar meget store, ja i vore øjne nu næsten fantastiske Planer fremme om Dokanlæg
Ophalerbeddinger og Opfyldninger paa Nyholm. Men alle disse Planer kom dog aldrig til
Udførelse - heller ikke Dok Nr. II, som dog var forberedt saa omhyggeligt tilmed gennem
Studierejser i omtrent hele Europa.
I 1894, da Burmeister & Wain byggede en Tørdok paa Refshaleøen, sluttede Marinemi137

nisteriet en Overenskomst med Firmaet om Adgang til denne. Marinen, Frihavnsaktieselskabet
og Havnevæsenet skulde indskyde 360.000 Kr. i Byggesagen.
Ogsaa med sine Dokbyggerier var Krigs-Marinen Pioner indenfor dansk teknisk Byggeri.

HOLMEN. MIDT I BILLEDET 0ERNE NYHOLM, FREDERIKSHOLM, AHSENAL0EN, DOK0EN OG CHRISTIANSHOLM
TIL VENSTRE CHRISTIANSHAVN OG NEDERST VOLD LINIEN (MARINENS FLYVEVÆSEN)

VÆRFTERNES SAMMENDRAGNING PAA NYHOLM

Ligesom Bygningen af en ny Dok var en Sag, der drøftedes gennem en lang Aarrække,
var Spørgsmaalet om en Koncentrering af vort Orlogsværfts spredte Dele et Emne, som beskæftigede Marinens Ledelse gennem et meget langt Tidsrum, før Sagen fandt sin Løsning.
Vi har set, at allerede J udichær omkring 1720 beskæftigede sig med Problemet, og i Slutningen af det 18. Aarhundrede hævede sig Røster, der pegede paa den driftsmæssigt uheldige
Splittelse af Værftet paa flere forskellige Steder. I 1795 udtalte Kaptajn Winterfeldt f. Eks.:
»Gammelholm ligger paa den ene Side af Farvandet og Dokken paa den anden, og private
Folks Værfter afbryder Samkvemmet mellem dette sidste Sted og Nyholm. Mig tykkes derfor, at alt nyt, eller i det mindste alt det, som er af Betydning, burde anlægges paa den østre
Side af Havnene. Der var dengang meget delte Meninger om Betimeligheden af en Flytning,
og hertil knyttede sig nogen Ængstelse for den temmelig ubeskyttede Beliggenhed yderst ude
i Havnen, i hvert Fald har dette Faremoment ved Bombardement været anført mod en Flytning.
Efter Branden i 1795 var der selvfølgelig en naturlig Anledning til at gennemføre en
Sammendragning af Værfterne paa Nyholm, men den blev saa langt fra benyttet, at man
tværtimod snarere ved denne Lejlighed vanskeliggjorde en senere Udførelse ved Genopførelse i delvis ny og bedre Skikkelse af Bygninger paa Gammelholm. Efter at Danmark havde
mistet Norge, og Flaaden derved formindskedes, blev Spørgsmaalet atter aktuelt, men det
blev dog en Sag, man tærskede Langhalm paa endnu en Menneskealder. Pladsen tillader
ikke, at vi refererer alle de Udtalelser og Kommissionsbetænkninger, som fremsattes i Tiden
fra 1815 til 1858, da Loven om Sammendragningen endelig blev vedtaget. Pengevanskeligheder kom Sagen paa Tværs. Personer og Partier har med behændigt Diplomati stadig formaaet at trække Afgørelsen i Langdrag og faa Sagen til at se anderledes ud, end de ivrige
Reformatorer ønskede det. Bag denne passive Modstand har formentlig ligget nogen Angst
for en Svækkelse af Marinens Myndighedsomraade og hele Stilling i Militæret. De gamle
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Drømme om Danmark som Flaademagt har spillet ind, ligesom en frembrydende ny Teknik
har skabt Usikkerhed vedrørende Maal og Midler.
Ved Kgl. Resolution af 18. Juni 1817 fastsloges faktisk, at Værfterne skulde samles paa
Nyholm, men da man havde knapt med Penge, og Kollegiet desuden frygtede for, at de Arealer paa Gammelholm, som først kunde frigives ikke vilde bringe Indtægt af Betydning, løb
Sagen ogsaa ved denne Lejlighed ud i Sandet. Først i 1831 kom den paa ny i Fart, idet Overekvipagernester C.A. Rothe faar Kollegiets Tilladelse til at nedsætte en Kommission, der skulde
udarbejde en Plan, hvorefter alt kom paa sin rette Plads paa Nyholm. I denne Kommission
havde bl. a. Konduktør Kolbye og Søetatens Bygmester ProfessorMalling Sæde. Den 31. August 1832 foreligger Betænkningen, hvis Løsen selvfølgelig er »Koncentr atione . Forslaget blev
af Kollegiet oversendt Malling til Beregning hvad Udgiften angaar, men efter Paategning paa
Koncepten synes han aldrig at have afgivet Svar. Planen af 1832 placerer bl. a. den store
Smedie- og Baadebyggeriet paa Øen Nyholm , Reberbanen bag Takkelagehusene paa Langøen, som forøvrigt fremtidig foresloges benævnt Frederiksholm. Snedkerværkstedet skulde
af brandvæsentlige Grunde ligge isoleret paa Arsenaløen. Paa Ankerøen skulde Drejerværkstedet ligge, og dets Maskineri evt. drives af en ny Doks Kraft-Anlæg. I 1836 fremsatte Kaptajn de Coninck paa eget Initiativet Forslag, der byggede paa 1832 Planen, men dog gennemførte visse Ændringer, der maaske kan motivere, at vi kalder hans Forslag et »Spareforslag«.
Han foreslaar f. Eks. en stærkere Udnyttelse af Arsenalbygningerne til Seilmagerværksted,
men en Kommission, som nedsattes til at afgive Betænkning om Forslaget, udtaler sig i Juli
1837 stærkt netop mod denne Ordning, og imødegaar forøvrigt de Conincks Udgiftsberegninger. Som en flot Sortie udtaler Kommissionen i Slutningen af sin Betænkning, at Gammelholms Fraflytning under de givne Konjunkturer næppe vilde kunne betale sig, og at man
i det Hele ikke kan anerkende Ubehagelighederne ved at have Værftet delt for saa betydende,
at Staten bør sætte sig i Udgifter af den Grund. Denne Undersøgelseskommission udførte
imidlertid et grundigt og omfattende Arbejde, som fik Betydning senere, men Planens Gennemførelse blev der ikke noget af i denne Omgang. Aarene derefter var nærmest præget af
Besparelser paa de militære Budgetter, og den store, efter manges Mening tvivlsomme Reorganisationsplan vedrørende Marinens Værfter, maatte derfor vente.
Men andre Momenter begyndte nu at spille ind i Sagen. København langede Fangearme
ud efter nye Byggepladser, og dette Pres blev formentlig afgørende ved den Løsning, som
snart kom til at foreligge. Professor Heisch udsendte i 1844 en »Plan til Gammelholms Afbenyttelses. Planen, hvis fine Enkeltheder er blevet smukt vurderet af F. Hendriksen i hans
Bog »Københavnske Billeder«, og i Tidsskriftet »Arkitekten e 1924, vakte Interesse og gav
Anledning til en Kgl. Resolution 8. Maj 1845, i hvilken det bl. a. hedder, »- det vinder Vort
allernaadigste Bifald, at Flytningen af Søetatens Værft og Etablissement fra Gammelholm til
Nyholm efterhaanden udføres, dog at først og fremmest den af Kommissionen i Aaret 1837
udkastede Plan undergaar en nærmere Revision, for at Flytningen i alle Maader kan komme
Marinen til Gode. En definitiv Plan bliver derefter at forelægge Os til allernaadigste Approhation-c- «, Som Følge af denne Christian den Ottendes Bestemmelse arbejdedes der videre
for Tilvejebringelse af en Plan paa 1837 Grundlaget, men denne blev ikke fremsat, før Treaarskrigen udbrød. Først i 1851 fremkom Forslaget, til hvis Udarbejdelse bl. a. den senere
Direktør for Skibsbyggeriet, daværende Premierløjtnant N. E. Tuxen, saavel som Søetatens
Bygmester Professor Malling havde medvirket. Ved Udarbejdelse af Overslag havde Murermester Sibbern og Konduktør Kolbye bistaaet. I Forslaget af 1851 karakteriseres Nyholm
som »Bygningsvær ft«, medens »Ekviperingen« fæstnes til Frederiksholm, Smedien foreslaas
fremdeles opført paa Nyholm. En Ophalerbedding foreslaas anlagt, ligesom en ny Dok. Forslaget bygger i det væsentlige paa 1837 Planen, men tillempet efter Tidens særlige Krav.
Hetsch arbejdede meget med Gammelholmske Byggeplaner, en Sag han har regnet det for vigtigt for Byen at løse paa en værdig Maade. Hans Venskab med Malling, der jo var Marinens
Bygmester, har bragt ham ind paa Spørgsmaalet, men ogsaa den Omstændighed, at han virkede
paa Charlottenborg, og at den botaniske Have bag Slottet grænsede op til Værftet, har formentlig inspireret ham til særlig at tage sig af denne Sags Løsning. Lidt bitlert har det vel
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været for ham at se sine Planers bedste Enkeltheder fejet væk ved det senere planlagte Byggeri paa Gammelholm. I Fortsættelse af sin Pjece udarbejdede han et Projekt, som blev udstillet paa Charlottenborg 1855. Ogsaa Murermester C. Seidelin har arbejdet med Byggeplaner. En Pjece, som udgaves af Direktør G. Skram, var saaledes ledsaget af en Plan udarbejdet
afSeidelin, der ligeledes har udarbejdet en Del Bekostningsoverslag og Tegninger for Marinen
i 1853. Flere private Selskaber søgte at realisere Tanken om Bebyggelse af Gammelholm.
Der var saaledes omkring 1850 meget Røre om Sagen. Afrustningstilhængere meldte sig, ligesom Spørgsmaalet om Flaadestationens og Værftets Beliggenhed i det hele taget blev draget
ind i Debatten. Ved Drøftelse af et Lovforslag om Dokanlæg paa Nyholm i Tinget udtalte
Oberst Tscherning 13. Januar 1854: »Det er altsaa ikke med Hensyn til Sagen selv, jeg tager
Ordet, men jeg vil henlede Opmærksomheden paa, om ikke de nuværende Begivenheder
maatte lægge Regeringen paa Sinde, før et Arbejde af denne Natur begyndte, at tage under
nøje Overvejelse, om ikke Tiden er kommen, da vi i det Hele skulde flytte vor Orlogshavn
bort fra en saa stor Handelsby, beliggende som København.- «
Foraaret 1857 anmodede Marineministeriet en Række Mænd om at sammentræde i en
Komite, der skulde udarbejde en Plan til Gammelholms Benyttelse. Komiteen kom til at bestaa af Etatsraad, Departementsdirektør Schovelin fra Finansministeriet, Kaptajn N. E. Tuxen
fra Marineministeriet, Etatsraad Generalprocureur Algreen-Ussing fra Kommunalbestyrelsen,
Grosserer J oh. D. S. Adolph for Handelsstanden og Professor Hetsch. Efter nogle spagfærdige
Indvendinger indvilgede Algreen-Ussing i at fungere som Formand, skønt han mente ikke at
have specielle Evner paa det Felt her var Tale om. Spørgsmaalet var vel nok nu drevet saa
langt igennem, at en Løsning var nødvendig. Ogsaa den nyere Teknik krævede saadanne
Ændringer ved Holmens Drift, at noget maatte ske. Det maa ogsaa erindres, at Dokkens
Anlæg paa Nyholm da omtrent var fuldført. Kommissionens Arbejde blev heller ikke af lang
Varighed. Allerede 15. April 1858 kunde der vedtages en Lov om Orlogsværfternes Sammendragning paa Nyholm. I Lovudkastets »Motiver « anføres, at »- de Overslag, hvorpaa den i
Udkastets § 1 angivne Sum er grundet, ere udarbejdede af Kaptajn N. Tuxen, under hvem
Marinens Hus- og Vandbygningsvæsen henhører, i Forening med Søetatens Fabriksmester,
Kaptajn O. Suenson. I Henseende til, hvilke Bygninger det vil være nødvendigt at opføre paa
Nyholm, er Overslagene støttede til de Resultater, hvortil en i 1851 nedsat større Kommission var kommet efter nøje Undersøgelse af alle Forhold, selvfølgelig med de Forandringer,
som forskellige i Mellemtiden foretagne Anlæg maatte foranledige s. For Nyholms Vedkomkommende bygger man altsaa i første Omgang paa 1851-Planen. Senere - i 1861 - udarbejdede Tuxen en Situationsplan, og Arkitekt Meldahl en Række Bygningsudkast, hvoraf
dog kun enkelte kom til Anvendelse. For Gammel-Holms Vedkommende lod Kommissionen
Seidelin tegne en Plan efter Anvisning og brugte ham desuden til forskellig Udregning. Som
de Arbejder, der først burde komme til Udførelse paa Nyholm, for at Overflytningen kunde
paabegyndes, nævnes Indretning af de to lange Magasinbygninger paa Frederiksholm, hvoraf
den nordre skulde indrettes til Hovedmagasin, og den søndre til Takkelloft. Tuxen gik straks
i Gang med denne Opgave, som han dog foreslog løst paa en anden Maade end først vedtaget.
Vi skal senere vende tilbage til dette Byggeforetagende.
Det var naturligt at tænke sig, at en af de Arkitekter, der havde beskæftiget sig med
Planen om Gammelholms Bebyggelse, ogsaa var kommet til at føre den ud i Livet, men
saadan gik det ikke. Seidelin kunde næppe komme i Betragtning, Malling var en stærkt optaget Stadsbygrnester, men Hetsch - skønt ældre - havde i en Aarrække viet dette Problem
sin Interesse. Ingen af disse blev imidlertid foretrukket, derimod den opstigende Stjerne
Arkitekten F. Meldahl. Den direkte Aarsag hertil maa søges i den Omstændighed, at den nationalliberale Finanspolitiker, Lægen C. E. Fenger, i 1859 var blevet Finansminister. Denne
sparsommelige Minister har sikkert haft lange øjne til Gammelholms mange økonomiske
Muligheder baade paa godt og ondt og har ønsket en yngre energisk Mand sat til at varetage
de Interesser, han selv repræsenterede. Denne Mand blev F. Meldahl, som Fenger kendte
fra Arbejdet ved Blindeinstitutets Opførelse og som senere gennem mange Aar blev hans tro
Medarbejder i højst forskellige Sager. I sin Bog om Faderen »F. Meldahl og hans Venner142

citerer Helga Stemann sin Faders egne Udtalelser om, hvorledes han kom i Gang med Gammelholmsagen: »1 Aaret 1859 kom Minister Fenger til mig og spurgte, om jeg vilde hjælpe
ham med at realisere Gammelholm og flytte dets Marinebygninger over paa Nyholm, da jeg
indvendte, at jeg ikke forstod mig paa den Slags Sager, svarede han, at det var noget, der
kom ganske af sig selv, han vilde forelægge Sagen for det kommende Rigsraad og bad mig
om i Løbet af et Par Maaneder at skaffe alt færdigt, saa at Budgettet kunde ordnes derefter.
En tidligere Kommissionsbetænkning skulde være Grundlag for Arbejdets. Arbejdet blev
overdraget Meldahl ved en Skrivelse fra Marineministeriet og Finansministeriet i Forening.
(1. Juni 1859). 1 denne henvises til Planen af 13. November 1857 og til Loven af April 1858,

IWMMISSIONSFORSLAGET AF 1857 VEDRØRENDE GAMMELHOLMS UDSTYKNING (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

samt udtales, at Forslag skal fremsendes til Finanslovbehandling, og at det derfor er nødvendigt at fremskaffe fuldstændige Forslag til de nærmest forestaaende Arbejder. Denne
Ordre drejede sig om Gammelholm, men allerede i Slutningen af Juni stiller Ministeriet Meldahl til Raadighed for Tuxen til Hjælp ved Udarbejdelse af Arbejdstegninger til den nye
Smedie paa Nyholm for dennes Udbydelse i Entreprise. Meldahl var dermed placeret i Arbejdet baade paa Gammelholms og Nyholmssiden. Selv siger han om Arbejdet, at: Vanskeligheden bestod i at lægge en Plan for Arbejdet, som stykkevis kunde gennemføres, alt eftersom man blev færdig med de nye Smedie- og Magasinbygninger m. m. paa Nyholm - -( .
Meldahls Forslag vedrørende Gammelholm indsendtes 5. September 1859 og behandledes
første Gang 7. Oktober i Rigsraadet, der efter Meldahls Mening )- spolerede det hele Anlæg e - Gammelholms Bebyggelse falder udenfor dette Værks Rammer, vi vil se paa, hvad
der efterhaanden blev opført af nye Bygninger paa Nyholm. Forinden vil det dog være rimeligt at behandle et Kommissionsarbejde vedrørende Orlogsværftets Forhold, fordi dette sikkert har haft Indflydelse paa det paatænkte Byggeri ved Overflytningen fra Gammelholm.
l)
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KOMMISSIONEN AF 21. APRIL 1860 TIL UNDERSØGELSE AF ORLOGSVÆRFTET

I Marinens Historie er Tiden omkring 1860 meget livlig. Den ene Kommission afløser
den anden, og det er ikke Ubetydeligheder Arbejdet drejer sig om. Dokken paa Nyholm blev
anlagt, Værfternes Sammenlægning vedtaget og Rømningen af Gammelholm paabegyndt.
Endvidere drøftedes Flaadens Sammensætning og Størrelse (1857), Dampkraften. Panseret
og meget andet. Vedrørende Værftets Drift og Arbejdsmetoder var der en Del Kritik fremme.
Marinerninister Steen Andersen Bille foranledigede den 21. April 1860 en Kommission nedsat, som skulde undersøge Orlogsværftet. Frederik VII gjorde vitterligt, sat Vi efter Vor Marineministers allerunderdanigste Indstilling allernaadigst har besluttet, at en Commission,
hvis Medlemmer Vi have forbeholdt Os selv allernaadigst at udnævne, skal sammentræde
for at undersøge vort Orlogsværft i alle dets Forhold, dets Drift, Arbejdskraft og Økonomi
samt dets Forsyning med Materiel, og for derefter at afgive Betænkning og Forslag om de
Forandringer og Forbedringer, som i nogen af de nævnte Henseender kunde være at foretage - . I Marineministerens Instruktion til Kommissionen siges bl.a. - »Resuitaterne af Kommissionens Undersøgelser og Forhandlinger maa antages at erholde meget væsentlig Indflydelse paa Bestemmelserne om Marinens fremtidige Skæbne«. De Mænd, som fik dette Hverv
overdraget var: Etatsraad Frederik Krieger (Formand), Departementdirektørerne Wiborg og
Bøcker, Orlogskaptajnerne Rothe og Liitken, Konsul, Grosserer A. Hage, Vaterskout Poulsen
og Grosserer R. Puggaard. Endvidere Kommandanten i Nyboder P. W. Flensborg, der døde
et halvt Aarstid efter Kommissionsarbejdets Begyndelse. Det var en Kommission med temmelig stor Myndighed, idet den f. Eks havde Ret til at tilkalde og afhøre Personellet, en Ret,
som blev brugt i vid Udstrækning, hvad to tykke Bind »Afhøringer« vidner om. Betænkningen blev afgivet 30. December 1861.
En virksom Mand i denne Kommission var den nationalliberale Folketingsmand A. Hage,
der var en ivrig Frihandelsrnand. Han var velbevandret i engelske Forhold og fremskaffede
en Masse Oplysninger om Priser og Typer vedrørende engelsk Skibsbygning, med hvilken
bl. a. det danske Værfts Arbejde blev sammenholdt. Kommissionsbetænkningen deler sig i
6 Hovedgrupper, som gennemgaas meget omhyggeligt med mange Afhøringer og Særundersøgeiser og Sammenligninger med engelsk Maskinbyggeri og dansk Privatindustri. I Almindelighed fandt Kommissionen, at vi arbejdede billigere end Englænderne, men dyrere end
Privatindustrien - i mange Tilfælde dog ogsaa bedre. Mange af de Forslag, som blev frem sat, maa ses i Relation til det omtrent samtidig faldende Arbejde ved Overflytning af Gammelholms Magasiner og Bygninger til Nyholm. I store Træk ønsker man mere koncentreret
Drift og bedre maskinelle Hjælpemidler - to -Bud«, der har haft Gyldighed lige til vore
Dage, hvor Kommissionen af 1922 faktisk kommer til samme Resultat, som vi senere skal
se. I det hele taget blev der af denne Kommission i 1860 paapeget en Række Problemer, som
burde finde deres Løsning, men er bleven staaende som aabne Spørgsmaallige til nu. Kommissionen fremsatte sine Ændringsforslag i 73 Punkter, hvoraf her kun skal nævnes en Del,
der har Forbindelse med Byggeriet.
Ligesom allerede Danneskiold Samsøe foreslaar Kommissionen anlagt Arbejderboliger
nær Værftet (ved privat Entreprise), saa kan Nyboder nedlægges, og de store Arealer stilles
til Bortsalg. Endvidere foreslaas Proviantgaarden ved Slottet nedlagt og blot et mindre Magasin oprettet paa Nyholm, idet man i højere Grad baserer sig paa Privatleverandører. Skibsbyggeriet bør søges bedre koncentreret og bedre Transportmidler anskaffes, Sporveje anlægges
og en Kran til store Vægte opstilles paa Dokøen. Maskinværstedet maa udvides og en ny Dok
anlægges. Der bør anbringes lukkede Huse over Beddingerne og anlægges en Ophalerbedding.
Bødkerværkstedet foreslaas til Gengæld nedlagt, medens der oprettes et Tømmerværksted
og anlægges Gas og Vandledninger paa Nyholm. Den militære Bevogtning overtages delvis
af civilt Politi. - Alle disse Forbedringer foreslaas anvist efterhaanden ved Bevillinger paa
Finansloven. Afhøringerne viser, at der paa Holmen var Ønsker om mange Forbedringer,
og at Manglerne ikke var noget Nyt. Direktør, Fabrikmester Suenson udtaler bl. a.: »de forskellige Mangler ved det vilde klart fremtræde, og jeg tror, at der vilde blive meget betydelige
Arbejder at udføre, naar man først har faaet Værftet samlet paa eet Sted, medens det hidtil
144

har været splittet ad paa tre. En Ophalerbedding er aldeles nødvendig, siger han, og taler
desuden varmt for Flertallet af de ovennævnte Kornmissionsforslag. Direktør N. E. Tuxen
anbefaler at udskille Bygningsvæsnet som noget særligt, fra Værftets almindelige Virksomhed. Han mener, at alt Byggeri under Marinen - Værftet, Fyrvæsnet, Nyboder m.m. - bør
underlægges een Mand, som kan tages fra Ingeniørkorpset. Anlæg af en ny Dok anser han
i Modsætning til Suenson ikke for umiddelbart nødvendigt, men at man maa have en Ophalerbedding for de mindre Skibe. Tuxen fikserer i det Hele en Administrationsform, som
holdt sig til 1922-Kommissionen.
Denne Kommissionsbetænkning af 1861 var raadgivende. Naar dens Forslag sammenholdes med det Arbejde, som samtidig foretoges ved Overflytning af Værftet fra Gammelholm,
og med de Planer, Tuxen udkastede, delvis i Samarbejde med Arkitekt, Professor Meldahl,
vil man faa et samlet Billede af de Faktorer, som skabte Rammen om vort Orlogsværft i
den nyere Tid paa Nyholm. Stemningen dengang var jo, trods nogen »Mudder i Geleddetendnu i høj Grad optimistisk med Hensyn til Danmark som europæisk Sømagt. Vi var endnu
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DE 2 ;\IAGASINEH PAA FHEDEHIKSHOLM FØH OG EFTER Q;\IBYGNINGEN (SØVÆH NETS BYGNINGSVÆSEN)

den preussiske Krigsmarine overlegen, skønt denne var i rask Udviklin.g. Og vi havde vanskeligt ved at følge med i den tekniske Udvikling - endnu ved Krigens Udbrud i 1864 raadede
vi kun over eet Panserbatteri. Værftet paa Nyholrn blev dog anlagt efter store Linier med
vældige Arealer til Raadighed vel for at give Udvidelsesmuligheder. Det Hele fik imidlertid,
som Aarene har vist, en noget splittet Karakter. Anslaget var for stort. Den tekniske Udvikling, som kun anedes i disse Aar, fulgte delvis andre Baner, end man tænkte sig, og Danmark
som Flaademagt blev ret snart distanceret af udenlandske Stormagter. Oberst Tscherning
skrev, at det eneste, vi havde at gøre efter 1864, var at holde sammen paa Stumperne, - vi
maa søge af faa vor N eutralitet garanteret og dernæst føre en saa stille og ubemærket Tilværelse som muligt, derfor maa vi frem for alt ikke lægge Vægt paa at skabe et stærkt Værn.
- Estruptiden blev dog ikke ganske lydløs, hvad Militæret angik, men de vide Rammer og
store Bygninger, som var anlagt i 1860'erne, formaaede Marinen dog aldrig helt at fylde; udstrakte Arealer har ligesom andre Militæromraader ligget hen som Reservater for Byudvidelse,
Naar man følger Byggeriet paa Holmen i Aarene efter 1861, vil det ses, at ikke saa faa
af Kommissionsforslagene kom til Udførelse, delvis selvfølgelig i Tilslutning til Overflytningen fra Gammelholm.
En af de Foranstaltninger, som hurtigst mulig maatte bringes til Udførelse, for at Gammelholms Rømning kunde paabegyndes, var Ordning af Pladsforholdene for Takkelloft,
Sejlmagasin og Hovedmagasin (Reber banen blev nedlagt 1861). Man tænkte først paa at bygge
ved Siden af de toetages Takkelagehuse paa Frederiksholm, men i Oktober 1858 stillede N.
E. Tuxen Ændringsforslag, som gik ud paa at forhøje disse to Bygninger med en Etage. Forslaget blev bifaldet af Marinerninister Steen Bille, og kort Tid efter gik man i Gang med Arbejdet, hvortil Pælebukkerværkstedet havde udarbejdet detaillerede Tegninger. De ærværdige,
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uendelig lange Bygninger ændrede Udseende, men Ombygningen blev foretaget pietetsfuldt,
og den større Højde svarer nok saa godt til Magasinernes vertikale Udstrækning. Forbindelsesgangen mellem Bygningerne var forfalden og blev nedbrudt. Derefter anvendtes den nordlige Bygning til Hovedmagasin og den søndre til Takkelloft. hvilke Betegnelser paa Bygningerne herefter vil blive brugt.
l 1860 udførte Værftet Forarbejder til Bygning af en Flydedok, og samme Aar blev opført et Træskur til Kanonfabrikation. Desuden udførtes i disse Aar stadig flere Skruekanonbaadsskure og Transportbaadsskure - Bygninger, hvis Udformning nærmest svarer til de
ældre Kanonbaadsskure, dog en Del højere.
l 1845 havde Christian den Ottende bifaldet, »at Flytningen af Søetatens Værft og Eta-

DE TO MAGASINBYGNIJl1GER PAA FREDERIKSHOLM EFTER OMIlYGNINGEJI:.
I BAGGRUNDEN FRA VENSTRE T IL HØJRE : NYT MASKINVÆRKSTED, GAMMELT MASKINVÆRKSTED, NORDRE KEDELSMEDIE,
IWBBERSMEDIE, STØBERI. YDERST TIL HØJRE SES ET ST YKI{E AF DET 3-ETAGES BEKLÆDNINGSMAGASIN

blissement fra Gammelholm til Nyholm efterhaanden udføres », og man havde da ogsaa inden
Loven af 1858' Vedtagelse forberedt sig paa at overflytte enkelte Værkstedsornraader, som
særlig trængte til Fornyelse. Savværket blev flyttet 1854, og i Maj 1857 var et Forslag til en
ny Smedie fremlagt i Rigsraadssamlingen. l Juni 1859 udarbejdede Tuxen et nyt Forslag,
hvor Smedien som tidligere foreslaas liggende paa syd-østre Hjørne af Nyholm. Som vi har
set, fik han ved dette Arbejdes senere Gennemførelse Hjælp af F. Meldahl, hvis første Tegninger til »den store Ankersmedie« er dateret Marts 1860. Meldahl byggede ret naturligt paa
Tuxens Forslag, som han dog formede rummeligere og med mere monumental Detailudformning. Samtidig skete en væsentlig Ændring ved Beliggenheden, idet Tuxen nu foreslaar,
at Smedien lægges paa Frederiksholm parallelt med Hovedmagasinet, hvorved man kan
spare Nedbrydning af nogle Skure, faar mindre Sporvej og et Par andre Smaafordele, men
medbestemmende har det vel været, at Dokken da var færdig, og at der i Nærheden var ved
at opvokse en Maskinvirksomhed. Samtidig med at Smedien fik denne sin endelige Beliggenhed, bestemte man sig til at anbringe en Bygning til Vandkasser og Kabysser øst for Smedien
paa den anden Side Vejen. Ogsaa denne Bygning blev tegnet af Meldahl, som forøvrigt udførte en Masse Udkast til forskellige Værksteds- og Magasinbygninger. l September skriver
Meldahl til Marineministeriet: »J eg har i Dag tilsendt Captain Tuxen detaillerede Overslag
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over Grovsmedien og Magasinbygningen til Nyholm - jeg har gennemarbejdet alle disse
Sager paa en saa detailleret Maade, som det blot har været mig muligt i det korte Tidsrum,
der har været mig levnet til disse omfattende Arbejder. Jeg skal herved ikke undlade at bemærke, at jeg i mine Overslagsberegninger har ansat en Sum til uforudsete Udgifter, da Erfaring har lært mig, at man altid bør gøre dette. - Ifald det er Ministeriet om at gøre at faa
foreløbige Tegninger til de nævnte Bygninger for at kunne fremlægge disse Byggeforetagender i en nogenlunde ønskelig Form for det sammentrædende Rigsraad, saa skal jeg se at
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F. MELDAHL: SMEDIEN PAA F RE DERIKSHOLM (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

skaffe Tegninger færdige til rette Tid, N. B. naar det tillades mig senere at gennemarbejde disse
paa en mere omhyggelig Maade. Naar der engang skal skrides til Udførelse af disse nævnte
Bygninger, skal jeg tillade mig at foreslaa en Licitationsplan, hvorved der vil kunne spares
en Del.« - Det er en meget højtidelig Betydning, Arkitekten tillægger sit Arbejde, huskes
maa det, at for Smediens Vedkommende forelaa allerede et vel gennemarbejdet Forslag fra
Værftets Side. I hvor høj Grad Meldahl interesserede sig for dette Værkstedsbyggeri lader
sig ikke saa let sige. Hans Udtalelser om egne Arbejder er jo undertiden temmelig blomstrende.
Han var allerede paa dette Tidspunkt en stærkt benyttet Kraft - Blindeinstituttet 1868, Raadhuset i Fredericia 1869, og endelig fra 1860 den store Sag med Frederiksborg Slots Genrejsning. Hvordan Forholdet end har været, saa er ihvertfald de to Bygningprojekter meget omhyggeligt gennemarbejdede med alle Detailler optegnet i stort Maal. Smediens ogVandkassemagasinets Arkitektur bryder med de hidtil benyttede 18. Aarhundredes Traditioner. Meldahl
indførte en tør Rundbuestil (italiensk Renæssance?) og anvendte i Stedet for de maleriske
Teglsten, den da moderne Skifer som Tagdækningsmateriale. Der er over disse Bygninger
et vist fast Præg - de virker gennemarbejdede, men en nøjere Iagttagelse viser Detailudformningens formelle, akademiske Præg. Gesimsled, Buestik, Medaillons og andre Stil-Attributler røber Ønsket om at pynte lidt paa Brugsbygningernes naturligt beskedne Former for
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dog at kaste Skæret fra den store Kunst over deres Mure. Bedst er de rent konstruktive Led,
som f. Eks. det store Sprængværk over Smedien, der er uhyre kunstfærdigt gennemført som
ret enestaaende Tømmerarbejde. udført af Tømrermester Unmack, der ogsaa samarbejdede
med Meldahl ved Frederiksborg Slot. 11862 gav Meldahl Forslag til en Tilbygning mod Nord
til Maskinværkstedet, og dette udarbejdedes af Arkitekten J. G. Zinn som Konduktør. Zinn
gav ogsaa første Udkast til den Bygning for Orlogsværftets Kontorer, der blev opført i 1863
mellem Smedien og Hovedmagasinet. De to Bygninger slutter sig i deres Arkitektur til de
førnævnte Arbejder af Meldahl. Det er velbyggede Huse, hvis skematiske Anlæg er overvejede,
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F . MELDAHL : VANDKASSE- OG KABYSMAGASJN (SØVÆ RNETS BYGNINGSVÆSEN)

men de er kedelige. Det er Skolearbejder - saadan har alle blindt kunnet benytte Arkitekturmotiverne. De er dog langt fra dilettantiske, som adskillige af de efterfølgende Aars Bygværker, der er opført med dette 60'ernes nye Byggesæt som Forbillede.
De mange mere eller mindre bombastiske Udkast til Magasin for kasseret Gods, Materialgaard, Magasinbygning til Træmaterialer og Snedkerinventarium, Vagt, Hundholtsskure,
Mastemagerværksted m. m., som Meldahl udarbejdede i 1861 i Tilslutning til Gammelholms
Rømning, kom ikke til Anvendelse. Dels fandt man Plads i ældre Skure og Bygninger, og
dels maatte nogle Sager vente til bedre Tider. Samarbejdet med den travlt beskæftigede Professor ophørte derfor meget naturligt, og indtil man i 1878 fik oprettet et særligt Bygningsvæsen, som foresiaaet af Tuxen i 1860, klarede man sig med tilfældig Hjælp paa Konstruktionskontoret og Tømmerværkstedets Optegning af Opgaverne.
11862 paabegyndte Maskinværkstedet Arbejdet med en Svingbro mellem Frederiksholm
og Arsenaløen. Samme Aar blev indrettet et Magasin for kasseret Gods i den gamle Dehlehave paa Frederiksholms sydøstre Hjørne. Der blev overført Vandledninger fra Christianshavn, og Arbejdet ved Forlængelse af Prinsessegade og Overføring afVejen paa en Pælebro
(Værftsbroen) til Arsenaløen blev paabegyndt, efter at der var sluttet Kontrakt med Etatsraad
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Hansen om Vejens Passage langs Bodenhoff's Plads. I 1863 var Værftsbroen færdig, og der
blev opført to smaa Vagtbygninger, hvortil der i Søværnets Bygningsvæsens Arkiv findes et
første Udkast af Zinn. Det var et trafikalt meget betydeligt Fremskridt, at man nu fik gennemført denne »direkte - Forbindelse til Christianshavn.
De mange Nybyggerier paa Holmen gav Arbejde til Pælebukkerværkstedet, som i 1864
fik sit særlige Tømrerværksted med Materialgaard. Ogsaa til dette havde Meldahl givet Udkast i 1861 - en lang kedelig Bygning med rundbuede Vinduer. Ved Opførelsen blev Tegningen udført af Tømrer C. T. Andersen, hvad den dog ikke blev bedre af. C. T. Andersen
havde fra Konstruktionskontoret smukt gjort sin Entre paa Holmens kunstneriske Bane ved
et Udkast til Panserværksted ved Dokken (1862). I de efterfølgende Snes Aar fik han Lejlighed til at prøve sine Kræfter paa mange Opgaver - vel som Regel med paaholden Haand. Desværre blev det meste af disse Aars Byggeri temmelig dilettantisk. Panserværkstedet blev
bygget i 1863, men afløstes senere af et muret Hus.
Krigen 1864 bragte ikke Standsning i Byggeriet paa Holmen. De største Opgaver, som nu
forestod, var Tilvejebringelsen af Værkstedsplads for den nye Jernskibsbygningsvirksomhed
samt Opfyldelse af det gamle Ønske om en Ophalerbedding.
Det første Dampskib i den danske Marine sKiel« blev købt i England 1824. Ægir, der
var det første Jern-Dampskib, blev ogsaa købt i England ligesom Hjul-Dampskibet Helda.
Skibene kom hertil 1841-42. Derefter paabegyndte vi selv Bygningen af Hjuldampskibe efter
Fabrikmester Schifters Tegning. 1850 løb det sidste Sejl-Linieskib -Dan nebr og « paa 72 Kanoner af Stabelen, og godt et Aar forud var der givet Ordre til Bygning af det første SkrueKrigsskib. Med Artilleriets Udvikling blev Træskibene temmelig værgeløse, hvorfor man
efterhaanden iklædte dem et Jern-Panser for sluttelig at gaa helt over til pansrede SkrueJ ernskibe, At man indenfor den danske Marine noget trægt har fulgt denne Udvikling tyder
den Omstændighed paa, at Initiativet til Anskaffelse af pansret Materiel i nogen Grad blev
taget udenfor Marinens Kreds. Konsul Alfred Hage havde saaledes i Tillægbevillingsloven til
Normalbudgettet 1862 formaaet Marinerninister Steen Andersen Bille til at optage en Post
paa 786000 Rd. til Anskaffelse af pansret Materiel. Hage fremhævede stærkt ved Behandlingen, at det var nødvendigt, at vi fik begyndt paa at anskaffe Panserskibe, han pegede paa, at
man i Preussen havde 4 Panserskibe under Bygning, og bebrejdede Marineministeren, at han
paa Budgettets Nybygningskonto saa godt som kun havde opført Træskibe. Ministeren erklærede, at han intet hellere ønskede end en Bevilling til Anskaffelse af Pansermateriel, og
stillede i Finansudvalget Forslag herom. Bevillingen gennemførtes med 40 Stemmer mod 6
- varmt anbefalet af f. Eks. Lehmann.
Den nye Skibstype af Jern krævede en anden Teknik end de gamle Træskibe. Man
skulde anvende Maskiner, og det maatte anses for ønskeligt, at Arbejdet delvis foregik i overdækket Værksted. Et mindre Panserværksted blev anlagt ved Dokken 1863-64, men Udviklingen krævede langt videregaaende Foranstaltninger. Gentagne Gange havde man drøftet
Muligheden for Skibenes Bygning under Tag ved Beddingernes Overdækning. Kommissionen
af 1860 anbefalede et saadant Arrangement. Nu, da man stod overfor at skulde skaffe omfattende Værkstedsplads til det nye Jernskibsbyggeri, forsøgte man at kombinere de to Opgaver ved Forslag om Overdækning af Bedding I og II og de sideløbende Arealer, der saa
skulde indrettes til Værksted. Ogsaa Forslag til 2 helt nye Beddinger med overdækket Værkstedsplads og beliggende paa Nyholms syd-vestre Hjørne blev fremsat 1862, men begge Planer
blev hurtig skrinlagt - formodentlig har store Omkostninger skræmmet. Man valgte at opføre et Værksted Syd for Bedding Nr. III. Udkast hertil blev udført i 1864, og den tredelte
Bygning rejstes i Aaren 1865,67 og 87. Det er en 47,50 m bred og 99 m lang Hal, hvis Ydervægge er af Grundmur, medens Taget er et tredelt Jern-Sprængværk dækket med Skifer. Arkitekturen er eftermeldahlsk. Dets Beliggenhed paa Siden af Beddingerne viste sig i Aarenes
Løb uheldig og gav for lang-Transport til Beddingerne. Ligeledes manglede gode Kranmidler, og
Højden var lovlig trykket, men paa den Tid , Huset blev opført, var det sikkert umuligt at skønne
over Teknikkens Udvikling indenfor Jernskibsbyggeriet. (Nedr evet 1933.)
Forinden Periodens sidste store Arbejde sOphaler beddingen« omtales, skal nævnes endnu
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et Par Bygningsanlæg, som blev gennemført i Slutningen af Tresserne. »Magasin for brandfarlige Sager- blev tegnet af C. T. Andersen og opført 1868. Baadeuærftei, der blev opført ved
Kanalen ved Frederiksholms Sydside, er en langt interessantere Bygning. l 1851 var udarbejdet forskellige Forslag til Chaloupskur og Baadearbejdsskur, og en Kommission (Michelsen,
Tuxen, Malling og Wittkov) havde i 1853 ladet udarbejde Tegninger - utvivlsomt udførte af
Murermester Seidelin - til Baadeoplagshus m. m. Fra 1860 foreligger et interessant Forslag,
underskrevet af den senere Underdirektør ved Værftet Schønheyder, der foreslaar en lang
2 Etages Bygning ved Kanalen. 1862 var et Forslag fremlagt i Rigsraadssamlingen, og endelig
1865 udførte C.T. Andersen en Tegning, hvorefter Bygningen i lidt ændret Skikkelse blev opført i 1866/67. - Denne 121 m lange Bygning, hvis Væg imod Kanalen næsten helt bestaar af
Træporte, hvorover krydssprodsede Vinduer giver Lys til Værkstedet, og som dækkes af et
højt Skifertag, har et haandværksmæssigt vellykket Præg, der minder om Bindesbølls pri-
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mitive Træbygninger. Som altid, naar man paa Tømmerværkstedet arbejdede væsentlig med
Trækonstruktioner, formaaede man langt bedre at give Bygværket Karakter, end hvor det
drejede sig om Murstenshuse. Et andet meget vellykket Arbejde, den nye Mastekran paa
Dokøen, blev udført af det nystiftede Firma Burmeister & Wain i 1868. Englænderen Wain
havde i en Aarrække fungeret som Leder af Værftets Maskinafdeling, hvor han havde udvist
særlig Dygtighed. l 1865 var han indtraadt som Kompagnon i Firmaet Baumgarten & Burmeister og maatte af den Grund efter nogen Kritik i 1868 udtræde af Statens Tjeneste. Marinens Tillid havde han ubeskaaret, og det var derfor ret naturligt, at Firmaet fik overdraget
Arbejdet ved den nye Kran. Forøvrigt blev Wain igen ved 1870 knyttet til Værftet som teknisk Konsulent. Ved Christiansholms Salg i 1866 til J. P. Suhr & Søn samt Grosserer Jørgen
Jensen havde man betinget sig Ret til Brug af den gamle Christiansholms Mastekran i 3 Aar,
men derefter vilde man altsaa af stort Kranmateriel kun raade over Nyholms Mastekran,
der da som Type maatle betragtes som mindre tidssvarende. Kommissionen af 1860 havde
ogsaa peget paa Nødvendigheden af Tilvejebringelse af forbedret Kranmateriel. Den nye
Kran blev rejst lige Syd for Dokken paa Dokøens vestre Bolværk. Der hæftede mange
Mangler ved de gamle Krantyper. De var ubevægelige, dyre at opføre, krævede ret ofte store
Reparationer, og man var desuden aldrig helt sikker paa, hvad de kunde løfte. Først med
vor Tids Jernkonstruktioner overvindes disse Vanskeligheder. Den nye Krantype er i Virkeligheden kun et stort Treben, hvis Berøringspunkter med Jorden og Samlingen i Toppen er
udformet som bevægelige Led saaledes, at Kranen, naar den har løftet sin Byrde paa 35000
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Kg. højt op, kan bøje sig ud over Bolværket ind over Skibet. Nøjagtige Beregninger bestemmer Form og Ydeevne. J ernbenene er sværest paa Midten og aftager efter Kraftpaavirkningen
mod begge Ender i Tykkelsen - den derved fremkomne spændte Muskelform er smuk,
uden at noget æstetisk Feinschmeckerei har været tilstræbt. Det er et logisk gennemført Arbejde, som ikke mindst af den Grund formaar at fange vor Interesse.
Kommissionen af 1860 havde fore slaaet P rovia ntgaarden paa Slotsholmen nedlagt og et
mindre Magasin anlagt paa Holmen. 1866 blev Arsenalets nordre Fløjbygning omdannet til
Proviantmagasin og Rapertværkstedet i den Anledning henlagt til Drejerværkstedet paa Frederiksholm. 1869 blev Nyholms Krans Rejsning nedtaget og paa ny opsat. Der udførtes forøvrigt i disse Aar en Masse Omflytninger og Ombygninger , som dog er af mindre Interesse.
Ophalerbeddingen, som Fabrikmester Suenson og Direktør Tuxen saa varmt havde
ønsket under Afhøringerne i 1860, blev bygget i Aarene 1867-70. En Kommission havde i
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TEGNING TIL BAADEVÆRFTET 1865 (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

1838 behandlet et af Underfabrikmester, Kaptajn-Løjtnant Grove fremsat Forslag, og fastslaaet at Ophalermekanismen burde knyttes til en fast, særlig indrettet Bedding (omtrent
paa Bedding 4. Plads). 11843 fremsatte Tuxen 'og Konduktør Kolbye et Forslag, flere Gange
senere var Sagen paa Dagsordenen, og et Udkast af Tuxen blev i 1858 fremlagt i Rigsraadssamlingen. 1867 behandlede Construktions- og Reguleringskommissionen et Forslag, som
var fremsat af Underdirektør Bauer, og som blev Grundlag for Udførelsen. Kaptajnløjtnant
Bauer, der ledede Maskinvæsenet, hvorunder ogsaa Vand- og Husbygningsarbejdet sorterede,
havde udarbejdet Tegninger og Overslag i 1867. I Maj Aaret efter approberede Ministeriet
Forslaget, og allerede i Slutningen af Juni blev afholdt Licitation, hvorefter Arbejdet blev
overdraget til Entreprenørerne Larsen og Poulsen for en Sum af 224.097 Rd. I September
1870 ønsker Entreprenørerne Opgørelse, da Arbejdet da er gennemført, og dette anbefales
med Paategning om, at der er leveret udmærket Arbejde. Udførelsen af Slagbeddingen skete
fra Dykkerklokke. Ved Prøverne viste sig forskellige Mangler (Brist i Jernstænger etc.) hvilket
gav Anledning til en hel Del Skriveri lige til Antegning fra Statsrevisorerne. Efterhaanden
gled Sagen dog i Lave, og efter at nogle Udbedringer var gennemført, kunde Direktør Wain
i 1874 som teknisk Konsulent skrive under paa en Erklæring, hvori han siger god for Beddingen. Ophalerbeddingen blev anlagt lige Syd for det nye Jernskibsbygningsværksted paa
den gamle Bedding 4's Plads. Det er en muret Bedding paa Træpæle og forsynet med Skinnevej, hvorpaa en Slæde er anbragt. Denne køres ud i Vandet, og naar saa Skibet er paa
Plads, ophales Slæden af et Dampmaskinanlæg i Maskinhuset bag Beddingen.
151

r-

- - -_.- ---- -- _.

--~~-=-~

.....

~.

J

/

/,

.;
"II

'

MASTEImANEN PAA DOl{ØEN. OPFØHT 1868 AF BUHMEISTEH & WAlN
I BAG GHUNDEN TIL HØJnE "DOKKENS PUMPEHUS" MED DEN EJENDOMMELIGE SKOHSTEN

Til Udstillingen i 1888 var udført en Model i stort Maal af Anlægget. Ophalerbeddingen
har ikke gennem Aarene vist sig som saa effektivt et Redskab som Tør-Dokken. Særlig efter
at Flydedokkerie rigtig er kommet i Brug, har dens Betydning været svindende. Den er nu
forfalden og bruges kun sjældent.
Efter Ophalerbeddingens Fuldførelse solgtes den gamle Christianshavns Dok til Havnevæsenet (1872).
Alle de foran omtalte Arbejder danner tilsammen et Kompleks af Byggeforetagender,
som er en Følge dels af Værfternes Sammendragning, dels foranledigede af Kommissionen
af 1860 og dels nødvendiggjorte af tekniske Grunde. Ved Tiden lige før 1875 var Værftet da
endelig koncentreret paa Nyholm (Holmen), og der var skaffet Forbindelse til Byen ved
Værftsbroen. Kommunikationen var forbedret ved Anlæg af Broer og Sporveje. Vandledninger var ført ud til Holmen, Kranmateriellet fornyet og nye Værksteder opført. Endnu en Dok
havde man dog ikke faaet, og Overdækning af Beddingerne var heller ikke gennemført, ligesom Nyboder da, som altid senere, havde vist sig urørlig.
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ELME-ALLEEN PAA FREDERII{SHOLM
I FORGRUNDEN TIL HØJRE SMEDIEN; DEREFTER KONTORBYGNINGEN AF 1863

Hele Udgiften var anslaaet til 1687000 Rd., men ved forskellige Besparelser blev den
under Arbejdets Gang nedbragt til 909872 Rd.
Det maa erindres, at samtidig blev hele Gammelholm reguleret og Grundene efterhaanden
solgte til Indtægt for Staten.

PERIODEN 1875-1901
Politisk præges Perioden først og fremmest af Estrup-Ministeriet og Provisorieaarenes
Kampe. Marineteknisk set er det en Tid med stærk Fremgang indenfor Sprængstoffer og
Artilleri, men især udvikles i dette Tidsafsnit det moderne Sømine- og Torpedovæsen.
Ministeriet Estrup kom til Magten 1875, og man har sagt, at det ikke var noget rigtigt
Ministerium, men en statsretlig Institution, der havde til Opgave at hindre Indførelsen af det
folkelige Selvstyre. For Militæret, navnlig Hæren, blev de efterfølgende Aar nærmest en gylden Tid. Københavns Befæstning blev trumfet igennem, men faa Aar efter, at Krigsminister
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Bahnson i 1894 havde fuldført Arbejdet og dermed tømt Statskassen, vedtogVenstrepartierne,
der havde ønsket Flaaden styrket fremfor Befæstningen, at det hele Anlæg ingen Nytte var
til, og at det kunde sløjfes. Vedrørende Marinen beskæftiger man sig særlig omkring 1880
med Spørgsmaalet om Anlæg af en større befæstet Marinestation ved Storebælt ved Agersøsund. Aar efter Aar blev Sagen fremdraget uden dog at komme til Gennemførelse. Overfor
Kommissionen af 1860 havde Direktør N. E. Tuxen fremhævet det ønskelige i at faa hele
Marinens Byggevirksomhed samlet i et særligt Bygningsvæsen og ledet af en enkelt Mand, som
kunde tages fra Ingeniørkorpset. I noget modificeret Skikkelse kom dette til Udførelse i Marts
1878, da der blev givet Kgl. Resolution paa Oprettelse af et Orlogsværftets Bygningsvæsen.
I Resolutionen hedder det, at -Krigs- og Marineministeren bemyndiges til at lade en Kaptain
af Ingeniørkorpset. under Direktøren ved Orlogsværftet for dettes Vedkommende, overtage
Bestyrelsen af Hus-, Vand- og Vejbygningsarbejderne ved Flaadens Etablissementer i og ved

HOLMEN (NYHOLM) 1878. DEN PROJEKTEREDE DOK NH. II ER VIST VED SIDEN AF DEN FØHST BYGGEDE (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

København «. Ved Lov om Søværnets Ordning 1880 stadfæstedes dette, dog kunde derefter Bestyreren være en Officer i Flaaden eller Ingeniørkorpset. - Man ønskede da at give Afdelingen
et militært Præg og ansatte Kaptajn, senere Oberst Keyper som Bestyrer, men den egentlige
Befordrer af Arbejdet blev dog utvivlsomt Arkitekt Olaf Schm idlh, senere tituleret -Bygmesteren«, som blev antaget i August 1878, efter at han i 3/4 Aar havde været Tegner ved det
nyoprettede Søminevæsen. Sammen med Tømrermester C. T. Andersen og en Del periodisk
antagne Tegnere kom Schmidth til at præge Byggeriet gennem 30-40 Aar, indtil Sygdom efterhaanden helt tvang ham ud af Arbejdet. Oberst Keyper var en myndig Militær, som efter alt
at dømme med Dygtighed har ledet Bygningsvæsenet, og som ogsaa nok har haft sin Mening
om , hvordan Bygninger skulde bygges. I 1889 da Kunstmuseet var under Opførelse, blev han
Medlem af Kontrolkorniteen. Sammen med Tømrermester Andersen foretog han de tidligere
omtalte store Dokrejser. Han afgik fra Tjenesten i 1898 og afløstes af Kaptajn Carl Georg
Hedernann, der var Bestyrer, indtil Stillingen blev nedlagt ved Lov om Søværnets Ordning
1922, da man ønskede at give Afdelingen et helt civilt Præg.
Byggeriet paa Holmen i Aarene 1875-1901 er som Helhed uden fremragende teknisk
eller æstetisk Særpræg. Man spiller paa de meldahlske Strenge, en mager Murstensarkitektur,
som ikke er videre behagelig, fordi den søger at give Bygningerne et Skær af at være mere,
end de er. Enkelte rent teknisk prægede Bygningsanlæg, som f. Eks. en Række simple Bølgeblikskure til Torpedobaade, er mere regulære end de fine Murstenshuse. En enkelt Gang fra154

viger man Brugen af de gule Mursten og opfører en Bygning til Marinens Modeller af røde
Sten. Den er optegnet af Arkitekt R.V.Rue og mere personligt præget, end mange af de andre
Anlæg. Rue blev senere Leder af Bygningsarbejderne i Nyboder.
Forsøg med undersøiske Miner som Led i Danmarks Forsvar blev paabegyndt i 1866-67
af Major i Ingeniørkorpset C. F. N. Schrøder ved Søbefæstningen. Søminevæsenet sorterede
i de første Aar under Ingeniørtropperne, medens enkelte Sø-Officerer udførte Tjeneste ved
Afdelingen. Samtidig med, at der blev foretaget Forsøg med passive Miner, arbejdedes der
paa at udvikle Angreb ved aktive Miner - Torpedoen. 1. April 1878 henlagdes det samlede
Søminevæsen under Marineministeriet, men først et Par Aar efter var Adskillelsen fra Søbefæstningen helt fuldbyrdet og et Plankeværk opsat til Deling af Kvintus, hvor Minevæsenet
havde til Huse. Den rivende Udvikling, som i Slutningen af Aarhundredet fandt Sted indenfor denne særlige Vaabenart, medførte Anlæg af en Række Værksteder, Magasiner og Kon-
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SØMINEVÆSNETS KONTORBYGNING PAA NYHOLM. TIL HØJRE EN DEL AF SØMINEVÆSNETS VÆRKSTEDER

torer; for de nye Skibes - Torpedobaadenes - Vedkommende Tilvejebringelse af Kajplads
ogBroer. Senere kom saa ogsaa Undervandsbaadene til. Paa Grund af Minemateriellets Forøgelse flyttedes det i 1876 fra Søartilleriets Laboratorium, hvor det havde haft til Huse, til
det saakaldte gamle Torpedomagasin i østre Takkeladshus paa Nyholm. Ogsaa her blev
Pladsen snart for trang, og i 1878 byggedes derfor en ny Magasinbygning paa den syd-østre
Del af Nyholm. Dette Magasin, som i Almindelighed blev kaldt »Whiteheadmagasineh (efter
Torpedoens Bygmester), blev den første Del af det efterhaanden omfattende Anlæg -Søminevæsenets Værksted e. Søminevæsnet havde fra Begyndelsen Hovedkontor paa Kvintus,
men i 1885 rykkede man over paa Nyholm i Magens Kontorbygning for Nordgavlen af østre
Takkeladshus, og endelig i 1888 fuldførtes et nyt Kontorhus, som placeredes sydligere paa
Nyholm i Nærheden af Værkstederne, og som for øvrigt er en af Periodens mere vellykkede
Bygninger; praktisk anlagt med bred Midterkorridor og store Vinduer til Kontorlokalerne.
- Fra 1882 begyndte Søminevæsnet selv at fabrikere Udskydningsapparater, og fra 1889
Torpedoer. Endelig overtog man 2 Aar senere Fabrikationen af Søminer. Som Følge af denne
stærkt forøgede Værkstedsdrift maatte Magasiner og Værksteder stadig udvides (1882, 85, 86,
92, 93). Som Øvelsesplads for Skydning med Torpedoer opførtes i Aarene efter 1883 en
Station i Dragerup Skov ved Bramsnæsvig.
Paa Kvintus, hvor en Del pæne rødmalede Træbygninger, bygget i Begyndelsen af 70erne,
var overtaget fra Ingeniørkorpset, opførtes med samme Byggemaade et Kabelmagasin (1889/90).
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Til Torpedobaadenes Opbevaring byggedes paa Nyholms Sydside en Række Jern-Torpedobaadsskure. De to første paabegyndtes 1881/82, købt fra Fabriken »Germanias i Neuwied
og udskibet over Amsterdam, Skurene blev forsynet med faste Beddinger og Slæb for Ophaling af Torpedobaade. Gennem Aarene indtil 1890 opførtes ialt 6 Skure. Senere opførtes
efter samme Konstruktionsprincip et PatrouiJIebaadsskur paa Frederiksholm. Jern-Torpedobaadsskurene er som allerede nævnt, nogle af de mest vellykkede Bygninger fra denne Periode. Den bærende Konstruktion bestaar af Gittersøjler med Profildragere. Taget er et Bueslag i fritbærende Pukkelplade. Alle Vægge er beklædte med Bølgeblik. Med sin spinkle Profilering, sin Enhed i Materiale og sin Finhed i den Virkning af Lys og Skygge, som fremkommer ved Bølgerne i Beklædningen og de let fremspringende Tage, er disse konstruktive Huse
af æstetisk god Virkning. De tre østlige Skure er dog nu som Følge af Omprofilering mindre
vellykkede.
Byggeperioden 1875-1901 indledes iøvrigt med at Jardins Pavillon paa Planens Sydgavl
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TEGNING TIL TORPEDOBAADSSKURENE PAA NYHOLM (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

nedrives som Følge af Brøstfældighed. 30. September 1878 sprængtes en Torpedo i Graven bag
østre Takkeladshus, hvilket medførte en Del Udbedringer paa de omliggende beskadigede
Huse. Burmeister & Wain opførte en Jernbro mellem Elefanten og Nyholm i 1879/80; og
samme Aar blev rejst et Skomager og Sprøjteslangeværksted paa Frederiksholm. En betydelig Udvidelse af Kontorlokaliteterne fandt Sted ved Opførelsen af en Ny Kontorbygning. Denne
tænkte man sig fra Begyndelsen tilknyttet Kontorbygningen af 1863, men i September 1880
har Olaf Schmidth udført et Udkast, der placerer den nye Bygning vis a vis den ældre, og
forøvrigt med en arkitektonisk Udformning, der ganske svarer til denne. Bygningen blev
opført endnu kedeligere, idet de rundbuede Stik svandt ind til den for Firsernes Byggeri karakteristiske, lidt for store Pilhøjde i Stikket over Vinduerne. 1895 udvidedes Bygningen med
en Fløj langs Takkelloftbygningen.
For Værftets Vedkommende stillede den tekniske Udvikling og de nye Skibstyper
Krav af særlig Art. 1883/84 opførtes en Kobbersmedie og Metalstøberi, og to Aar efter paabegyndtes Bygningen af en vældig Kedelsmedie - Nordre Kedelsmedie. Begge Bygninger
er beliggende paa Nordsiden af Frederiksholm i Nærheden af den gamle Smedie og Maskinværkstedet. Paa Dokøen brændte i Juni 1886 det gamle Panserværksted ved Dokken, og i
Stedet for denne Træbygning blev opført en grundmuret -Søndre Arbejdsbygning« som
Værksted for Arbejde i Dokken. I Finansaaret 1888/89 kom forskellige Smaaarbejder til Udførelse, saaledes et Vaskehus paa Dokøen, en lille Kontorbygning i Kuglegaarden ved Arsenalet og et Skydebomuldsmagasin ved Krudttaarnsvejen til Amager. Samme Aar begyndte
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man paa Opførelsen af et Krudtmagasin i Frederiks Bastion - det første af en Serie SmaaMagasiner, der kom til Udførelse i de nærmest følgende Aar. Artilleriets Udvikling gav Anledning til, at der i 1883/84 paa Dokøen blev bygget en Træbygning til Opbevaring af svært
Skyts, og i 1886/88 paa Arsenaløen et Artilleriværksted, som allerede 5 Aar efter fik en betydelig Udvidelse. Opførelsen af disse sidstnævnte Bygninger, som fjerde Længe i det oprindelig tre-længede Arsenalanlæg, var et arkitektonisk saare uheldigt Greb. Ikke alene frister
de beskedne, velproportionerede Arsenalbygninger til Sammenligning mellem to Tiders Opfattelse af Byggekunst og Løsning af en stillet bunden Opgave, - en Sammenligning, der
ingenlunde falder heldigt ud for Artilleriværkstedet, _. men Placeringen af de nye Bygninger , skævt forskudt for det gamle axialt fastlagte Anlæg, er skæmmende for hele Bygningsgruppen. - Søartilleriets Laboratorium udvidede i 1893/94 sit Omraade med en ny 2etages
Arbejdsbygning. De store Kuloplag, Marinen til Stadighed maatte ligge inde med efter Dampens totale Indførelse som Drivkraft, blev anbragt paa Dokøens paa den efter 1881 opfyldte
sydlige Del, hvor der i Aarene fra 1885 til 1900 opførtes flere Kulskure. sBeklædningen e ,
som hidtil havde haft til Huse i Hovedmagasinbygningen, fik i 1888/89 sin egen store treetages
Bygning omtrent midt paa Frederiksholm. For Kriminalitetens Forbedring opførtes i 1890/91
en Arrestbygning paa Nyholm. For dette særlige Tilfælde anvendes en speciel, streng, klassicistisk Dom- og Arresthusstil, hvis Tone allerede er anslaaet af Meldahl i et Udkast fra 1861.
Bygningen ligger lidt syd for Nyholms Hovedvagt, som i 1889/90 fik repareret sit lille pyntelige,
kobberbeklædte Taarn. - Soldatens kropslige Uddannelse foregik fra 1892 i et nyopført Eksercer- og Gymnastikhus paa Frederiksholm, og de kulturelle, videnskabelige Forpligtelser
blev plejet ved Opførelse i 1892/93 af det tidligere nævnte Modelkammer. Det er en Opgave,
man rigtig har kælet for fra Begyndelsen. En Række meget fine Udkast i stor Stil foreligger,
men gennem Arbejdet naaede man efterhaanden ned til mere beskedne Former. Endelig krævede Holmens kulinariske Forhold en Udvidelse af det lille Marketenderi ved Tørnmerværkstedet, og denne gennemførtes ved Tilbygning mod øst i 1894/95. Bemærkes maa det endvidere,
at der lige før Aarhundredskiftet blev nedrevet en Del af de gamle Nyboderhuse og opført
en Serie nye Længer, som paa en saare uheldig Maade afviger fra den ældre -Nyboderstil- .
1875-1901 er en Periode med megen Omflytning og Nybygning paa Holmen. Jeg har
ikke hæftet mig stærkt ved Omtale af de enkelte Bygningers Udformning. Som Helhed kan
det godt siges, at de, med de Undtagelser, som er fremdraget i det foregaaende, er skaaret
over samme Læst uden synderlig Hensyn til Beliggenhed og Brug. Det er et kedsommeligt
skolepræget Byggeri, som hverken i teknisk eller rent æstetisk Henseende byder saadanne
Glæder, der frister til Fordybelse. Det er velbyggede Huse, haandværksmæssigt set, de har
staaet sig godt gennem Aarene og ikke krævet store Udgifter til Vedligeholdelse; i den Retning rnaa man rose de Mænd, der har forestaaet Opførelsen. - Det er en Periode, hvor man
bygger løs, tilsyneladende uden mindste Hensyn til Indpasning i ældre Hammer. Men man
bryder heller ikke saa absolut med disse, at noget nyt og karakteristisk faar Overvægt.

PERIODEN 1901-1930
1901-1915. Da Venstre kom til Magten i 1901, indførtes Folketingsparlamentarismen,
som Partiet havde kæmpet for i 30 Aar. Admiral F. Jøhnke blev Marinerninister. I 1902 nedsattes »Forsvarskom missionen « , der først afgav Betænkning 6 Aar senere. I denne behandles
ogsaa Spørgsmaalet om København som »aaben e By ved Militærets Borlflytning. OlU Orlogsværftet og Flaaden anføres i den Anledning, at en Flytning vilde blive meget kostbar. Flertallet mener endvidere, at en fremmed Magt, der ønskede at operere paa Sjælland, da lettest
kunde naa sit Maal ved at sætte sig i Besiddelse af Hovedstaden. En Station ved Storebælt,
der var saa meget paa Tale i Halvfjerdsernes Slutning, ser Flertallet som en Fare for Inddragelse i Krig. Landbefæstningen findes utilstrækkelig og foreslaas nedlagt, da Landet næppe
magter et virkeligt Forsvarsværk omkring København. - Et Mindretal foreslaar Salg af Nyboder, Søkvæsthuset m. m., og et andet Mindretal foreslaar Afrustning.
Flaadestationen blev i København. Ved Lov om Søværnets Ordning 30. September 1909
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blev Søværnets Bygningsvæsen organiseret med en Bestyrer og en Bygningsinspektør, - henholdsvis Kaptajn Hedernann, der allerede i Juni 1898 var blevet Leder af Væsnet, og Arkitekt
Olaf Schmidth, der siden 1879 havde haft Ansættelse sammesteds - altsaa praktisk talt fra
Bygningsvæsnets Start som selvstændig Virksomhed. Den Omstændighed, at en Forsvarskommission arbejdede lige fra 1902 til 1908, har selvfølgelig begrænset Planer og Byggeri
i denne Periode, idet man jo maatte regne med Kommissionsresultatet som Grundlag for
de videre Dispositioner. En Del betydelige Reparations -Arbej der blev dog gennemført
straks efter Systemskiftet. Saaledes blev i Finansaaret 1903/04 og i 1907/08 Mastekranens
Træværk efterset, og i 1907/08 foretoges en Hovedreparation af Slagbedding Nr. I. 11905/06
blev der bygget en ny Bro mellem Frederiksholm og Nyholm. I 1908/09 opførtes første Del
af Radioanlægget paa Frederiksholm - den senere berømte store »Brummerc. Efter at Forsvarskommissionen havde afgivet Betænkning, kom flere Nyarbejder til Udførelse. Torpedovæsenet, som var i stadig Udvikling, krævede nye Anlæg, og paa Nyholms Vestside syd for
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TIL VENSTRE UDI{AST TIL MODELSAMLINGENS BYGNING
TIL HØJRE DEN ENDELIGE TEGNING TIL HUSET (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

Ophalerbeddingen blev i Finansaaret 1910/11anlagt to Torpedobaadsbroer, medens der i Land
byggedes et Torpedomagasin og Kamre til Torpedobaadenes Gods. Det er et stilfærdigt Hus
i røde haandstrøgne Mursten og med rødt Tegltag, velindrettet med Reoler, Kraner og Kamre.
Bygningen indleder en Periode, hvor der i Arkitekturen brydes med de Principper, som var
gældende helt fra Meldahls Tid. Det bliver dog først i Krigsperioden, at dette Brud fuldt
kommer til Udfoldelse, som vi senere skal se.
I 1912/13 opstilledes Gallions-Figuren -Niels Juel « ved Nordgavlen af Flaademagasinet,
og i samme Aar forberedtes den triste Ombygning af Planbygningens Tag. Phillip de Langes
gamle Planbygning var overdækket af et todelt, teglhængt Valmtag, der blev baaret af en svær
gammeldags Tømmerkonstruktion, paa en Søjlerække gennem Bygningens Midte. Da Rummet nu brugtes til Kuloplag, og det gamle Dragerværk var generende for Transporten, bestemte man sig til at nedbryde Taget og anbringe et delvis fladt Tag i større Højde. Det er
beklageligt, at denne Ombygning blev gennemført, thi Virkningen af den lange, lave Bygning
med det røde Tag som Modsætning til den foranliggende, lodret opadstigende Kranbygning
med grønt Kobbertag var af æstetisk Finhed. Hele Spørgsmaalet kunde sikkert havde været
løst ved Udvidelse af Skure til Flaadens Kuloplag paa Dokøen - i de sidste 12 Aar har Planbygningen ikke engang været i Brug som Kulskur. Et typisk Eksempel paa daarlig Røgt af
overleverede æstetiske Bygningsværdier. Det langt vigtigste Byggearbejde i Perioden er Opførelsen af en Kaserne i Sextus Vold paa Nyholm. Efter at Søværnets Kaserne i Søkvæsthuskomplekset var evakueret i 1884, var Marinesoldaterne indlogeret i Kaserneskibe. Det var
ikke under nutidige, hygiejniske Forhold, Mandskabet stuvedes sammen i de gamle Sejlere,
og værre blev det, efterhaanden som Skibene ældedes, og Dækkene raadnede, saa Vandet
drev ned i Køjerne. I 1902 skaffede daværende Kaptajn C. M. Cold (senere Direktør for sDet
forenede Dampskibsselskab t ), som var tjenestegørende i Ministerens Stab, underhaanden Oplysning fra Søværnets Bygningsvæsen om Bekostningen ved Bygning af et Kaserneanlæg.
Tidspunktet for Genemførelse af et saadant Anlæg var vel nok da meget vanskeligt af Hensyn
til den siddende Forsvarskommission, og Sagen fandt da heller ikke sin Løsning før 1907/10.
Sagen laa imidlertid ikke stille. I 1905 blev der saaledes paa Marineministeriets Foranledning
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undersøgt, om nogen af de ældre paa Holmen existerende Bygninger lod sig anvende til Kaserne, og man hæftede sig ved Planbygningen bag Mastekranen. Et Projekt blev udarbejdet
og Bekostningen anslaaet til 300.000 Kroner. Planbygningen skulde forlænges og forhøjes
med en Etage - en Byggeplan, der ganske vilde have knust Kranens Arkitektur. Dette Projekt blev lagt til Grund for et i 1907 fremsat Forslag til Lov om Opførelse af en Kaserne for
Søværnets værnepligtige Mandskab. Man tænkte sig Udgiften dækket ved Salg af udrangeret
Skibsmateriel, der forventedes at ville indbringe 414.000 Kroner, saaledes at naar 320.000
Kroner var anvendt paa Kasernen, blev der yderligere Raad til et Par Smaaarbejder som f.
Eks. Gennemskæring af Kurtinen mellem Kvintus og Charlotte Amalies Bastion og Anbringelse af en Klapbro her for Minebaadenes sikrere Anbringelse paa Ydersiden af Volden (Gen-
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TEGNINGER TIL SØVÆRNETS KASERNE (SØVÆRNETS BYGNINGSVÆSEN)

nemført 1907/08). Efter at Finansudvalget i Marts 1907 havde besøgt Holmen og besigtiget
Planbygningen, blev Tanken om dennes Ombygning til Kaserne opgivet, og i Stedet for blev
der udarbejdet Forslag til en Nybygning i Sextus Vold. Arbejdet blev gennemført under Kaptajn Hedernann's Overledelse i Tiden fra April 1908 til Juni 1910. I September 1907 efter en
detailleret Udarbejdelse af Projektet fixeredes dette til at kunne gennemføres for 475.000 Kr.
Medens de forskellige Kaserneprojekter, som fremkom gennem Aarene var udarbejdede af
Kaptajn Hedernann og Arkitekt Olaf Schmidth, blev det endelige Projekt til Søværnets Kaserne udarbejdet af Arkitekt Birkmand. der blev engageret af Bygningsvæsnet specielt for
dette Arbejde i Juli 1907. - Den særlige Beliggenhed i Volden overfor den lille Hovedvagt
stillede Krav om Planlæggelse, der tog Hensyn til, at f. Eks. Vagtens noget diminutive
Størrelse ikke fuldstændig blev knust. Man valgte et trefløjet Bygningsanlæg vigende ind i
Volden og altsaa med Vagten liggende omtrent midt for den aabne Gaard mellem de tre
Længer. Som Pendent til den ældre Arrestbygning syd for Vagten opførtes en Administrations- og Officersbygning. Kasernen er paa 2 Etager og Mansard og med pudsede Facader.
Taget er røde Tegl. Indretningen er moderne og vellykket med renlige, luftige Rum. Facaderne er gennemført i den omkring Aarhundredskiftet af en vis Kreds af danske Arkitekter
dyrkede -Palæstil-. At man gerne havde nærmet sig den barokprægede Arkitektur endnu
mere, end det blev Tilfældet, viser en Række Facadeudkast. Indbygningen i Bastionen er
gennemført efter samme Princip som f. Eks. Kronborg, saaledes at Bygningsfløjene opføres
umiddelbart bag Volden , og Bastionens Indre udlægges som Gaard.
Den evigt levende Tanke om Nyboders Rømning dukker frem ved Aarhundredskiftet.
Søværnets Bygningsvæsens Bestyrer Kaptajn Hedemann og dets Bygningsinspektør Arkitekt
Schmidth var begge socialt interesserede, og særlig OlafSchmidth havde beskæftiget sig meget
med de Problemer, der knytter sig til Spørgsmaalet om sunde Arbejderboliger. I Tidsskrift
for Søvæsen 1902 skriver Kaptajn Hedernann om det Forslag, der da var indsendt til Rigsdagen
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om Opførelse af Boliger paa Arsenaløen. Han udtaler om de gamle Nyboderhuse, at de ikke
mere opfylder Fordringerne til en sund og god Bolig - at det for Flaaden i Mobiliseringstilfælde og for Værftet i Almindelighed kan have Betydning at have en stor Del af Arbejdsstyrken umiddelbart i Nærheden - at det er anerkendt som det bedste Middel til at sikre
sig gode Arbejdsforhold, at skaffe Arbejderen en sund og billig Bolig. Arsenaløens østre Del
var tænkt bebygget med 3 Etages Ejendomme med hovedsagelig 2 og 3 Værelsers Lejligheder.
Bekostningen sattes til 4.402.000 Kroner, men Rigsdagen gav ingen Bevilling, og Forsvarskommissionen kunde heller ikke i 1908 tiltræde Mindretallets Forslag om Salg af Nyboder.
1915-20 Kriqsperiodeti. I dette Tidsrum gennemførtes et meget stort Byggeri, idet der

SØVÆR NETS l{ASERNE I SEXT US VOLD. I BAGGRU NDEN BAG MASTEKRANEN NYE BOLVÆRKSANLÆG FORAN DE GAMLE
BEDDINGERS PLAD S. BAGEST DE N GAMLE SKIBSBYGNINGSHAL OG TORPEDOBAADSBHOER
TIL VE NSTRE UD TIL KANALEN SES DEN GAMLE SPANT E LOFTSBYGNING (MARINENS FLYVEVÆSEN)

anvendtes ikke mindre end 5,4 Millioner Kroner til særlige Arbejder og c. 3 Millioner Kroner
til almindelige Vedligeholdelsesarbejder. Krigssituationen krævede, at der udførtes et forceret
Arbejde i Orlogsværftets Værksteder og Skibsbyggeri, og samtidig steg Omfanget af Materialbeholdningerne. Arbejdsstyrke og indkaldt Mandskab forøgedes i Antal, og der stilledes større
Krav til Bekvemmelighed og Hygiejne. Det var derfor nødvendigt at foretage en Række Nybygninger, Tilbygninger og Ombygninger.
Med denne Byggeperiode forlades helt den Arkitekturform, som indlededes af Meldahl i
1860, og som udvandedes gennem Firsernes Byggeri. Nu i Krigsperioden bygges med haandstrøgne Sten, pudsede Gesimser og rødt Tegltag i Modsætning til den foregaaende Tids rige
Anvendelse af Skiferen. Ind i denne Byggemaade bryder imidlertid et særligt »Entreprenørbyggeri« i Jernbeton udført af engagerede Firmaer og Ingeniører og væsensforskelligt fra det
Byggeri, Søværnets Bygningsvæsen selv gennemfører ved sine Arkitekter. Det er saaledes en
noget broget Periode, hvor et Arkitektbyggeri nærmest former sig som Pastich efter ældre
Værftsarkitektur fra det 18. Aarhundrede, medens et Ingeniørbyggeri forsøger sig med moderne Konstruktioner. Kaptajn Hedemann er Bestyrer af Bygningsvæsenet, medens dettes
Bygningsinspektør fremdeles er Olaf Schmidth, der dog paa Grund af tiltagende Sygdom maa
søge Orlov fra Tjenesten i 1920 og da ramplaceres af Arkitekt Clir. Olrik, der i 1921 ved Olaf
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Schmidths Afgang ansættes som Bygningsinspektør og ved Bestyrerstillingens Nedlæggelse
ifølge Søværnsloven af 1922 overtager Ledelsen af Bygningsvæsenet. Arkitekt Olrik blev antaget som Hjælper ved Kasernebyggeriet 1907 og har praktisk talt siden arbejdet ved Bygningsvæsenet.
Blandt de vigtigste Bygværker, som opførtes under Krigsperioden, skal nævnes Undervandsbaadsdepotbygningen, der blev opført i Finansaaret 1915/16. Endvidere Kemisk Laboratorium paa Arsenaløen (1916/17), der er en gul Murstensbygning med Mansardtag og
sandstensprydet Indgang. En barokpræget Trappe i Forhallen og Bygningens Form i det
hele virker paa os yngre noget fremmed i Forbindelse med Begrebet Laboratorium, men
det er jo noget karakteristisk for en vis Tids Arkitektur og Arkitekter, at man ikke lagde saa
stor Vægt paa Forbindelse mellem Form og Indhold, men ligesom skabte en Arkitekturskai,
hvori saa Indholdet maatte indføres. Paa Frederiksholms Sydside ved Baadeværftet opførtes
et Montageværksted for den opvoksende Virksomhed ved Bygning af Flyvebaade (1916/18).
Taget over det 16,5 m brede Værksted er udført fritbærende ved Anvendelse af en Hetzerkonstruktion - en vellykket Løsning. Blandt Betonbygningerne findes forskellige Magasiner
til Kabler, Miner, Sprængstoffer etc. Her skal blot omtales Bygningen af et »Nyt Maskinværksied«, som gennemførtes i Aarene 1915/18 paa det nord-vestre Hjørne af Frederiksholm, efter
at Nordre Masteskure var nedbrudt. Bygningen er helt udført i Jernbeton af Firmaet Christiani & Nielsen. Planen danner et E, som det spøgefuldt siges, fordi den daværende Leder
af Maskinvæsenet havde et Fornavn, der begyndte med dette Bogstav. Bygningen omfatter
en Maskinhal med Balkonudbygning, 2 Sidefløje i to Etager med Værksteder, og en Midterfløj til Kontorer og Magasiner. Det bebyggede Areal er c. 1050 m 2 og Maskinhallens Højde
12,50 m. Dens Længde 63,50 m. Selvom s Nyt Maskinværksted- i Praksis har vist sig mangelfuldt paa flere Punkter, maa det dog have været en meget følelig Forbedring, for den da
stærkt udviklede Maskinteknik at flytte fra Lokalerne i »Gammelt Maskinværksted «, der jo
var indrettet i Opmudringsvæsnets Bygning med senere Tilbygninger, hvor man ganske
manglede Løftehøjde og Kranmidler. Det nye Værksted er i sBetonstil- fra den Periode, da
man endnu ikke havde erkendt dette Materiales særlige Karakter, men søgte Udsmykning
med ældre Arkitekturperioders Attributter. Det er vel ikke nogen udpræget Type, men et
dillettantisk Bygværk, hvis Konsolgesimser og ægyptisk prægede Kapitæler virker uheldigt
i Forhold til de øvrige grove Bygningsled. - En ny Støberibygning af Jernbeton er opført i
Finansaaret 1916/18 bag Metalstøberiet og Kobbersmedien paa Frederiksholm, og i Tilslutning hertil er øst for Meldahls Vandkassemagasin opført et Modelsnedkeri. I 1918/19 blev
bygget en Fløj til Kontorbygningen af 1863. I Februar 1918 brændte Taget over den sydlige
Trediedel af Meldahls store Smediebygning paa .Frederiksholm. Det genopførtes i Jernbeton,
og Etageadskillelsen blev udeladt, saaledes at Grovsmedierummet naar helt op i Taget. Derved mistedes en Del Værkstedsplads, og man bestemte sig til at opføre en KLeinsmediebygning paa Østsiden af Vejen langs Smedien. Denne Nybygning blev færdig i 1920 og er for
saa vidt et Eksempel paa, hvor stærkt Krigssituationen og dens Travlhed paa Holmen da
havde spændt Forholdene i Vejret og skabt Muligheder for et Byggeri i et Format og en Udførelse, som der næppe nu i Nedrustningstiden kan tænkes bevilget Midler til.
Men det vil føre for vidt at gennerngaa alle de Ombygninger og Forbedringer af forskellig
Art, som blev gennemført i disse Aar, og det har heller ingen virkelig Interesse. Dog bør det
anføres, at man i 1915 paabegyndte Anlægget af en Flyvebaadsstation, der blev placeret paa
opfyldte Lossepladsarealer bag Fæstningsvolden ude ved Kvinti Lynette. Her blev foreløbig
indhegnet 2,14 Tdr. Land - i 1921 allerede forøget til 8 Tdr. Land - og anlagt forskellige
Hangarer, Opholdsbarakker og Broer. Dette Anlæg er gennem Aarene forøget meget betydeligt ved Opførelse af stadig flere Barakker og Skure i et nærmest planløst Byggeri.
For Fuldstændighedens Skyld anføres, at Marinehospitalet opførtes paa Christianshavn
i 1914/15 efter Arkitekt Bernhard Ingemanns Tegning. Nyboder dukker frem paa Ny i 1918,
da der fra Bygningsvæsnet fremsendes et Forslag om Opførelse af -Boliger for Marinen paa
Amager e. Anlægget var planlagt paa Ekcerserpladsen syd for Amager Boulevard, og omfattede 738 Boliger m. m. Husene var paa 3-4 Etager, og tænkt som Erstatning for den nordlige
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Del af Nyboder. Bekostningen opgives til 10 Millioner Kroner. Projekterne om Nyboders
Rømning er fremdeles ikke kommet til Udførelse.
Som allerede nævnt blev Værftet ved Sammenlægningen i 1858 og Aarene derefter anlagt med meget vide Rammer. Der er ingen Tvivl om, at man ret hurtigt maa have mærket
de store Afstande som en Gene. Noget Tilløb til Forbedring af disse Forhold kan man ikke
spore - heller ikke gennem Planlæggelsen af det store Krigsbyggeri - tværtimod, fristes
man til at sige. Byggeriet udførtes vel med et passende Hensyn til Virksomhedernes Art,
men om Koncentrering eller Sammendragning af Virksomhederne i de store, gamle Bygningsanlæg var der ikke Tale. Særlig maa dog den ældre Gruppering af Skibsværftet paa Nyholm,
med det uheldigt beliggende Værksted paa Siden af Bedding III og langt fra Tørdok og Sme-

DET NYE SKIBBYGGERI PAA DOKØEN 1927. FORREST DE TO NYE BEDDINGER; DEREFTER DOKKEN OG KRANEN
TIL VENSTRE DET NYE SKIBBYGNINGSVÆRKSTED. I BAGGRUNDEN KULSKURE (MARINENS FLYVEVÆSEN)

dier, hemmet af vanskelige Transportforhold til Beddingerne, have virket som Hindring for
rationel Drift. Efter at en Del Kritik af dyrt Færgebyggeri paa Holmen havde været fremdraget,
nedsatte Ministeriet i Oktober 1922 en Kommission der bl. a. skulde undersøge Værftets hele
Virksomhed - en Kommission, der paa mange Maader blev en Parallel til Kommissionen
af 1860, som vi skal se i det følgende.
Kommissionen af 31. Oktober 1922, der bestod af saavel Rigsdagsmedlemmer som sagkyndige fra Privatindustrien, og de to militære Ministerier havde for Orlogsværftets Vedkommende som Opgave at undersøge Driftsordningen, de tekniske Hjælpemidler samt Arbejdsmetoder, for derefter at stille Forslag om de Ændringer, der evt. maatte findes paakrævede. Kommissionen havde Bemyndigelse til at tilkalde Personel til Meddelelse af Oplysninger.
Som det vil ses er Opgaven ganske den samme som i 1860, men medens 1860-Kommissionen
leverede en meget indholdsrig og omhyggelig gennemarbejdet og motiveret Betænkning, kan
dette ikke siges om 1922-Kommissionen, som mildest talt var lidt sjusket med sin Betænkning,
der dog betød et dybt Indgreb i Orlogsværftets Ordning - ja i hele Flaadens. - Vil man
drøfte Spørgsmaalet om Orlogsværftets Ordning, maa man gøre sig klart, at dette i vor Tid
har en udpræget parti-politisk Baggrund: Skal Danmark have et Flaadeværft og en Flaade,
hvor skal den stationeres, hvor stor skal den være og under hvilken økonomisk Synsvinkel
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skal den opretholdes? Medens særlig Socialdemokratiets Medlemmer i de tidligere Forsvarskommissioner indtog et klart Standpunkt, som kan udtrykkes med eet Ord: »Afrustning c ,
er der i en Kommission, som den vi her omtaler, ingen Tale fra Socialdemokraternes Side
om Nedlæggelse af Værftet, men tvært imod om dets Opretholdelse og Modernisering, med
Henblik paa Virksomhedens Anvendelse som Byggeværft for Statens Skibe i det hele taget.
Andre Synspunkter end rent militære spiller altsaa ind og fremkalder tilsyneladende paradoksale Standpunkter. Spørgsmaalet om København som aaben By, der spillede en Rolle
ved Forsvarskommissionens Arbejde i 1902-08 udtaler man sig slet ikke om i 1923, hvilket
ganske vist ogsaa kan siges at falde uden for Kommissionens Kompetence, men da Betænkningen dog gav Anledning til en dybt gennemgribende Ændring af hele Marinens Struktur,
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DET NYE SKlBBYGGERI PAA DOKØEN. TIL VENSTRE I PLANEN DE TO NYE BEDDINGER MED KRANER
DEREFTER DEN GAMLE DOK. ØVERST SKIBBYGNINGSVÆRKSTEDET :-'IED MATERIALEPLADS

vilde det have været ønskeligt, om Spørgsmaalet paany var blevet draget frem. 11932, efter at
store Ombygninger og Nybygninger er gennemført paa Nyholm, opstaar nemlig Ønsket om Nedsættelse af en Kommission til Undersøgelse af de militære Værksteds-Etablissementers Flytning
fra København - de nævnte Nyanlæg kan da nemt have faaet en Betydning, som hindrer en
ønskelig Forlægning af Flaade og Værft. Men vi vender fra disse Betragtninger tilbage til selve
Kommissionsarbejdet. Betænkningen blev afgivet i Oktober 1933, og fastslaar følgende:
I) Værftet er i sin nuværende Form alt for spredt, og der mangler moderne Transportmidler samt adskillige moderne Værktøjsmaskiner.
II) Den administrative Ordning er uheldig. - III) Regnskabsordningen giver ingen Oversigt over Værftets Virksomhed og Rentabilitet.
Kommissionen foreslaar derfor en radikal Omordning, hvis Hovedtræk er følgende:
Flaaden og Værftet (Fabriksvirksomheden) adskilles skarpt fra hinanden som to selvstændige Afdelinger. Flaaden stationeres paa Nyholm (hvor Kasernen ligger), det derværende
Skibsbyggeri, hvis Beddingsanlægs Historie gaar tilbage til Værftets første Dage, nedlægges.
Nye Værksteder og Beddinger opføres paa Dokøens Nordside (hvor Tørdok og Dampkran
findes) i Nærheden af Maskinværksted, Smedie etc. paa Frederiksholm.
Disse Planers Gennemførelse var et radikalt Brud med alle gamle Marinetraditioner og
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HØJBANER MED BEDDlNGSKRANEH. OPFØRT PAA DOliØEN 1926

ældre Værftsplaner - men et nøvendigt Brud, hvis Værftet skulde have nogen som helst
Chance for at klare sig i en i økonomisk Henseende kritisk Tid, hvis højt udviklede Teknik
stillede andre Krav end de, der havde dikteret Anlægget af vort ældre Orlogsværft. Desværre
falder dette Opgør med tidligere Planer og Maal i en i militærpolitisk Henseende saare urolig
Tid, og de faar derved ikke den Rækkevidde som f. Eks. Danneskiolds Planer fik det.
I Marts 1924 fremsatte Forsvarsminister Brorsen paa Grundlag af Betænkningen Forslag til Lov om extraordinær Bevilling til Omdannelse af Orlogsværftet, og dette Forslag
blev vedtaget i samme Maaned. - Med Kommissionsbetænkningens Forslag til Omlægning
af Værftet fulgte en Kortskitse, der angav Placeringen af de nye Bygninger etc. Det var en
temmelig løs Plan - en enkelt Bygning havde man f. Eks. slet ikke fundet Plads til - og
den maatte da ogsaa nærmest betragtes som Vejledning for en efterfølgende Udformning.
Efter aarelangt Arbejde blev Forslaget gennemført efter et Projekt, der følger Kommissionsplanens Principper, men ellers i enhver Henseende er denne overlegen, idet der er opnaaet
bedre Placering af Bygningerne og Materialerne. Paa Dokøen Nord for Tørdokken blev anlagt to nye Jernbeton-Beddinger med moderne Beddingskraner paa Højbaner i Staalkon164

struktion. Syd for Dokken placeredes et nyt Skibsbygningsværksted, udført som Staalskelletbygning med Beton som Udfyldningsmateriale. Endvidere opførtes Værktøjsmagasin og anlagdes centraliserede Folkelokaler. Paa Dokøens nord-vestre Del, men syd for Dokken, blev
anlagt Træbearbejdningsværksteder (Savværk, Tømmerværksted, Snedkerværksted m. m.).
Ved Planens endelige Gennemførelse i 1927 kom Værftet til at raade over et fuldt moderne
Nybygnings- og Reparationsværft, der blot behøvede tilstrækkelig Arbejde for at fungere tilfredsstillende. Men dette Krav kan man ikke sige er opfyldt; Tiden har ikke bragt meget Nybyggeri indenfor Flaaden i de seneste Aar.
Bygningen af Beddinger med Kraner og af Skibbygnings-Værstedet blev gennemført i
Entreprise af Firmaet Monberg & Thorsen. Det er vellykkede moderne konstruktive Bygninger, hvis Form svarer til Indholdet, og giver et ægte Udtryk for sin Tid om end paa anden
Maade end de gamle Værftbygninger fra Holmens store Dage. Ved Forandringerne paa Dokøen maatte Søartilleriet flytte sine Kontorer fra det gamle Ankerstokhus. De blev anbragt i
Søndre Arsenalfløj, hvis Stueetage blev ombygget for dette Formaal (1926).
1920-30. Ved Søværnsloven af 1922 bortfaldt Stillingen som Bestyrer af Søværnets
Bygningsvæsen, og Kaptajn Hedernann fratraadte et Embede, han havde røgtet i 24 Aar. Arkitekt Olrik blev derefter, som allerede nævnt, Leder af Afdelingen. Foruden de omfattende
Anlæg som krævedes udført efter Loven af1924 om Orlogsværftets Omdannelse, forekommer
der i denne Periode forskellige interessante Arbejder. I 1922/23 blev hele Toppen af Nyholms
Mastekran fornyet, et vanskeligt Stykke Tømrerarbejde. Paa Flyvebaadsstationen er udført
større Arbejder af mere permanent Karakter. I 1921/22 en Hangar i Jernbetonkonstruktion
udført af Firmaet Kampman, Kierulff & Saxild som et vældigt Bueslag med 42 m Spændvidde.
I 1927/28 opførtes sammesteds et Reparationsværksted af Grundmur, og i 1931 en Garage.
Efter at Orlogsværftets Omlægning er fuldført, er der i de seneste Aar arbejdet paa at
skaffe forbedrede Liggepladser for Flaadens Skibe, og i den Anledning er de tre gamle Beddinger paa Nyholm blevet fjernede, og nye Bolværker slaaet foran de gamle Slagbeddinger.
Sluttelig bør nævnes, at der i Fortsættelse af Arbejdet ved Orlogsværftets Omdannelse
i 1931 /32 er opført et stort moderne indrettet Marketenderi til 800 Mand i Gaarden mellem
Hovedmagasinbygningen og Smedien paa Frederiksholm. Over Spisehallen anvendtes for
første Gang i Danmark en moderne, let Jernkonstruktion sammensat af U-formede Lameller.
11932 vedtog Rigsdagen en ny Forsvarslov, der lader alle Muligheder for store Ændringer
staa aabne, idet der i Tilslutning til Loven bestemmes, at der skal nedsættes et Udvalg, som
skal undersøge Muligheden for at flytte alle militære Værksteder bort fra København.

AFSLUTNING
I Københavns Plan er Holmen gennem Tiderne indgaaet som en meget dominerende
Bestanddel. Ser vi paa Kortene fra Tiden omkring 1800 f. Eks. er det imponerende Land- og
Vandarealer, Krigsmarinen raader over. Ikke alene ligger Gammelholm som en Kerne ved
den indre By, strækkende sig helt fra Holmens Bro til Nyhavn, og raadende over vældige
Kajstrækninger, som det gennem en lang Aarække maa have været af vital Betydning for
Handelsmarinen at faa Raadighed over, men i Udkanten af Byen finder vi Nyboder som en
Stat i Staten, og paa Christianshavnssiden Dokken med omliggende Bebyggelse; i en Periode
endvidere Bodenhoffs og Søkvæsthusets vidstrakte Arealer. Endelig Nyholms fem Øer med
det vældige, indgrænsede Havneareal, der kun levner en smal Rende til Skibsfarten. Modsat
andre Storbyer har Marineanlæggene altid været knyttede til København. Ved Karlskronas
Anlæg, som gennemførtes af strategiske Grunde, blev Stockholm aflastet for Hovedparten
af Flaaden og ved vor Tid endelig praktisk talt helt rømmet for Marineanlæg. Ogsaa Amsterdam blev ret tidlig opgivet som Flaadebasis, idet man anlagde Stationerne Willemsoord
(Helder) mod Nord og Hellevoetsluis mod Syd. Men for Københavns Vedkommende har
Politikerne netop af strategiske Grunde ønsket at beholde Flaaden i Hovedstaden - den
store Udgift ved en Flytning har vel ogsaa spillet ind . Udviklingen har dog medført, at Holmen ikke mere indtager den dominerende Stilling i Byens Fysiognomi som for 100 Aar siden.
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Bysamfundet omklamrede som en levende Organisme Gammelholm, og da Tiden var politisk og økonomisk moden, maatte Marineanlæggene rømmes til Fordel for borgerlig Anvendelse. Ogsaa Dokken paa Christianshavn blev opgivet, hvilket dog var af mindre Betydning.
Tilbage er nu Nyboder og Holmen (Nyholm), der dog allerede i 1866 fik sin første Beskæring
ved Christiansholms Salg. Paa Nyboder er der gennem Tiden udøvet mange Attentater men forgæves. Den Flytning, som end ikke den mægtige Danneskiold-Samsøe formaaede at
gennemføre, har heller ingen senere Planlægger kunnet magte. Der er vel nok Grund til at
tro, at Nyboder-Arealerne en Dag vil være modne for bymæssig Bebyggelse.
En Del af Holmens tyndt bebyggede Arealer (Arsenaløen) vil vel overgaa til civil Anvendelse - Politikerne var allerede i 1923 inde paa Sagen. Hvorledes det for Resten vil gaa
»Holm en «, kan man ikke vide noget om. Maaske vil Byen ogsaa en Dag have indklamret

HOLMEN VED 1932. ØVERST TIL VENSTRE SES FLYVEBAADSSTATIONEN, NEDERST DE FIRE ØEH.
TIL HØJRE Er-; STUMP AF CHRISTIANSHA vx OG DEN I 1866 SOLGTE CHRISTIA NSHOLM

disse Arealer, saa at en Flytning kan blive nødvendig. Maaske vil hele Militærspørgsmaalet
indtræde i uventede Facer. I sin blandede Bebyggelse med godt og ondt imellem hinanden
repræsenterer Holmen ikke mere større æstetiske Værdier. En Del af de gamle Bygningsanlæg er vel ret rent bevarede, som f. Eks. Arsenalet og Nyholms nordligste Bebyggelse, og de
nyeste Anlæg paa Dokøen har teknisk Helhed, men totalt er det nu et underligt splittet Etablissement, præget af Tidernes forskellige politiske og arkitektoniske Indstillinger. Da Gammelholm skulde rømmes, søgte Hetsch at indlemme et Par af de smukkeste gamle Huse i
den nye Bydel. Det lykkedes ham ikke. Hvis Holmen en Dag skal have en ændret Anvendelse, vil det være rimeligt at skærme de gamle Bygningsanlæg paa Nyholms Nordspids
ved Batteriet Sixtus.
Mastekranen, Planen, der kan restaureres, og Hovedvagten danner tilsammen en Bygningsgruppe, der er et fuldgyldigt Udtryk for den Tid, da Flaaden spillede en mægtig Rolle
i Danmarks Politik. Æstestisk set var det en Fejl, at den gamle Smedie, der laa mellem Vagten
og Planbygningen, blev nedrevet (1922). Den knyttede paa en udmærket Maade Vagten til
den øvrige Bygningsgruppe. Hvis man i Stedet for den nedbrudte Bygning opførte en passende Erstatning, vilde Helheden igen kunne bringes til Veje, særlig hvis Planen blev bragt
tilbage til sin oprindelige Skikkelse. I disse historiske Bygninger paa historisk Grund ved
Indsejlingen til Københavns gamle Havn var det da muligt at skaffe Plads til et dansk »0 1'logmuseum s. Materialet herLil findes i Marinens rige Modelsamling og i den søkrigshistoriske
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Samling i Arsenalet. - Det er et Spring ud i Fremtiden at drømme om Holmen i de kommende Aar, men netop den Historie, som er gennemgaaet i dette Værk, kan kalde Ønsker frem
om, at Fremtiden vil tage varsomt paa de faa Værdier, der er tilbage fra en stor Byggeperiode.

ORLOGSMUSEET PAA HOLMEN .

l Ul ri'

v BYGNINGST E.CNINGER.OOMOOE.l1.ER.

m m -AR,TILlERI

SØKORT KOMPASSER

'155....

nsvoc

LIGNENDE. 2.05 ";'

.

'

m I lAANDVAASt WMM "a."
Il 1: "'"YEI1L TEKNIK , 1Ql ....
II Gil.OVI.U D5KASE2. HUJGE.2MD TA.XKt l GODS MM; 200..-.
ID nl!1 lIt n SKIB$MOOr.LLER HM 161N"
m F02S KEL LICT
DI IH
m BIBLlOTE.K OG A.l.BEID SlWM \l6)l'
Dn UDVIDELSE ELUi.. 2EONlNG,sBAADSHU .s );' 0 ",",

n:

.soll-·

G GAllIONSFlGUR.!i..

:~EID;~iE~:t~~;~~;

TPILElIE 2. OGKONTORER.ISO>c"

Jl'n!':,"'
. '9F-m!',~"""~""';~'""'I~;..;;g,~:tQ"'"f.~"
m .,

OoOdåOoO
m.

Ill m

ARTILLERIHAL

PLANEN

K RANEN .II;~:::-;'-,,_.

VIGG O

n t ...

"" e LLEIL . '9H:'

167

NOTER, FORTEGNELSER OG HENVISNINGER

HENVISNINGER OG NOTER
(Naar ikke andet bemærkes, findes de citerede Aktstykker i Rigsarkivet)

FORKORTELSER
S. IL K. = Søetatens KrigskanceIIi
G. K. = (Søetatens) Generalkommissariat

1680-1700
NYE RETNINGSLINIER. »HUKKEN« 1680
[1] - Om Bremerholms Historie henvises til H. Degenkolv:
Gammelholm i æld re Tid (1895) og Indledningen til
L. Bohe : Holmens Kirke og Bremerholms Menighed,
med den der ang. Litt. - Om de gamle Flaadelejer hal'
H. D. Lind givet værdifulde Oplysninger: Kristian IV.
og hans Mænd paa Bremerholm, pag. 380 f.; Hist. Medd.
om Kbh. III, 44, 77, IV, 182 flg.
[2]-S . K. IC KgI. Expedd. 1679 No. 67.
[3]- Lind: Frederik III's Sømagt, pag. 292 ff.
[4]- En indgaaende Undersøgelse af Projekterne før 1680
har jeg ment at turde afstaa fra, da Dr.Vilh . Lorenzen
iflg. godhedsfuld Meddelelse til Forf. netop forbereder
et Arbejde om disse, set i Sammenhæng med Københavns alm. Bybygningshistorie. - Se Lorenzen : Københavnske Palæer 1,19-20; samme: Haandtegnede Kort
ov er København 1600-1660 (1930); samme: Problemer
i Kbh.'s Historie (Hist. Medd . om Kbh. , 2. Rk. IV, 145 ff.
(1929).)
(5]- Krigskancelliets Indkomne Sager vedr. Søetaten 1680,
No. 196.
[6] -S. K. K. KgI. Exped. 1680, No. 56.
[7]-ibid. 1681 No. 10-11.
[8]-Her som i det følgende vil vi omtale Havnen som udgørende en lige Linie i N.-S., skønt denne Angivelse
jo ikke er ganske korrekt.
[9]- Om »Hukkens i Almindelighed se Lind i Hist. Medd.
IV, p. 180 og de andre anf. St.; adskillige Detailler har
jeg udeladt som mindre væsenlige.
[lO]-Garde: Den Dansk-norske Sømagts Historie I, 311-14.
J . H. Liitzow: Henrich Spans Levnet, p. 27.
[11]- Danske Saml., 2. Række, Bd. V, p. 134, 153.
[12] · Garde, anf. Skr. 1,313 f; Liitzow: Henrich Span, p. 40 flg.
Allerede fra 1683 at regne havde Span et vist Overtilsyn med Bremerholm, se Liitzow, p. 27 flg. - Spans
Bestalling og Instruktion: S. K. K. KgI. Expedd. 1690
No. 24-27.
[13]- S. K. K. KgI. Expedd. 1690No. 65; Danske Saml. 2. Rk .,VI.
[14]- I Spans Forest, af 30. Juni 1690 om Student Judiehærs
Udnævnelse hedder det: »Han er vel ikke een siøefarend
Mand, mens er dog een Persohn af een god Forstand
og skal være een god Matematicus, hvilket sig vel passer ved Skib-Bygningen, og har heldst dend Berammelse
at være en flittig Persohn«. (S. S. K. Indkomne Sager
1690, No. 276); jfr. Gardes anf. Skr. I, 314 og sammes
Efterretninger om den danske og norske Sømagt 1,288,
326, 347.
[15]- Om Harboe se Personalhist. Tidsskr. (1890) II, 5.
[16]- Vilh. Lorenzen : Københavnske Palæer I, 28-29.
(17]-S. K. K. Indkomne Sager 1685 No. 432; om Stenwinckel
Lorenzen anf. St. p . 31; »Tilskueren« 1931, p. 229-31
(Elling).
[18]-S. K. K. Indkomne Sager 1690 No. 188, 1691, No . 508.
[19]-Lorenzen, anf. St. p. 29; Fr. Weilbach: Dansk Bygningskunst i 18. Aarh . (1930), 27-28. - Gross »forlod Bygningsvæsenet« ved sin Død 4. Jan. 1693, jfr. Personalhist. Tidsskr., 8. Rk. II, p. 12 (1922).
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DEN SVENSKE TRUSEL. KARLSKRONA
OG CHRISTIANSØ. 1680-1685
(l] - Om det spændte Forhold mellem Danmark og Sverige
i 1680 jfr, J. A. Fridericia i Danmarks Riges Historie
IV, 644-45.
(2] -William Anderson: Karlskrona (1930), p. 14.
[3]-Jfr. Ragnar Josephson: Tessin I (1930), p. 102.
[4] -T . K. U. A. Sverige B. - Relationer fra overordentl. Ambassadører Grev Anton af Aldenburg og Baron Jens
Juel og fra envoye extraordinaire Mogens Skeel, 1680
April -1682 Maj.
[5]-T . K. U. A. Sverige A III. 1651-1720. Forskellige Akter
og Dokumenter.
[6]-Anderson anf. St. p. 21.
[7] Sverige A III, nævnte Pakke.
[8]-Sverige B. Relationer fra Envoye extraord. Chr. Stockfleth 1683, April-Decbr. 18/8, 29/ 9, - Christian V skrev
i et egenhændigt Notat dat. 29. November 1689: »Nar
[l]krig med Suerrig paakom[mer) at betiene sig afStockfleths remarker som Jeg haffuer ...« (Kongehusets Arkiv. Christian V. Optegnelser for største Delen skrevet
med Christian V's egen Haand),
(9]- Joh an nes Knudsen: Søkortdirektør Jens Sørensen (1918)
p. 9 flg.
[10] - smsts. Side 10-11, Relation af 13. Febr. 1686 i J . Sørens Arkiv (R . A.), Pk . II, 5. Blandede Optegnelser 1685
-1704, Side 63-70; Kort over Karlskrona, dat. 30. Juli
1686, J. S.'s ældste kendte Kort, i Frederik V's Atlas
Bd. 39, No. 15 (KgI. BibI.).
[11]-Jfr. Hist. Tidsskr. 6. Rk. IV. Bd. - I hvor høj Grad
man i Karlskrona var paa sin Post overfor dansk Spi onage, fremgaar af, at en ganske uskyldig dansk Mand,
der var rejst derover for at inddrive nogle Tilgodehavender, blev arresteret som mistænkt »for at være
udsendt for en Spion« og holdt fangen i 14 Uger (Sommeren 1683) - [fr. S. K. K. Indkomne Sager 1683, 28/ 12 ,
- 6. Juni 1688 indstillede Niels Juel en vis Thomas
Diederichsen Seerup, der var blevet afskediget ved Reduktionen af Marinens Personel efter skaanske Krig,
til atter at antages som Løjtnant paa Grund af sine
Fortjenester som Spion. Han var af Juel blevet »overtalt til at drage til Sverige for at forskaffe nogen vis
Kundskab derfra. Og saasom han sig paa en Tid lang
haver opholdt udi Carlskrona hos de Svenske, og er
eyalleene den svenske Flaades Tilstand men endog
Havnen og dens Indløb bekendt og han nu er hidkommen ... expres for at gøre E. K. M. rapport derom«,
anbefales han varmt for denne »Videnskab's« Skyld.
Maaske er det ham, der har tegnet det ovenfor omtalte Kort (anonymt) i T. K. U. A. - jfr. S. K. K. Indkomne Sager 1688 No. 162; om et ganske lignende Tilfælde, se ibid. 1690 No. 421.
[12]-Fr anz von Jessen: En slesvigsk Statsmand I, 101.
[13]-Norsk Kunsthistorie I (1925), 283 flg.
[14]-Den vigtigste Litteratur vedr. Christiansø er følgende :
Thurah: Beskrivelse af Bornholm og Christiansøe (1756);

Pontoppidan : Danske Atlas III, 229 flg.; Bidrag til Fæst- [30J -Jfr. Note 20.
ningen Christiansøes Historie, i Nyt Arkiv for Søvæ- [31J-Lit. A. Opstalt, Lit. B. Plan, Lit. C. Snit, er Bilag til
sen I, 359 flg.; Bornholmske Samlinger X (1916), p.
Coucherons Memorial til Kongen af 29. Aug. 1685(Indk.
1-34; G. N. Brandt i »Architekten« 1924; Opmaalinger
Sager 1685, Læg »Chr.ø«).
i »Maaleren« 1924. En dokumenteret bygningshistorisk [32J-ibid.; jfr. S. K. K. Kgl. Expedd. 1685 No. 19 (om Taget).
Redegørelse foreligger ikke, og de i Texten gengivne [33J- Nævnte Memorial af 29. Aug., bilagt Grundrids af de
Originaltegninger har ikke tidligere været offentliggjort.
tre Længer; signeret. Komplexet ses paa en Prospekttegn. fra 18. Aarh. i Kgl. Biblioteks Billedsamling.
[34]- Jfr . C. O. Munthe: Frederikshalds og Frederiksstens
Historie indtil 1720 (1906), 321 flg.; om Virksomhed for
Norges Defension i 1680'erne se talrige Dokk. i Ordrer
til Gen. Komm., fx. 1687 No. 58, 76, 1689 No. 57.
[35J-Norsk Kunsthistorie I, anf. St. (A. Bugge); MuntheMorgenstierne anf. St.
[36J- Jfr . Prospekt i Frederik V's Atlas (Kgl. Bibl.) Bd. 40
Nr. 60, Plan og Profil smsts. No. 62 bærende Paaskrift
med A. Coucherons Haand.
[37J-Koloreret Prospekt af Frederiksholm smsts. No. 65,
Plan No. 66 med Coucherons Paaskrift; Opstalttegning
af »Bassmundt Taarn«, dat. 27. Januar 1683, sign. I. C.
von Cicignon, smsts. Bd. 40, No. 11. - Ogsaa Tegn. af
Munkholm, af C., Bd. 41, No. 27.
(38] - I 1686 var det paatænkt at anvende Hans Stenwinckel
den yngste som Bygmester paa Christiansø, men det
blev ikke til noget, jfr. S. K. K. Kgl. Exped. 1686 No.
130. - Om A. Coucherons lille Citadel i Frederikshavn
Tværsnit af store Taarn, Christiansø (Rigsarkivet)
se S. K. K. Exped. 1685, No. 23, 1686, No. 51, 112; iflg.
[15J-Paa sin Inspektionsrejse i 1680 havde Span været ledRapport til Gyldenløve fra C. af 19. Februar 1687 var
saget af Ingeniørmajor Clary, der samme Aar leverede
Taarnet paa dette Tidspunkt næsten færdigt, og de øvrige Fæstningsarbejder blev udført i det følg. Aar efter
et ikke udført Projekt til Øernes Befæstning, jfr. S. K. K.
Kgl. Expeditioner 1680, Nos. 36, 38, 39, 45; Johan HenC.'s Anvisning (Kgl. Ordrer til Gen. Komm. 1687 Nos.
16, 29, 1688, No. 93; ogsaa 1689 No. 43). Jfr. ogsaa det
rich Liitzow: Den danske Admiral Henrich Spans Levlille Citadel i Rønne, opf. 1689, omtalt i Chr. V's egenh,
net og Bedrifter (1792), p. 22-24; allerede i 1662 havde
»Søe Memoriall 1688«. - Grundtypen for disse SmaaH. Ruse givet et Projekt (dat. 27. Juli) til Bornholms
kasteller, der jo ganske faldt udenfor det bastionære
Befæstning, der findes i R. A.'s Kortsamling. KrigsmiFortifikationssystem, er at søge blandt Middelhavskynisteriets Aflevering 4., jfr. ogsaa Danske Samlinger
2. Rk., Bd. V, 124.
sternes Fæstningstaarne fra 17. Aarh., bygget til Værn
af Havneindløb for Tyrkernes Overfald. Cicignon nævr16]-Jfr. O. v. Munthe af Morgenstierne: Geneneralmajor
ner udtrykkelig 1664, da han projekterede Bergens BeJ. C. von Cicignons Liv og Levned, i Personalhist.
fæstning, at han havde set saadanne Vagttaarne baade
Tidsskr. 7. Rk. V. Bind, p. 1-54; Norsk Kunsthistorie
paa Malta, i Spanien og Italien, tillige ogsaa i Flandern
I, anf. St. og der anførte Kilder om de enkelte Fæstog Holland (Munthe-Morgenstierne, anf. St. p. 5). I
ningsanlæg. Om Coucheron jfr. V. E. Tychsen: Ingekobberstukne Kystprospekter og Mariner fra 17. og 18.
niørkorpset og Fortifikationsetaterne, Biografi No. 2.
Aarh. er saadanne Taarne hyppigt forekommende som
[17]-S. K. K. Indkomne Sager 1684, No. 298.
Forgrundsstaffage paa Grund af deres maleriske Egen[18J- Christoffer Sehested til Chr. V den 31. Maj 1684 (dat.
skaber (fx. hos Stef. delia Bella, J. Vernet o. a.).
Kbhvn.): »Hs. høje Excell. er ikke helt rask, men venter at kunne følge inden 6-8 Dage«. (S. K. K. Indkomne
Sager 1684 No. 366).
HOLMEN 1685-1700
[19,] -Rapport fra Sehested, Span, Hoffman etc. til Chr. V den
[1]-H. D. Lind i Histor. Medd. om Kbh. IV (1913-14) p. 191.
12. Juni 1684 (ibid. No. 367).
[20]-De vigtigste Kilder er to Kort fra 1684, i Indk. Sager [2J-Rigsarkivets Kortsamling, Krigsministeriets Aflev, 1;
om Arbejdet paa »Nyværk« jfr. fx. S. K. K. Indk. Sager
1684 ved Nos. 366-69, et Kort fra 1685 og tre Origi1685 No. 190, og Ordrer til Gen. Komm. 1687 No. 13.
naltegninger til »lille Taarn« (s. A.) i Indk. Sager 1685
(særligt Læg mrk. »Christiansø«); ogsaa adskilligt Ma- [3J- Carl Bruun: København II, 342.
teriale i Ingeniørkorpsets Arkiv, Marinens Kortsam- [4] - Projektet til Estakaderne skyldtes Gottfr. Hoffman, jfr.
S. K. K. Exped. 1685 No. 119, 187, Exped. Protok. s. A.
ling og Fr. V's Atlas i Kgl. Bibl,
No. 17; ogsaa Exped. 1682 No. 59, hvor Nyværk alle[21J-Jfr . Note 19.
rede nævnes,
[22J- Indkom ne Sager 1684, nævnte Dato. Bilagt findes et ikke
[5]-H. D. Lind anf. St. p. 198; samme i Hist. Medd. om Kbh.
signeret Grundrids af øerne.
V, 416 og den der anf. Litt. om J. Dinesen.
[23J-Den originale Tegning findes ikke bl. de indkomne Sager; paa det ene af de anførte Kort fra 1684 er med- [6]-Kongehusets Arkiv i R. A. Chr. V. Optegnelser for største
Delen skrevne med Chr. V's egen Haand.
delt et interessant Snit.
[7]-S. K. K. Kgl. Expeditioner 1683 No. 128, 1685 No. 187.
[24J- Ind k. Sager 1684 No. 367.
Baade i sine Notater fra 1688 og 1689 omtaler Christian
[25J-Liitzow: Spans Liv og Levnet, p. 33.
V »Callebo Bom« som ønskelig, ligeledes Havneløbenes
[26J-Anf. St. ;Profiltegningen findes endnu vedlagt(geng. ovenOprensning (anf. St.), Den egenhændigt kgl. approb.
for). Om Gyldenløves Kendskab til Arkitektur jfr, Vilh.
Tegning til Bommen, dat. 8. April 1690, findes i R. A.
Lorenzen : Københavnske Palæer 1,25 f., og Harry Fett:
Krigsmin. Aflev. 1, No. 11. - I 1685 blev Vagtskibet
Vernerne, i Aarsberetning fra Foren. til norske Fortidsindenfor »Hukken« efter Admiralitetets Ønske trukket
mindesmerkers Bevaring, Aarg. 77, 1921, p. 7 flg.; Norsk
tilbage og erstattet af to smaa Vagtbygninger »omkring
Kunsthistorie anf. St. - I en Depeche af 1817 1684 til
Flaaden«, af hvilke den ene blev bygget paa Stenkisten
Karl XI meddelte Leijoncloo, at Span og Sehested et
i »Vægtergangen«s sydøstlige Hjørne, den anden vistnok
Par Dage i Forvejen havde gjort Kronprins Frederik
paa den opfyldte Plads i sydvestre Hjørne, hvor et Or(IV) deres Opvartning, ved hvilken Lejlighed Span
logsskib var blevet sænket (jfr., S. K. K. Expedd. 1685
skulde have fremvist en Plan af Ærtholmenes nye BeNo. 113-14, Admiralitetets Forest., sign. Niels Juel og
fæstning. Leijoncloo kunde endvidere berette, at de 5
Span, dat. 8. Aug., Ordre af 12. Aug. til Søetatens DeBatterier paa det nærmeste var færdige, og at det store
puterede). Samtidig med, at den danske Spionage blev
Taarn var rejst saa højt, at det kunde ses nogle Mil
drevet i Karlskrona, søgte man naturligvis ogsaa fra
nd i Søen; han præciserer Fæstningens Hensigt saalesvensk Side at holde sig underrettet om de nye Bedes: »att hålla E. K. M. en bride och att gifwa noga akt
fæstningsarbejder i Kbh. I det Kgl. Krigsarkiv i Stockpå E. K. Majts. mouvements« (Danske Samlinger 2. Rk.,
holm findes et Kort over Kbh. fra ca. 1685 »mit den
Bd. V, p. 125).
da zugehorlgen alten und neuen Wercken«, med Paa[27] -S. K. K. kgl. Expeditioner 1684 No. 22, 23.
skr.: »Dieses Papier gebracht d. 20. Junij Ao. 1685 von
[28] - ibid . No. 31.
David Gerdesc - Karl XI havde 19ft 1689 beordret
[29J-ibid . No. 124.
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Leijonc1oo i største Hemmelighed at undersøge, om
nye Skanser eller Fæstninger »åro wid Sjøkanterne
och hamnarne nyss anlagde« (Da. Sarnl., 2. Rk., Bd. V,
p. 289). L. svarer 8/ 2 s. A. og sender et Kort over Hukken, Havnen og Nyværk; denne Plan, der er klæbet
paa Resens Kort fra 1674, findes i Rigsarkivet i Sthl.
(et nært beslægtet Kort i Fortifikationsarkivet smsts.),
Det er et paalideligt Arbejde, der i Særdeleshed giver
god Oplysning om Vægtergangen udenom Hukken og
om Toldbod-Bommen; denne sidste var sammenspigret
af 6 Mastetræer og fastholdt i hver Ende af en Kæde;
HIg. »Explicationen« bestod Vægtergangen paa denne
Tid alene af faste Træbroer mod N., S. og ø. (jfr. Texten
p. 12 og 29). - Et Kort fra ca. 1690 (Nyholm er ikke
angivet), indleveret 18. Novbr. 1693 af Feltmarskal Dahlberg, findes smsts. - Over disse Kort findes en Registratur i Kbh.s Raadstuearkiv, udarbejdet af Dr. Vilh.
Lorenzen. Krigsarkivet i Sthlm. har venligst tilstillet
mig Fotografier af de omtalte og nogle flere, mindre
betydelige Kortarbejder.
[8]- H. D. Lind i Histor. Medd. om Kbh. IV, passim; et Par
interessante Kort, optaget i AnI. af Strandreguleringer,
henholdsvis af Strækn. ved Ostindisk Ko.'s Plads paa
Christianshavn og ved Søkvæsthuset, findes ved S. K. K.
Kgl. Expedd. 1697 No. 53 og No. 52; Vilh. Lorenzen : Københavnske Palæer II, 50 flg. (om Havnens Udvidelse
mod Nord og Toldbodgades Anlæggelse). Indskæringen
syd for Nyhavn, det gamle »Krabbeløkke«, dengang
Mastegrav. blev lukket ud mod Strømmen ved Opfyldning og Bolværk i 1685-87, jfr. Relation om Flaadens
Tilstand ved Ekvipagernester Wibe, dat 30. Decbr.1687
(S. K. K. Indkomne Sager 1687, nævnte Dato).
[9]-Chr. V's egenh. Optegnelser, Notat d. 19. Septbr., jfr.
approb. Kort af 2. Novb. 1686 i R. A., Krigsm. Aflev.
[10]- Kgl. Ordrer til Generalkommissariatet 1688 No. 39. Tegningen el' bilagt. - Hans Chr. Schack (1642-1706):
Da. Biogr. Lex. XV, 28. Skønt ikke Ingeniør, fik han dog
en kort Tid efter 1692 Overkommandoen over Fortifikationsetaten i Danmark.
[11]-Stenwinckels Overslag findes smsts.
[12]-Kgl. Ordrer til G. K. 1690 No. 11.
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Projekt til Krudttaarn i Carls Bastion 1690 (Rigsarkivet)

[13] -Nogle Vinduer er senere tilmuret og en Hejsekvist anbragt paa Taarnet i Wilhelms Bastion. Begge Taarne
er og har sikkert altid været pudset.
[14] - Han er ikke opført i de af V. E. Tychsen udarbejdede
Lister over Ingeniørofficerer, se denne Forf.'s »Ingeniørkorpset og Fortifikationsetaterne«.
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[15]-ibid. (alfah. Navnefortegn.)
[16] -Belid or : La Science des Ingerrieurs (1734), IV. Bog, p.
62 flg., Tavle 27 1-2.
[17]-Chr. V's Optegnelser (»Søe Etaten, Memorial for mig
Sielf An 1688«). Ordet »Fortov« brugtes hyppigt i samme
Betydning som »opfyldt Plads«,
[18]-Chr. V's Optegnelser 26. November og 5. Decbr. 1689.
[19]-Den originale Tegn. med Kongens Approb. findes i
R. A. Krigsministeriets Aflevering, Konvolut: Kbhvn.,
Citadellet Frederikshavn ... No. 12.
[20]-S. K. K. Kgl. Expedd. 1690 No. 120.
[21]-S. K. K. Indk. Sager 1690 No. 473.
[22]-Spans Tegning til »Dannebrog« approb. 7. Juni (S. K. K.
Kgl. Expedd. 1692 No. 79); j ft'. ogsaa smsts. No.s 31
og 66; et Spanterids er bilagt S. K. K. Indk. Sager 1692,
No. 316.
[23]-S. K. K. Kgl. Expedd. 1691 No. 186, - »med Tiden blev
den tredie (Bedding) og færdig«.
[24]-S. K. K. Indk. Sager 1691 No. 316 (Forest. fra Span af 4/ 6),
[25]-S. K. K. Kgl. Expedd. 1692 No. 79.
[26]-S. K. K. Indk. Sager 1691 No. 361.
[27]-ibid. 1692 No. 584.
[28]-S. K. K. Kgl. Expedd. 1691 No. 137.
[29]-S. K. K. Indk. Sager 1691 No. 361.
[30] - S. K. K. Kgl. Expedd. 1691 No. 186.
[31]- Gar d e : Den dansk-norske Sømagts Hist. I, 313.
[32]-Chr. V's Optegnelser, anf. St.
[33]-Om et Vagtskib jfr. Chr. V's Optegnelser af 10. Januar
1691: »at gif(ue) vel agt paa Haffuens Conservation og
forbedring, og udi serdelished udenfor bommen ved
tønderne, at der altid laa eit Skib eller pram, at ingen
ma(a)tte bliffe liggendis der af fremmede Schibe«.
[34] -jfr. Vilh. Lorenzen : Københavnske Palæer I, 19 f., II 50.
I Universitetsbiblioteket i Oslo findes en Opmaaling af
en Del af Kbh. og Christianshavn med en projekteret
Udvidelse mod N. af denne sidste Bydel. Planen bærer
Christian V's Approbationspaategning: »Efter denne
Afritz skal Chrhafn bebygges ... 3. Januar 1691.« (Godhedsfuld Medd. af Dr. Vilh. Lorenzen). - Et lignende,
omtr. samt. Projekt, men uden Paategning, i Marinens
Korts. (A. 26),
[35] -H. Josephson : Tessin i Danmark (1924), p. 43 f.
[36] -S. K. K. Indk. Sager 1696 No. 24. Paa en Plan af Nyholm
i Marinens Kortsaml. (Design. A. 955) fra disse Aar ses
anført 3 Magasinbygninger som projekteret, to langs
Holmens Østside, en langs dens Sydside. Om disse Huses Placering se Afsnittet »1720-35«.
[37J -S. K. K. Kgl. Expedd. 1698 No. 10. Resol. af 8. Febr.
1698: »Beroer indtil videre«.
[38] - Forest, fra Stikken til Fr. IV af 31. Decbr. 1700 (Indkomne Sager til Søkrigskancelliet 1700 II No. 56). At Stocken havde udarbejdet sine Udvidelses- og Omflytningsprojekter saa vidt, at han ogsaa havde leveret
Tegninger til de enkelte nye Bygninger, kan muligvis
sluttes af, at der i hans Dødsbo fandtes adskillige Bygningstegninger, fx. »Afridz paa Huusbygning«, jfr. Registratur af 22. Maj 1711 ved Judiehær og N. Barfod i
Admiral Stockens Arkiv (1 Pakke i R. A. Bestillingsmænds Arkiver, Søetaten); blandt disse var ogsaa en
Tegn. til »Trunken« paa Gl.holm, jfr. Note 47. Det er
muligt, at der ogsaa i disse Aar har været Planer oppe
om at bygge Matrosbarakker paa en Udvidelse af Nyholm, de Planer, der atter dukker op i 1720 og senere
i Danneskiolds Tid - jfr. et Notat af Chr. V allerede i
1688 (Septbr.): I>Om der blef rolige Tider at buge (dvs.
bygge) til 800 Man baraker«. Sandsynligere er det dog,
at den tager Sigte paa en Udvidelse af Nyboder.
[39] -Danmark-Norges indre Historie 1660-1720, II, 196-97;
i Aktstykker vedrørende Holmens Administration træffes hyppigt Klager over Pengemangelen. saaledes i
Forest. fra Jan. 1689 fra de deputerede »ang. hvad Arbejde forgangen Aar ved Holmen er bleven forrettet og
for Mangel af Penge ej videre kunde fortsættes« (S. K. K.
Kgl. Expedd. 1689 No. 15), i Hesol. af 8. Febr. 1698 paa
Forest. fra Stocken : at »i Aar al mulig Mesnage at
bruge« (ibid. 1698 No. 9).
[40]- I sin Instrux for Kronprins Frederiks Rejse havde Chr. V
indskærpet denne særligt at gøre sig fortrolig med den
franske Marine; se ogsaa en Række Breve fra Kronprinsen og Indberetninger fra hans Rejsernarskai til
Kongen og Adam Levin Knuth i Kongehusets Arkiv.
Beklageligvis er fransk Militærarkitektur endnu et videnskabeligt uopdyrket Felt. Ved Undersøgelser i Paris' kunsthistoriske Hovedbiblioteker har Forr. kun

forefundet lokalhistorisk-topografiske Monografier af
de paagældende Marineanlæg, oftest ældre Skrifter, der
kun undtagelsesvis gør Rede for selve Arkitekturen og
overhovedet ikke leverer stilhistoriske Undersøgelser,
ligesom Billedmaterialet er yderst karrigt. De vigtigste
Arbejder over fx. Toulon og Brest mangler fuldstændigt Billeder og Bygningsplaner. Marinemuseet i Louvre
rummer saa at sige intet arkitekturhistorisk Anskuelsesmateriale ; adskillige Prospektstik o. lign. findes dog
i Toulons Bymuseum. Men som det vil fremgaa af den
i det følgende givne Redegørelse for hvert enkelt Bygningsværks lokalt bestemte Tilblivelse paa Holmen, turde
direkte fransk Paavirkning være udelukket paa et Par
Tilfælde nær. - Af engelsk Marinearkitektur, der iøvrigt ligesom fransk kun kan opvise faa ældre Monumenter af nogen Værdi, har Forf. ikke Autopsi, og den
finder saa at sige ikke Omtale i den engelske Litteratur, der har været mig tilgængelig, - heller ikke bibliografiske Forespørgsler har ført til noget Resultat. Den
overordentlig rige, netop i de senere Aar stærkt voxende
engelske Marinelitteratur er ganske overvejende af søkrigshistorisk eller skibsbygningsteknisk Natur. - For
hollandsk Marinearkitekturs Vedkommende, der ligeledes kun er sparsomt bevaret, har jeg kunnet støtte
mig til Oplysninger fra Arkitekt ved Søværnets Bygningsvæsen Hr. Viggo Sten Møller. - De vigtigste Byggearbejder i Brest efter Orlogshavnens Anlæggelse og
før Freden i Rijswick (1697) - altsaa netop i Perioden
før U. C. Gyldenløves Hjemkomst - var den store Mastekran (1681), Hospitalet (forsvundet) 1684-85, den
store Dok 1684-87 og endelig den vældige, tostokværks
Reberbane, 1686 ff., jfr, P. Levot: Histoire de la ville
et du Port de Brest (1864-66) II, 7-8. - I Toulons
Orlogshavn, der ligesom Brest's reorganiseres efter
1670'ernes Slutning, er Hovedværket den i 1684 ff. opførte Reberbane efter Vaubans Tegning, 320 m lang,
i to Stokværk med Mansarttag, afsluttet af Endepavilloner, - jfr. L. Mongin : Toulon, sa Rade, son Port,
son .Ar senal (1904), p. 185. - I Roche{ort, hvis Arsenal
(i videre Forstand) blev grundlagt 1664 af Clerville, Vaubans Forgænger som Generalfæstningsinspektør, og Arkitekten Francois Blondel, byggede denne sidste Reberbanen, - af lignende Type som den i Toulon. »et quelques forges et magasins, dont I'Architecture a servi de
modelle å la plupart des Båtimens qui y ont ete construits depuis mon depart« (Blondel: Cours d'Architecture, 1698,5. Del, I. Bog, Kap. 13-14). Om Vauban,
der var den store Organisator af disse og andre mindre betydelige Orlogshavnes Anlæggelse og Befæstning,
jfr. Daniel Halevy : Vauban (1924), passim; se ogsaa
Marcel Brion: Pierre Puget (Paris 1930), 28-44, 76 ff.
[41]-S. K. K. Indkomne Sager 1695, No. 275,1696, No. 61 og 65.
[42]-ibid 1688 1/6, R. skriver, at han i 7 Aar har været i
fremmede Mariners Tjeneste med kgl. Tilladelse, sidst
2 Aar i den venezianske, nu i den franske Flaade.
[43]-R. Josephson: Tessin i Danmark (1924), p . 174, 181.
[44]-S. K. K. Indkomne Sager 1690 No. 88; samtidig blev den
lille opfyldte Plads over den sænkede Pram i Hukkens
sydvestre Hjørne forsynet med en Corps de Garde og
bestykket med et Par Kanoner.
[45]-S. K. K. Expedd. 1698-99 No. 10. Saavel et Kort over
Pælenes gamle Anbringelse som Stockens approb. Projekt (med Detailtegning af en Duc d'Albe) findes i Marinens Kortsamling, Design. A. 955.
[46]-S. K. K. Indk. Sager 1700 II, No. 56 (fra Stocken 811t2)'
[47]-Om et nyt grundmuret Materialhus langs Chaloupkanalen (ikke opf.) og om en ny »Trunk«, der dog først
blev opført i 1706, jfr. S. K. K. Expedd. 1680 No. 56; S.
K. K. Indk. Sager 1685 No. 432; Kgl. Expedd. s. A. No.
144; H. D. Lind har i Histor. Medd. om Kbh. V (1916),
p. 430-34 givet en Oversigt over de gamle, lidet interessante Admiralitetsbygninger paa Bremerholm i Tiden
efter ca. 1680 til Frederik IV.
[48]-S. K. K. Indk. Sager 1680 No. 63 (om Projekteringen);
en Tegning til denne, Okt. 1682, i Frederik V's Danske
Atlas (Kgl. Bibl.), Bd. 36, S. K. K. Expedd. 1687 No. 37;
Garde I. 316-17.
[49]-S. K. K. Expedd.1691 No. 51, 53; Christian V's egenhændige Dagbøger, ed. Molbech, p. 132; Garde anf. St.
[50]-Carl Bruun: København II, 281-82; V. Lorenzen: Kbh.
Palæer I, 31, 122, - og særlig H. D. Lind i Hist. Medd.
om Kbh. I, 452 flg.
[51]-S. K. K. Indkomne Sager 1696, No. 266 (Ernst's Tegninger er bilagt); H. D. Lind i Hist. Medd. om Kbh. V

(1916), p. 420 flg. - Om en uanselig Bygning ved Siden
af Gjethuset, paa det nuværende kgl. Teaters Plads,
opført efter Oberstløjtnant Blauensteins Tegning og
Ernst's Overslag (Sommeren 1698), se Indkomne Sager
til Søetatens Generalkommissariat 1698 (Juli-Decbr);
i denne Bygning, der senere var Tjærehus, spillede Capions »Bande« 1719-21, jfr. E. Nystrøm: Den danske
Komedies Oprindelse, p. 66. - Om et projekteret Pakhus ved Søkvæsthuset jfr. S. K. K. Indkomne Sager 1695
No. 405.

1700-1735
PERIODEN 1700-1720
[1]-R. Josephson : Tessin i Danmark (1924), p. 145 flg.; Fr.
Weilbach: Dansk Bygningskunst i det 18. Aarh. (1930),
p. 25 flg.
[2]-Om Generalkomm. jfr. Lorenzen i »Den danske CentraladministrationsBygningshistorie«, p.23 ff., Josephson
anf. St. p. 147, Weilbach anf. St. p. 56-57; om Holmens
Kirkes Kapel jfr. Fr. Schiøtt i »Fra Arkiv og Museum«
I, p. 577-79, Fr. Weilbach smsts., Serie 2, Bd. I, p.
368-70; samme anf. St. p. 51.
[3]-S. K. K. Kgl. Expedd. 1700 No. 99.
[4]-ibid. 1701 No. 115 (Forest. fra Gen. Komm. 11/6),
[5]-E. Marquard i Histor. Medd. om Kbh. VII (1919-20),
p. 61.
[6]-Fr. Schiøtt, anf. St.
[7J-Dansk Bygningskunst, p. 51; »Fra Arkiv og Museum«
anf. St. p. 368.
[8] - Københ av nske Palæer II p. 28, fig. 21.
[9]-At Ernst har givet Tegningen, er godhedsfuldt meddelt mig af Mag. V. Hermansen under Henvisning til
Kollegiets Bygningsregnskaber. - Huset brændte ganske vist i 1728, men er blevet opført i samme Skikkelse
som oprindelig.
[10] -Ex.: I Rom Palazzo di Propaganda Fide's Facade mod
Piazza di Spagna, Pal. Barberinis Fløje, Villa Altieri (ca.
1670), der løvrigt synes at være Forbilledet for Sofie
Amalienborg, Berninis Kirke i Ariccia, jfr. Brinckmann:
Die Baukunst des 17. u. 18. Jahrh.s in den romanisehen
Låndern, 4. Udg. (1919), p. 120. Ogsaa Slottet i Gottorp.
[11]-Dansk Bygningskunst, p. 56.
[12]-Under Pesten 1711 blev der opført endel interimistiske
Barakker paa Nyholm for Mandskabet, jfr. Garde: Efterretninger ... II, 235. - Den af Stocken foreslaaede
Oplægning af Flaaden i Hukken blev dog gennemført
(Garde II, 14).
[13]-S. K. K. Kgl. Expedd. 1712 No. 302.
[14]-Om de to Søbatterier jfr. S. K. K. Kgl. Expedd.1713 No.
63,83,123,128,137,139,150,238,286,438; 1714 No. 171,
172, 1716 No. 39-40 (om armerede Pramme), 1717 No.
173, 176, 1719 No. 68, 1720 No. 255.

PERIODEN 1720-1730
[l]-Garde, anf. St. II, 121.
[2]-Kopibog over Holmens Chefs Memorialer til Kongen
1719-27, No. 11.
[3]-Garde II, 142; om J. se Tidsskr. for Søvæsen 1862, p.
265-73 (Garde), smsts. Ny Række XV, 1880, p. 148-70
(Degenkolv) og LXXIII, 1902, p. 138-48 (samme); Judiehær var blandt dem, der købte mest paa Rostgaards
Bogauktion i Jan. 1726, jfr. Chr. Bruun: Rostgaard p.
393.
[4]-Tidsskr. for Søvæsen, 1862, p. 265 f.; se senere i Texten og Note 10.
[5]- Garde II, 124.
[6] - Kopib og over Holmens Chefs Memorialer ... 1719-27,
No. 16.
[7]-Judichærs originale Forestilling har ikke kunnet findes, ligesaalidt som den kgl. Resolution derpaa; hele
Sagen er øjensynlig forløbet »separat«, udenom Krigskancelliet.
[8]-All er ed e Christian V havde i sin »Søe-Memoriall1688«
noteret: »at bygge it hus til flodens tauer«, dog med
Tilføjende: »kan nok bie«,
[9]- J ud ich æ r sigter her aabenbart til sine Modstandere i
Admiralitetet.
[10]-»De hemmelige Efterstræbere« er Raben og Trojel.
[11]- R. A. Marinens Kortsamling, Design. A. 955. Ogsaa Frederik IV's Modstander Karl XII havde i 1713 planlagt
en Matrosby paa Djurgården, jfr, R. Josephson : Stads-
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byggnadskonst i Stockholm intill år 1800, p. 162; om
Peter den Stores Grundlæggelse af St. Petersborg (1703)
med Admiralitetet som Udstraalingspunkt, jfr. A. E.
Brinckmann: Stadtbaukunst (1920), p. 77 flg.
[12]-Findes smsts, A. No. 727; Planen opnaaede ikke kgl.
Approbation.
[13]-Jfr. Vilh. Lorenzen : Københavnske Palæer I, fig. 12;
den samme Plantanke gaar igen i senere Projekter, som
det nedenfor skal vises.
[14]- S. K. K. Kgl. Expedd. 1721 No . 4; hele Sagen findes her,
ogsaa Tegningerne.
[15]- G. K. Forhandlingsprotokol 1719-1725, ~/1120, 6/S 21.
[16]- se Kapitel III, Afsnit 5.
[17]- anf. St. II, 140-46; Holm: Frederik IV, 520 flg.; Tidsskr.
f. Søvæsen 1862 (Garde) og 1880 (H. Degenkolv),
[18]- Holm, anf. St.; Chr, Bruun: Fr. Rostgaard og hans Samtid, 322 flg.
[19]-om P. Raben : Biogr, Lex. XIII, 343.
[20]-jfr. flere Steder i Skr. fra Raben og Trojel til Gabel i
S. K. K. Indkomne Sager 1721, Maj-Septbr., særlig 16/9 ,
[21]-Memorial fra J. til Kongen 6/r,1725, Bruun: Rostgaardske Aktstykker og Breve (1871) No. 154.
[22]- ibidem.
[23] - Denne Episode, der er særdeles oplysende om Frederik IV's Fremgangsmaade, er ikke tidligere blevet bemærket, jfr, R. A. Komm. 1726-27 angaaende Søetaten
(C. Th. Sehested, Chr. Rantzau etc.), Pk. II, No. 1.
[24]- Holm, anf. St., 2. Bog, 13. Kap .• Henvisning 25.
[25]-Marinekommissionen, Pk. II, No. 7.
[26]- Det fremgaar af flere Skrivelser fra Judiehær i Komm.'s
Arkiv, at Admiralitetets Myndighed over Flaaden efter
J.'s Opfattelse først egentlig begyndte, naar denne var
ekviperet og Skibene lagt ud; naar disse var oplagt i
Lejet, var Holmens Chef eneraadende. Den uklare Afgrænsning mellem de forskellige Marinemyndigheder,
der gav Anledning til stadig Kompetencestrid, blev der
delvis raadet Bod paa i 1728-29, saaledes at fx. Admiralitetet fik større Indflydelse paa Skibsbyggeriet og
Flaadens Reparationer, jfr. Garde II, 137.
[27]-Marinekommissionen, Pk. II, No. 7.
[28]- var opr. SI/5 1692 (Kringelbach: Civile Direktioner og
Kommissioner, 1899, p. 56).
[29]-Holm: Fr. IV, p.520; Thyra Sehested: Adm . C. Th. Sehesteds Saga (1914), p. 184; Kommissionens Akter, særlig i
Pk. I.
[30]- Forest. af 16. Aug. 1726, Pk. II, No. 59.
[31]-S. K. K. Kgl. Expedd. 1726, No. 177.
[32]-jfr. Situationsplanen ved S. K. K. Kgl. Expedd .1721 No. 4.
[33]· J.'s Projekt (Plan, Snit, Opstalt) findes ved S. K. K. Kgl.
Expedd. 1726 No. 108.
[34]-J. H. Schultz : Den danske Marine 1814-48, p. 154.
[35]- Om Judiehærs Afsked og Motiveringen derfor jfr. H. G.
Garde i Tidsskr. f. Søvæsen, 1862, p. 265 ff.; Holm, anf.
St., p. 522-23.
[36J-S. K. K. Kgl. Expedd. 1727 No . 108.
[37]- ibid. No. 107.
[38J - jfr. Chr. Axel Jensen i »Fra Arkiv og Museum« I, 207 ff.
[39J - Hans Bestalling findes i S. K. K. Kgl. Exped. Protok.
1727 No. 215; om Paulsens private Byggeforetagender
(efter hans Afsked 1729), ved hvilke Philip de Lange
var Arkitekt, jfr. Elling: Ph. de L. (1931) p . 6,8,10-11.
[40]- Den daværende Overkrigssekr., Generalmajor D. Revenfeldt (udn. Jan. 1727) var ligesom sin Forgænger Gen.m.
J. C. von Korbitz uden faglig Indsigt og Indflydelse, ingen af dem præsiderede i Admiralitetet (hvad Gabel
havde gjort), - jfr. A. P. Tuxen: Povl Vendelbo Løvenørn (1924), p. 173.
[41J-Da.-no. Sømagts Hist. II, 122.
[42J- At »Elefanten« ikke havde været tilbørlig repareret,
var et af Sehested-Kommissionens Angrebspunkter mod
Judichær; denne forsvarede sig med, at h an var uvidende herom, Mestrene havde ikke, som de burde, underrettet ham om Skibets Brøst, - jfr. Skr. af 16. Aug.
1726 fra Sehested til Fr. IV (Komm. Pk. I, No. 52).
[43]-Jfr. Extrakt af G. K. Forhandl. Prot. 1728, 2. Juni, i
Komm. Plc I.
[44]-ibid.; se ogsaa Referaterne af Møderne d. 15. Septbr.
og 8. Oktbr. s. A.
[45]-Jfr. Skr. af 19. Marts 1729 fra Admiralitetet til Paulsen
(Indkomne Sager til Holmens Chefer 1725-34, Læg 1729);
om Benstrup jfr. Edv, Holm: Chr. VI, p. 602 flg.; Tuxen:
Løvenørn, 209 flg.; Garde, anf. St. II, 149-59.
[46]-anf. Skr. ; om denne Krantype se Afsnittet nedenfor
om Nyholms murede Mastekran.
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[47]-Skr. af 21. Septb. 1730 fra Admiralit. til Viceadmiral
Bille (Indkomne Sager til Holmens Chef 1730).
[48J-Admiralitetet til Paulsen 19. Marts 1729: (af Benstrups
Projekt) »ville Hr. Vice Adm. lade tage Copi . .. ; Originaltegn. ville ellers Hr. Vice Adm. igen i Adm. opsende, saasom den der maa være i Forvaring.« (Indk.
Sager til Holmens Chef.) Den her gengivne Kopitegn .
findes i Marinens Kortsamling i R. A., Designation A.
No. 748.
[49J-Jfr. Admiral G. Zachariae i »Før og Nu«, Suppl. I.
(1924), p. 19.
[50]-Husets Placering ses fx. af A. 393 (fra 1737), dets Udseende af det i Texten geng. Prospekt, tegnet 1747 af
J. T. Brun, i Søkadetternes Tegnebøger (1766, Side 2)
[Kadetskolens BibliothekJ.
[51]-Jfr. Brev fra Christian VI til Danneskiold-Samsøe, den
17. Jan. 1739: »was den ohrt betrifft um dasz ablauffen
der schiffe zu sehn, so ist dasz Spante hausz gantz
bequem dazu ... « (Danske Magazin, 5. Række V, p. 340).
- Spantehuset kaldes »Chabelun-Huus« (af»Skabelon((,
betyder : »Spanterids«) paa et udateret Kort (ca. 1735)
i Søværnets Bygningsvæsens Arkiv.
[52]-Extrakt af G. K. Forhandl. Protok. 1728,6. Aug. (Kommiss. Pk. I); Adm. til Holmens Chef 80/6, 4/7, 5/9 1729.
[53]-Jfr. Kommiss. Pk. IV, No. 141.
[54J- Billes Overslag og Tegning findes i Kommiss. Pk. IV
ved No . 8ge (dat. 7. Oktober 1726): om Ramus' og Trojels Projekter jfr. 1728, 24. Septbr. og 2. Oktbr. i Extr.
af G. K. Forhandl. Protok. (Marine-Kommiss. Pk. I).
Professor i Mathematik J . F. Ramus blev ligesom sin
Lærer Ole Rømer meget benyttet som Arkitekt og særlig som Bygningstekniker, jfr. Carl Bruun: København
II, 525, 637, 660, III, 200; Fr. Weilbach: Lauritz Thura,
p. 16, 39, 84, 93, 104, 106, 107; Hans Gram skriver 13.
Febr. 1734: »Ramus er alt for meget occuperet med
Kongens og publique Bygninger ... ( (Breve fra Hans
Gram, ed . H. Gram, 1907, p. 40) :
[55]-Marinens KortsarnI. Design. A. 384.

PERIODEN 1730-35
[l]-Jfr. A. Tuxen: P. V. Løvenørn (1924), 247 ff.
[2] - S. K . K. Res. Prot. 1731 No. 171.
[3J-Den originale Tegn. findes ikke mere blandt Konceptresolutionens Bilag. Bedste Afbildning er Rach & Eegbergs Maleri, 1749, i Nat. Mus.
[4]-J. C. Krieger: Berechnungen und Desseins auf drei
differente grundgemauerte Gebåude ; H. Matthiessen :
Københavnske Gader 1728-1795, p . 34 flg.
[5] - S. K. K. Res. Prot. 1732 No. 97 (om Leverance af biaa
glaserede Tagsten), 135; 1733, No. 129, 1734, No. 169. Om Stoy se Fr. Weilbach: Gyldendalske Boghandels
Ejendom i Klareboderne (Hist. Medd . om Kbh., 2. Rk.
III).
[6]- C. Bruun : København III , 345. Paa Gammelholm fandt
der i disse Aar nogle mindre Byggearbejder Sted, fx. et
nyt Tjærehus: Skr. fra Hasling af 9/6 i G. K. Indk. Sager
1738 (Juni); det blev opf. 1734 ff. og laa ved Giethuset.
[7]-S. K. 1(. Res. Prot. 1730 No . 147; Indk. Sager til Holmens
Chef 1730, 2/6, S. K. K. Res. Prot. 1732, No . 24. - Mushardts Tegn. findes i Frederik V's Atlas i Kgl. BibI. ,
Bd. 36.
[8]-S.K.K.Bes. Prot.1734, No. 21,185,1735, No. 212, 291;
G. K. Indk. Sager 1736, 19/5 ' 1738, 20/ S; S. K. K. Res. Prot.
1738, No . 219. - Et Hus til Mølleren og to Svende, ogsaa efter D. Thuras Tegn ., skulde opføres 1737; jfr.
S. K. K. Bes. Prot, 1736, No. 136, og Garde, Efterretninger III, 211.
[9]-Beklageligvis er vi kun nødtørftigt underrettet om D. s.
Ungdomsstudier i hans Rejseaar (H. Treschow: Bidrag
til .. . . D. S.s Levnetsbeskrivelse, 1796, p. 15). Ifølge
velvillig Meddelelse af Prof. Dr. Aage Friis findes der
ingen Privatpapirer vedr. D. i Familiens Arkiv paa Gisselfeld. - I Belidor: Architecture hydraulique Il (1753),
3. Bog, Kap. III og XII, gives en fortræffelig Oversigt
over ældre Orlogshavne og over Datidens Krav til en
Marinestations Arkitektur.

SØETATENSBYGMESTRE
[1] - J fr . C. Elling: Philip de Lange som Søetatens Bygmester (Histor. Medd . om Kbh. 1928) og den der anf. Literatur.
[2] - J . C. Ernst blev i 1735 afløst af Elias David Hausser.

[3J - Elling, anf. St.
[4J -Muligvis har han dog været Arkitekt for den store Ejendom paa Købmagergade(nuv. No. 49, komplet ombygget),
som hans Fader, Regnebogsforfatteren Klokker Søren
Matthiesen lod opføre efter Branden 1728, omend det
ogsaa kan tænkes, at Søren Matthiesens Svigersøn, Overlandbygmester J. C. Krieger har givet Tegningen. En
saadan - ikke signeret - findes bl. Bygningskommissionen af 1728's Sager i Raadstuearkivet. - Jfr. ogsaa
P. B. Grandjean : »Himmerige«, 1922.
[5]-G. K. Indkomne Sager 1736 (Februar); jfr. ogsaa to
Suppliker fra L. af Pflh og 11/& i G. K. lndk. Sager 1738;
om Nyholms Smedie se nedenfor. - Jævnsides med
Chr, Lindener nævnes ogsaa Knud Halling som »Holmens Murermester« i 1736 (j fr . G. K. Indk. Sager 1736
(Februar), Synsforretn. over Fundamentet til Savmøllen og Opbygn. af Fabrikmester Thuras Hus paa Garnmelholm. - Martin van Dockum var HIg. Reskr. til G. K.
af 19. Sept. 1736 »antaget til at være Holmens Bygmester«, men denne Betegnelse dækker kun hans Stilling
som Vandbygningsingeniør og Møllebygger; fra 1. Jan.
1736 skulde han nyde 500 Rd . Løn samt 50 Rd. til Husleje af Søetatens ordinære Fonds, jfr. S. K. K. Res. Prot.
1736, No. 242.
[6J-Søetat. G. K. lndk. Sager 1742 (April).
[7]-Jfr. C. Elling: Philip de Lange. En Studie i dansk
Barokarkitektur (1930), med Litt.-henv. - Ingeniørarkitekt V. Marstrand, hvem Oplysningen om Langes
Fødested skyldes, har meddelt Forf., at Lange muligvis
el' født allerede i 1680'erne, idet han henviser til en
vidtløftig genealogisk Undersøgelse. Jeg haaber andetsteds at kunne komme tilbage til dette Spørgsmaal,
[8]- Konstruktionskommissionens Forhandlingsprot. 1739.
[9J - G. K. Indkomne Sager 1740 (April), 1744 (Oktb.). - I
nogle Skrivelser fra Lange smsts., som jeg ikke kendte,
da jeg udgav ovenfor nævnte Biografi, findes enkelte
Oplysninger af Betydning ogsaa for hans Privatbyggeri;
om Glorup: d. 29. Juni 1744, dat. København, hedder
det: li... weillen ich nacher Glorup umb meine dortige Arbeit nach zu sehen abgereyset, so hoffe dennoch
innerhalb 14 Tage zu retoumieren« (Indk. Sager 1744);
Byggearbejdet stod altsaa ikke blot paa i 1743, som af
mig angivet anf. St. - Stephen Hansens Hus, Ved Stranden 16 (tilskrevet Lange) : L. stod i Forretningsforhindelse med S. Hansen allerede 1740, jfr. Skr. til Suhm
28/ 6 1740 (ibid.). - L. fik i 1740 overladt endel gullandske Sandsten, der var til Hest fra Hovedmagasinets
Bygning. Er disse anvendt til Barchmanns Palæ? Asiat.
Ko.'s Palæ, paabeg. 1738, maa have været færdigt paa
dette Tidspunkt (Indk. Sager til Holmens Chef 1741, lSIs).
[10J-I Skr. til Koll. 26/1 1750 anmodede de to kendte Murermestre Jacob Schionning og Søren Hendrlchsen, der
tidligere havde haft Arbejde paa Holmen (bl. a . paa
Nyholms Mastekran) »orn at blive delagtig udi det
nye Arbejde, lidet el. stort, som herefter under Søetatens Depart. maatte forefalde« (G. K. lndk. Sager
1750). Hendrichsen opførte nogle Aar senere de nye
Længer i Nyboder s. m. Lange; en Tegn. af ham til
en af disse: Marin. Kortsaml. Design. C. 93.

HOLMEN VED DANNESKIOLDS
EMBEDSTILTRÆDELSE
[lJ -Aftrykt i Treschow: Danneskiold-Samsøes Levneds Beskrivelse (1796), p . 67-72.
[2]- Garde, anf. St. 11,232; Holm: Christian VI, p . 608;Tuxen:
P . V. Løvenørn. p. 255.
[3]- H. A. Søetaten. Bestillingsmænds Arkiver. Generaladmiraltn. Greve F. Danneskiold-Samsøes Arkiv, Pk. I,
1733-38.
[4)-Biogr. Lex.; Treschow anf. St., p. 24,35-36.
[5J-anf. St. II, 147.
[6J - Hovedkilden er en Rapport fra Suhm om Holmens Til stand i 1735, afgivet i Admiralitetets Møde d. 16. Januar 1738. Suhm paabernabte sig dels Besigtigelsesforretninger, limen fornemmeligen om Herrerne behagede,
da kunde ses (dvs. : Holmen) in Natura«. Rapporten
blev behandlet den følgende Dag uden at Admiralitetet fandt noget at indvende. (Danneskiold-Samsøes Arkiv Pk. I). - Om den resultatløse Undersøgelseskomm.
1741 se Holm: Chr. VI, p. 611; en Pk. med Komm.'s
Sager i R. A.
[7J - Se Afsnittet nedenfor om »Den store Helhedsplan«.

ARBEJDER PAA HOLMEN 1735-40
[lJ -Scheels Tegning med original Approbation findes i Marinens Kortsamling Design. A. 393.
[2J-G . K. lndk. Sager 1736 (Aug.),
(3)-Om Anlægget i Gliickstadt se Kap . III, 5. Afsnit.
[4J ·H. H. Scheel var ogsaa kyndig i Civllarkitektur, opførte
Charlottenlund Slot ca. 1733(jfr. Lorenzen : Landgaarde
og Lyststeder I, 40) og blev Medlem af den i 1738 nedsatte Slotsbygningskommission.
[5J -S. K. K. Resol. Prot. 1739 No. 95-96.
[6)- P. Andersen : Bidrag til Søartilleriets Historie (1909),
p .31-32.
[7] - G. K. Indk. Sager 1736, fra Suhm 2O/S; S. K. K. Res. Prot,
s. A. No. 212.
[8J - ibid. 1737 No. 212.
(9)- Smedien ses paa Fotografier i Søværnets Bygningsvæsens Arkiv, ogsaa paa Prospekttegn. fra 1747 i Søkadetternes Skitsebøger (Kadetskolens Bibliotek).
[10]- G. K. !.ndk. Sager 1736,Synsforretning af 28/ s, med Suhms
Forestilling.
[11]-Admiralitetets Deliberationsprotokol 1738, Beretn. fra
Suhm af 28ft.
(12)-Chr. VI til D.-S. 22111 1743: li.. . es ist sehr gubt dass
der einlauf nun so tief ist, dass die SchifTe nun gleich
einlegen kormen .. .«. (Danske Saml. 2. Rk. 11,210-11).
Grodtschillings Projekt Mar. Kortsaml. A. 22 (brændt).
[13]-Rapport fra Navigationsdirektør Wegersløff til D.-S. af
SI12 1739, - Danneskields Arkiv Pk. II.
[14]- Dette Materiale findes i Danneskiolds Arkiv, nævnte
Pk., og bestaar bl. a. i Koncepter til D.'s Forestillinger, adskillige Notater og Kalkulationer, endelig ogsaa
Afskrifter af Memorialer til Kongen fra Schulin og Iver
Hosenkrantz, ogsaa af enkelte anonyme Modindlæg.
Se ogsaa nyt Arehiv for Søvæsen III, 1844, p. 461-75.
Langnedee-Kanalen fra Garonue ved Toulouse til Sete
er anlagt 1666-81 (242 km), Ladega-Kanalen fra Schlusselburg til Novaja Ladogn anl. 1718-31 (110 km) . Se
herom Belidor : Architecture hydraulique, 2. Del, II,
pag. 359-75; paa en Studierejse til Rusland i 1736 havde
Wegersloff beset Ladogakanalen og sendt fyldige Rapporter til D.-S. herom (lindes i W.'s Arkiv, 1 Pk., H. A.).
[15J-S. K. K. Res. Protok. 1739 No. 14. Jfr. ogsaa Chr . VI til
D. 'Uh 39 (Danske Saml. 2. Hk. II, 210). - I 1746 fik
Gehejmeraad v. d. Osten paa Dorske Komp.'s Vegne
Lov til at benytte et Værelse til Generalforsaml., jfr.
S. K. K. »Intendant de Marine«, Kgl. Ordres og Resol.
1746, 11/,; Pavillonen er geng. i »Hafnia hodierna«, tab.
LXXX, i Stik af B. Rocques (1745) og i Maleri (1749) af
Rach og Eegberg (Nat. Mus.).
[16]-S. K. K. Res. Prot. 1737 No. 226; Histor. Medd. om Kbh.
1928 (Elling).
[16a] -De citerede Akter findes i G. K. Indkomne Sager 1738
(Marts-April); om Nicolai (Niels) Basse se Fr. Weilbach : Dansk Bygningskunst i 18. Aarh ., p. 98.
[17J - ibid. 1738 No. 158-159.
[18J -ibid. 1739 No. 106.
[19]- G. K. lndk. Sager 1739 (Maj).
[20]-ibid . Juni, fra L. d. 22.
[21]-ibid. fra Lange d. 12/ 10,
[22)- ibid. 1740, fra Suhm 'n/6 , Indkomne Sager til Holmens
Chef 1741, fra G. K. 17/ 6, - Hovinghoff var ogsaa Mester
for »Manden« paa Frelsers Kirkes Spir, jfr. Weilbacb:
L. Thura, p . 116.
[23J - J fr . C. Elling: Palæer og Patricierhuse fra Rokokotiden
(1930), p . 10.
[24J -G . K. Indkomne Sager 1740 (Februar). - Petzoldt leverede et Par Aar senere en Neptunusstatue til Opstilling
paa Børsrampen med en Merkurlus som Pendant, begge Arbejder skænkede af den rige Andreas Biørn,
Hovedleverandør af Tømmer til Orlogsværftet og selv
Besidder af et ikke ubetydeligt Skibsværft, - jfr. Johs .
Werner: Børsen, p. 62 ff. Det kan løvrigt formodes, at
Petzoldt ogsaa er Mesteren for den reliefsmykkede Fronton paa Asiatisk Kompegm's Palæ i Strandgade. - ikke
blot udfra stilistiske Kriterier (Merkur og Neptun), men
under Hensyn til dels Kompagniets venskabelige Forhold til Søetatens Styrelse, dels, at saavel Hovedmagasinet som Palæet opførtes samtidig og af samme Arkitekt. Om Palæet: Elling : Ph. de Lange, p. 17 f., og Vilh.
Lorenzen : Christianshavns borgerlige Bygningskunst
(1914), p. 34 flg., fig. 27. - Har Petzoldt ogsaa gjort det
ypperlige Rokokorelief i Frontonen paa Frans Fæddersens Gaard, Strandgade 24 paa Christianshavn (1748 el.
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1749)1 Fæddersen var Bogholder i Asiat . Komp. og har
givet Bidrag til dette Selskabs Historie i Biischings Magazin, 1769 11,276-77. Se ogsaa Lorenzen anf, St . p. 53;
Afbildning af Relieffet i Elling: Palæer og Patricierhuse, p. 25.
[25J-Weilbach: Dansk Bygningskunst i 18. Aarh., 27, 36.
(26)-Jfr. Kapitel I, Afsnit III, Note 40. Ostind. Ko.'s Hovedmag, i Amsterdam er geng. i D. C. Meijer Jr. : A. in de
17. Eeuw, Groei en Bloei der Stad, pag. 171, Stik af J.
Mulders c. 1694.
(27)- Andersson: Karlskrona, figg. 33-34 ; Åke Stavenow: Carl
Hårleman , Upsala 1927, fig. U7 (Cronstedts Projekt).Da Planerne om et monumentalt, grundmuret Arsenal
blev genoptaget i Karlskrona i 1752, - man besad da
kun en uanselig Træbygning, - er det troligt, at alene
Tilstedeværelsen af et saadant i København har virket
ansporende. Det vides, at Johan George Steuer (død
1774) har foretaget Studierejser i Udlandet. Da der i
Krigsministeriets Kortaflevering til vort Rigsarkiv findes et Sæt Tegninger (Plan og Opstalt) af Trefoldighedskirken i Karlskrona, sign . Johan George Steuer
(ikke dateret), har denne muligvis været i København
og kan herfra have bragt Impulsen til Karlskrona. Af mindre egentlige Byggearbejder paa Gammelholm
i disse 5 Aar er der kun -Gr u n d til at nævne Frostenborg Vagthus (ved Indgangen fra Nyhavn), opf. 1737 af
Ph. de Lange (G. K. Indk, Sager 1738,'-'J/s fra Banner Matthiesen), Om Bradbænkmagasinet se nedenfor. -

HELHEDSPLANEN AF 1740
[lJ - R. A. Breve til Danneskiold-Samsøe fra Kong Christian
VI, 24/8 1739.
(2)-Journal de la Campagne . . . de Danemark ... 1739 (1904),
p.172-73.
13)-Approberes den 6. Maj. (S. K. K. Res. Prot. 1740 No.
121-124). H. A. Søetaten. Bestillingsmænds Arkiver. Generaladm, F. Greve Danneskiold-Samsøes Arkiv, Pk. II.
[4J - Marinens Kortsamling Design. A. 1279, konfirmeret d.
18. Aug. 1746.
[5]-ibid. Design . A. 725.
(6)-Hist. Medd. om Kbh. 1928 p.401 (Elling), Vilh. Lorenzen i O. Alstrup & Charles Christensen: Nyboderfolket
(1930), p. 16-18. - Da dette Afsnit allerede var i
Trykken blev jeg opmærksom paa et Projekt til Barakker (Marin. Kortsaml., uden Datum og Sign., geng.
i Texten p. 67), der ikke synes at tage Sigte paa Nyboder (Længernes Type afviger fra den i 1750'erne
anvendte); muligvis er det et Udkast til de her nævnte
Barakker; den perspektivisk tegnede »Maalestok« anvendtes alm . af Militæringeniører, ikke af civile Bygmestre.
[7)-Om de Bodt jfr. Thieme-Beckers KiinstIerlexikon IV,
17l, om Wackerbarth: P. Schumann: Barock u. Rococo,
Leipzig 1885.
[8J- Om Ghickstadt og Nivaa se III, 5 og IV, 2.
[9J-V. E. Tychsen: Ingeniørkorpset og Fortiflkationsetaterne, Navneindex.
[10J - Det projekterede Torveanlæg, centraliseret, men med
Længdeaxeprospekt, er en fransk 17. Aarh .'s Type. Jfr.
A. E. Brinckmann: Die Baukunst des 17. u. 18. Jahrh.
in den romanisehen Låudern (4. Ed., 1919), p. 303-04;
se ogsaa H. Josephson : Stadsbyggnadskonst i Stockholm
intill år 1800 (1918), p. 123 ngo - Om ideale Fæstningsbyer med Centraltorve jfr, P. Zucker: Entwicklung des
Stadtbildes (1929), p . 32-51. - Den eneste rene »Matrosby«, der synes at være blevet virkeliggjort i den
senere Barokperiode, var Bareeloneta ved Barcelona,
ca, 1760, »Ubergang zu einer modemen Arbeitersiedlung«, - som Nyboder. (Zucker anf. St., p. 31).
[H)-Hes. Protok. 1740 No, 121-24.
[12J - ibidem.
(13)-ibid. 1767, No . 56.

nem egenhændigt. Til Støtte af den af Forf. andetsteds
fremsatte Formodning (»Arkitekten« 1930, p. 237), at
Lange tilhørte et Haandværkermilieu og ikke var boglig dannet, skal der her meddeles et Par Prøver paa
hans Retskrivning, der selv maalt med Datidens Alen
var særdeles slet: »Die auf bauung einer Corpes de
garte welehe Erbaut werten soli auf Christians hollen
und Zwahr zu folge dem hie bey folgenden grund und
standriss. Ess werten dem n åchst an materialien Erfortert als ... grosse Ilentz burger mauer stein . .. . ,
dag (dvs. Dach) stein 2000 stuk ... Kaleh 60 Thon (dvs.
Tonnen), maur sant .... grund stein 2 braam (dvs.
Prahmen) .. «. Summa skrives »Soma«, end ikke sin
Patrons Navn kan han stave: »Dannensolt«.
[4J - »Intendant de Marine«, Kgl. Ordres og Resoll. til D.-S.
1746 17/9; »Flyde- Vagtene findes anbragt lige midt mellem Bommens og Christiansholms Vagter paa et Kort
fra 18. Aarh.'s Slutn. i Marinens Kortsaml. Design. C.
No. 15.
(5)-S.K.K. Resol. Prot. 1744 No. 36.
[6J - G. K. Indk. Sager 1744, 'a/s, 24/2, 18/., 18/6, 'JfJ/s.
(7J -ibid. lS/••
[8]- ibid. 1745, s/u . Berg og senere Mester Hasling udf. dog
Arb. paa Joh. George Kreysigs Enkes Vegne, jfr. Synsforretn. ibid. 1745 (fra Schumacher 18/ 9) ,
[9J - En Oversigt over disse er givet af O. Bauditz i »Berl.
Ttd.es Kronik, 15. Aug. 1930, dog kun for Kbh.s Vedkommende; jfr. ogsaa Weilbach: Dansk Bygningskunst
i 18. Aarh., p. 79 og Noten; om Kastellets Vagter se
Victor Krohn: Kastellet, i »Før og Nu« 1925, 213-260
passim.
[10)- Kg]. BibI. Ny Kgl. Saml. Fol. 371e.
[UJ-Opf. ca. 1737, gengivet i Weilbach: Dansk Bygningskunst, p. 79; ogsaa Hovedvagten paa Kongens Nytorv
var opført af Hausser (1724); Gammelholms Hovedvagt,
fra 1775, skal omtales i dette Skrifts 2. Del.
(12)-Særlig synes J . R. Fåsch's »Erstes (zweytes etc.) Versue h seines vorhabenden Wercks« (1722-29) at være
blevet benyttet af danske Militærarkitekter, de af ham
meddelte Vagthustyper svarer nøje til de herhjemme
gængse, bl. a. Akciseboderne.
(13) - Kgl. Bibl.s Billedsamling, Ingeniørkorpsets Aflev., Mappe
»Gliickstadt«; om Dilleben se Tychsen, anf. Værk, alfab.
Index- talrige Tegninger af ham i Ing. Korpsets Arkiv.
[14J - Om Marselis-Platen se Vilh . Lorenzen : Københavnske
Palæer I, Weilbach: Dansk Bygningskunst, p. 35; om
Soherr og Eigtwedt fx. »Arch.« XXVI: Om noget lidet
kendte Arkitekter fra 18. Aarh. (Weilbach); om JardinPflueg: »Gernt og Glemt« lIJ, 88-94 (P.'s Selvhiogr.),
(15)-Jfr. Elling: Philip de Lange, p. 26.34.
[16)- Holmens Chefs Indk. Sager 1741, fra G. K. 18/ 6, 2JJ/r,.
[17]-G. K. Indkomne Sager 1742, fra Suhm s1h, 801to; 1743, fra
Schumacher 18/6, 28lto; Suhms »Behovseddel« for 1743,
smsts. 24/to.
(18)-Ogsaa Gulvet, der opr, skraanede ned mod Kanalen,
er nu planeret. Medd. fra Ark . V. Sten Møller.
(19)-Se Kapitel III, 3.
(20)-Ogsaa i Ildet Suhmske« Projekt var der foreslaaet to
Mastekraner.
(21) Den ovenfor omtalte Memorial i Danneskiolds Arkiv med
Suhrns Marginalnoter.
(22) - KonstruktionskommissionensForhandlingsprotokol No.
1 (1739), p. 46 (om Besigtigelse af Elefantens Mastekran),
ibid. No. 8 (1745-47) p. 3, 10, 13, 68, 72, 78-80,103-05,
108, 120, 121; S. K. K. Hesol. Protok. 1746 No. 13. (Admiralitetets Erklæring, Bilag A, er af teknisk Interesse).
Om Anders Thuresen jfr. Tuxen: P. V. Løvenørn, p.
251; Garde II, 160-61.
[23)- Suhms Noter til det store Projekt 1740.
[24)-S. K. K. Res. Protok. 1742 No. 16.
[25]-ibid. 1743 No. 86.
[26J-ibid. No. 193; jfr. G. K. Indkomne Sager 1743, fra Schumacher u/8 •
[27J-G. K. Indk. Sager 1744, fra Lange 29/ S' 1745, fra samme

11/., s/n.

DEN STORE BYGGEPERIODE 1740-46
[lJ-S. K. K. Bes. Prot. 1740 No. 46.
[2J- ibid. 1743 No. 212; G. K. Indk. Sager 1744 (fra Schumacher 91/ 0), Schumacher blev Overekvipagemester .12
1743, afløstes atter af Suhm s!J! 1746.
[3J - Langes Overslag, der findes som Bilag til Schumachers
Forest. anf. St., har den særlige Interesse, at det i Modsætning til hans øvrige kendte Overslag er helt igen-
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[28J-La Science des Ingerileurs dans la Conduite des Travaux de Fortification (Haag 1734), 4. Bog, Side 62 ff.;
Planche 27, fig. 1-2.
[29J-JfJ·. Skr. til Danneskiold i dennes Arkiv i R. A., Pk. II,
[30J· Taarnet er nedrevet; jfr. Krohn: Kastellet Frederikshavn. p. 228, med Gengivelse af Opmaaling; Scheels
Projekt findes i R. A. Kortsamling, Krigsministeriets
Aflevering No. 1.
[31]-S. K. K. Res. Prot. 1755 No. 151.

