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- K0benhavns historie

-*)

Ar
1043
ca.
1160

Byen "Havn" nrevnes f0rste gang.
Kong Valdemar den store overdrager Biskop
Absalon byen "Havn" med tilliggende jorde
og 0er.

1167

Absalon bygger borgen ved "Havn".

1186

Absalon skrenker "K0bmannehavn" (K0benhavn)
med tilliggende til Roskilde Bispestol.

1248

Lybrekkerne plyndrer K0benhavn.

1368

Lybrekkerne erobrer og 0delregger K0benhavn.

Febr.
1417

Under Kong Erik af Pommeren bliver K0benhavn
rigets hovedstad.

ca.
1500

Rosengarden og Vingarden m.v. udstykkes.

1536

Dybet opfyldes (og Dybensgade opstar).

1549

Skarnholmene overdrages staden.

1556

Kong Christian III overdrager staden,
Gr0nnegards havn.

1598-1615

T0jhushavnen og omgivende bygninger arilregges.

1606-1624

Frestningen moderniseres. -Bremerholm deles.0sterport flyttes.

1606

Kong Christian IV opk0ber jordarealer udenfor
0sterport.

1606

Nytorv anlregges.

1610

Anlreg af en ladegard til K0benhavns Slot
•
pabegyndes, det senere "Rosenborg".

1614

Opf0relse af Skipperboderne pabegyndes.

1617

Christianshavn anlregges.

*) Uddrag af bogen: K0benhavn fra bispetid
til borgertid.
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1618-1619

L0ngangen anlregges.

1618-1620

Knippelsbro bygges.

1620-1625

En ny ladegard ved Set. J0rgens S0 bygges og
befrestes.

1623

Ladegarden ved Rosenborg nedlregges.

1624

Blokhuse til forsvar af havne10bet anlregges.

1625-1627

Plan for Ny-K0benhavn (Oktogonplanen).

1627

Arbejderne ved Set. Annre skanse pabegyndes.

1627

Ny-toldbod opf0res.

1629

Den nye 0stervold afstikkes.

1629

Den store stenbro pabegyndes. - Den sidste rest
heraf er "Gamle vagt", gadestykket fra Frederieiagade til Set. Paulsgade.

1631-1639

anlregges "Nyboder".

1639

Christianshavn far K0bstadsprivilegier.

ea.
1640

Set. Annre Rotunda pabegyndes (Nyboders kirke).

1642

Arbejdet pa den nye 0stervold pabegyndes.

1647

Ny 0sterport fuldf0res.

1647

Axel Drup udnrevnes til generalinspekt0r.

1648

Byen opmales og kortlregges. (Axel Urup).

1649

Byplanen for Ny-K0benhavn stadfrestes.

1650

Anlregget af Ny-K0benhavn pabegyndes.

1651

Ny Hollrenderby (Frederiksberg) anlregges.

1655 '

Admiralitetet oprettes, det er det f0rste skridt
til Statsforvaltningens opdeling i ministerier
(Kollegier).

1658-1659

Svenskernes belejring, forstrederne afbrrendes.

1661

Henrik RUse bliver generalinspekt0r.

1662

Ny Byplan for Ny-K0benhavn (se 1649).

:- 3 1663

Corfitz Ulfeldts gard nedrives (Grabr0dretorv
opstar).

1664

Toldbodvejen (nuvrerende Toldbodgade anlregges).

1666

RUses Kastel fuldf0res.

1667

Vestervold forlrenges. Frederiksholmskvarteret
anlregges.

1667

Sofie Amalienborg opf0res.

1668 .

Vesterport flyttes mod syd.

1668

Christianshavns voId forlrenges til sejl10bet.

1669

L0ngangsstrrede anlregges.

1670

Kongens Nytorv planeres og brolregges.

1671

N0rreport flyttes.

1673

Nyhavn udgraves.

1674

Christianshavn indlemmes i K0benhavn.

1674

Resens Perspektivplan af byen.

1680

Fladens leje flyttes til "Hukket" (ved Nyholm).

1680

Kong Chr. V Rytterstatue opstilles pa Kongens
Nytorv.

1680

Frederiksborggade anlregges.

1681

Frederiksholms Kanal anlregges. (RUse).

1682

Prins ens bro og Stormbroen bygges.

1684

Vandkunsten og Halmtorvet anlregges.

1685-1692

Christianshavns VoId forlrenges til bastionen.
"Kvintus" •

1689 '

Sofie Amalienborg brrender.

1690

Amalienborg have reguleres.

1690

Nyholm anlregges.

1690

Toldbodvejen (nu Esplanaden) anlregges.

1690

Den f0rste Langebro bygges.

- 4 1691

Nygade anlregges.

1692

Set. Annre plads anlregges.

1694

Skipperboderne bortsrelges fra kronen.

1694

Nybrogade reguleres.

1700

Voldgaderne reguleres.

1706

T0mmerpladser indrettes mellem Toldbodgade og
havnen.

1708

Ny 0sterport fuldf0res.

1719

Ny Toldbodgade (nuvrerende Toldbodgade) reguleres.

1724-1727

K0benhavns Slot ombygges.

1725-1727

S0erne reguleres.

1728

Den f0rste store brand.

1729

Gaderegulering efter brand en bl.a. Frederiksberggade og Kultorvet.

1730

Amalienborg Plads reguleres.

1740

Bebyggelsesplan for Ny-Ohristianshavn (Orlogsvrerft
og marineby).

1749

Anlregget af Frederiksstaden pabegyndes.

1749

Grundstenen til Frederikskirken nedlregges.

1755

T0mmerpladserne ved toldboden flyttes og anlregges
i Dronningens Enghave.

1756-1758

Nyboder udvides.

1757

Geddes kort over K0benhavn.

1771

Rytterstatuen pa Amalienborg Plads afs10res.

1781

Esplanaden anlregges.

1785-1795

Nyboder udvides og pladsen lGr0nland" forsvinder.

1794

Ohristiansborg Slot brrender. - Amalienborg bliver
Kongeresidens, - Kolonnaden bygges.

1795

Den anden store brand. (H0jbroplads frilregges)

1795

Gammeltorv og Nytorv forbindes.

- 5 1815

Det nye Rad- og Domhus fuldf0res.

1838

Hauserplads autoriseres som hjrelpetorv.

1838

Slagterboderne etableres ved Nikolaj Tarn.

1841

Kpngens Nytorv reguleres.

1847

Jernbanen K0benhavn-Roskilde indvies.

1852

En loy af 6 januar 1852 frig0r 1800 t0nder land
udenfor Voldene til bebyggelse. - Samme ar
begynder bebyggelsen af Saxogade og Blagardsplads kvarteret.

1853

Kolera epidemien raser. 4737 d0de.

1858

S0forterne ved K0benhavn oprettes.

1884

Den 3 oktober brrender Christiansborg Slot.

- 6 Krige, pestepidemier og storbrande i
K0benhavns historie.
I den uroligste periode, fra rigets konsolidering til unionstankens skrinlreggelse, rundt regnet fra 1100-1600, har der
vreret krige mere end halvdelen af tiden, ca. 260 ar.
Mellem ar 940 til 1940, ialt 1000 ar, heraf har der
vreret krige i ca. 375 ar.
Borgerkrige og opr0r i Danmark har der vreret i ca.
90 ar.

K0benhavn har i perioden 1348-1853 med korte mellemrum
vreret plaget med voldsomme epidemier.
Det var umuligt for bystyret at g0re folk begribeligt,
at det var n0dvendigt med renlighed for at holde sygdom borte
fra byen.
Fra tidligste tider havde man husdyr opstaldet i byen.
Latrin og al affald kastedes ud pa gaden.
Drikkevandet var darligt somf0lge af, at br0ndvand og
af10bsrender ikke holdtes skarpt adskilt.
Fattigkvarterernes uhyggelige beboelsesforhold og deraf
stammende tlarlige luft gjorde det til en let sag for sygdomme
at brede sig med rivende hast.
I 1348 kom den sorte d0d, en lungepest; den kom fra Kina.
Ingen kendte noget middel mod sygdommen, der bredte sig over
hele Europa.
I arene 1546, 1553-54, 1564-65, 1568, 1575-76, 1578,
1583-84, 1592, 1599-1600, 1608, 1611-13, 1619-20, 1624, 1629,
1636-37, 1651, 1653, 1654, 1675 hrerges byen af mere eller mindre
vold~omme pestsygdomme, bl.a. flere tyfus epidemier.
I 1711 breder en orientalsk byldepest sig fra Konstantinopel op gennem Europa, 23000 af hovedstadens befolkning d0r,
universitetet lukker, hoffet flytter til Kolding.
I 1853 opstar en koleraepidemi i byen, ialt d0r 4737
mennesker. - Pestepidemierne hremmede byens vffikst og udfoldelse.
Alle, der kunne, flygtede ud pa landet.
Fladens mandskab blev ogsa hardt ramt.

- 7 Under de voldsomste epidemier kunne begravelserne ikke
holde trit med d0dsfaldene. I gaderne la lig og d0ende mennesker mellem hinanden.
Der anlagdes pestkirkegarde udenfor voldene, bl.a. ved
N0rreport og udenfor 0sterport pa arealerne, hvor nu Classensgade, Nordborggade og Livjregergade ligger.
Bystyret krempede en hard kamp op igennem arene for at
forbedre sundhedstilstanden i byen.
I aret 1788 forbydes det at t0mme latrinspande i rendestenene.
I aret 1828 abnes en offentlig badeanstalt med russiske
dampbad e ,

I aret 1849 sker begyndelsen til et renovationssystem.
I 1893 begynder installationen af WC'er.

Af store brande, der har hrerget K0benhavn, kan nrevnes
f01gende: 1658, 1685. - Branden i 1728 lregger to femtedele
af byen i aske, 16-1700 huse 0delregges, 4000 familier bliver
husvilde, 5 kirker og mange offentlige bygninger, bl.a.
radhuset, universitetet og regensen samt universitetsbiblioteket 0delregges totalt, og mange uerstattelige handskrifter
gar tabt.
I 1794 brrender Christiansborg slot, og Kongefamilien
flytter ind pa Amalienborg.
I 1795 udbryder en ny storbrand pa Bremerholm:
Admiralitetet brrendte og med det mange vrerdifulde arkivalier.
Hele kvarteret syd for Nikolaj kirke brrendte. Ialt 55 gader
og 941 garde og huse 0delagdes.
; I 1807, den 2 september, bombarderer Englrenderne byen
med brandbomber, der forarsager frygtelige 0delreggelser og
store tab af menneskeliv. Den 7 september kapitulerer byen.
Brandvresenet havde krempet en heltemodig, men 10n10s kamp.
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Tegning nr. 1.
K0benhavn ved ar 1200, pa grundlag af Generalmajor
H.U. Ramsings unders0gelser.

Den medf0lgende beskrivelse giver et billede af den
lille by "Havn" og de omliggende 0er samt byens vrekst og
forsvarsvrerket "Absalons byvold", frem til 1417, da byen
bliver Danmarks hovedstad.

Det nuvrerende K0benhavns gadenet er indtegnet med
stiplede linier.

- 10 -

Ved det smalle sund mellem Sjoolland ogAmager la den
lille by "Havn".
"Havn" noovnes f0rste gang i aret 1043, idet det berettes, at Svend Estrids0n dette ar med sin flade s0gte ind til
Havn, forfulgt af Magnus den Gode. Den f0rst kendte betegnelse den samme, hvormed stedet benoovntes i pavebrev til Absalon
af oktober 1186 - har relation til den naturlige havn, der
dannes af det lukkede farvand mellem Sjoollarid og Amager, yderligere dookket af Refshalegrunden og de toot ved Sjoollandskysten
beliggende 0er, af hvilke de to st0rste senere blev betegnet
"Bremerholm" og "Strandholm".
Byen "Havn" var et overfartssted til 0en Amager og til
den rige danske provins Skane. Forbindelsen mellem Roskilde
og Lund, der 1104 blev oorkesrede for menigheden i Norden, har
haft sit naturlige for10b over "Havn", idet de to ooldste veje,
der fra Sjoolland f0rte ind til byen, var Alvejen fra nord
(nuvoorende K0bmagergade) og Alvejen fra vest (nuvoorende
Vestergade) begge f0rte hen til nuv: H0jbroplads, der var
udgangspunktet for foorgefarten.
Den kortere s0vej til Halsingborg medf0rte en besvrerlig
omvej til lands gennem det af store skove optagne Nordsjoolland,
der ret sent blev bebygget.
Da Kong Valdemar I, den store, var blevet konge i
Danmark (1157-1182), udvirkede han, at hans trofaste yen
Absalon, der var gejstlig ved Roskilde kirke, blev biskop
i 1158 og oorkebiskop i 1177.
Det lykkedes for disse to moond at samle det danske rige
og bekrempe de vendiske s0r0vere, der huserede ved Danmarks
kyster.
Absalon fik tilnavnet "Krigerbispen", fordi han fulgte
kongen pa mange togter og var en modig mand.
Som tak for Absalons hjrelp skrenkede kong Valdemar ham
et st0rre landomrade, hvortil byen "Havn" og 0erne udfor
Sjoollands kyst h0rte.
Det var en personlig gave til Absalon. Pa 0en "Strandholm" (den nuvoorende Slotsholm) lod Absalon bygge en borg i
aret 1167 til voorn mod S0r0verne. Se tegn. nr. 1.

- 11 I aret 1186 skamkede Absalon byen 11 Havn" , 0erne og
landomradet til Roskile bispestol, dog reserverede han sig
at bebo borgen, sa lrenge han Leve d e,
Da Absalon byggede borgen pa Strandholm, la allerede
forlrengst landsbyen "Havn" pa Sjrellandssiden.
Den la pa en lille bakke, fra Gammeltorv i 0St til
kant en af Radhuspladsen i vest, og fra lidt norden for
Vestergade i nord til Farvergade i syd, en hel del nrermere
stranden end i yore dage, idet kystlinien dengang nogenlunde
fulgte det nuvrerende Kompagnistrrede. Byens bebyggede areal
pa den tid var ea. 7 ha.
Ret nordligt, midt for Vestergade, la byens gadekrer;
endnu nordligere, fra Larsbj0rnsstrrede til N0rregade, fandtes lergrave, hvorfra beboerne hentede det vigtige byggemateriale til deres lerklinede huse.
Men mod vest, omkring Frederiksberggade, la den bygning, der gay byen karakter, Kirken.
Havn var altsa en sogneby, tilmed af en vis alder,
eftersom man ved udgravninger af den middelalderlige stenkirke var i stand til at papege sikre spor af en tidligere
trrekirke af bulhustypen.
Vigtigere er det at konstatere, at kirken var indviet
til Set. Clemens, de s0farendes srerlige skytshelgen. Det
viser, ~t bebyggelsenallerede da var mere end almindelig
landsby.
Den har meget tidligt vidst at g0re brug af de gode
anl0bspladser i str0ml0bet og omtaltes som en af de bedste
naturhavne i Nordeuropa.
Det, der karakteriserede staden, var forbindelsen af
borg og bysamfund, hvor borgen gay nrering og ydede forsvar
for ?e opblomstrende byerhverv, handel og handvrerk og var
samtidig et beskyttet frergested.
K~0nikeskriveren Sakse, der var samtidig med Absalon,
kaldte byen "K0pmannrehafn", K0bmrendenes havn.

- 12 I ly af borgen pa Slotsholmen blev der mUlighed for
at fa en beskyttet havn mellem Slotsholmen og Sjrelland,
hvoraf kanalen langs Gammelstrand endnu er en levning.
Den vestligste del hed Kattesundet, efter de flade
grunde ~d mod Kalveboderne. Resten hed Gammelbodehavn og
Dybet.
Kat betyder et grundt sted i vandet.
Kattesundet la omtrent, hvor gaden af samme navn nu
findes.
Den 0stligstedel af havnen hed "Dybet" og var farvandet
mellem Bremerholm og Sjrelland, ved den 0stlige ende byggede
bisperne en gard kaldet "0stergard ll med et vagttarn "Kringelen".
(Ved udgravninger i 1873 ved IlMagasin du Nord" fandt man
fundament erne til tarnet).
0stergard la, hvor nu Vingardsstrrede nr. 6 ligger, og
har vreret bygget for at beskytte den 0stlige indsejling til
havnen, og herfra kunne der holdes udkig efter fjender, der
kom norqfra.
0stergard er bygget 1328 og har senere vreret avlsgard
under borgen pa Slotsholmen. Se tegn. nr. 4.
Under Kong Hans (1481-1513) kaldes den Kong Hans Vingard.

I det 13' arhundrede var K0benhavn vokset til 70 ha.
Den ringbefrestning, der i form af grave og volde med
plankevrerk omsluttede byen, kaldtes "Absalons byvold".
Se.tegn. nr. 1.
Den strakte sig i en lrengde af 2,4 km fra stranden ved
L0ngangsstrrede, langs m011egraven forbi Vesterport til Jarmerstarnet, videre langs nuvrerende N0rre Voldgade til N0rreport
for enden af N0rregade, derfra skrat over Set. Gertrudsstrrede
og Abenra til Landemrerket, herfra et langt stykke langs nuvrerende Gothersgade, hvorefter den b0jede af skrat ned til davrerende 0sterport ved 0stergades ud10b i Kongens Nytorv, derfra
langs randen af Kongens Nytorv tii den drejede af og naede
Stranden ved Vingardsstrrede. - Vagttarnet "Kringelen" kaldtes
ogsa "Byens tarn 11'_.
.:Cs:e.kort fra ar 1377, tegn.nr. 2).

- 13 -

F0r Absalons tid var der en an10bsplads ved udmundingen
af en a, der l0b ind i byen ved nuvrerende Hauserplads-Pustervig. Aen 10b ned til stranden i retning af nuvrerende Vognmagergaqe, Gammel M0nt, 0st for Nikolai Kirke mellem Nikolaigade og Holmensgade, nuvrerende Bremerholm, og ud i det farvand
der kaldtes "Dybet" mellem Sjrelland og Bremerholm.
I Nikolaigade og Dybensgade er der fundet rester af bolvrerk og en art stensat kaj med fort0jningsringe samt en del
bade.
Af det her beskrevne ser man, at der var skabt en havn,
der strakte sig fra 0stergard til Kattesundet.

I det 13' arhundrede blev Set. Nicolaus de s0farendes
skytshelgen.
I bykvarteret omkring Set. Nikolai kirken, der omtales
f0rste gang 1261, var sildeskudernes tilholdssted. Fart0jerne
la i farvandet mellem Sjrelland og Bremerholm. Sildemarkederne
holdtes i Middelalderen pa torvepladsen "0stertorv". Dette
torY strakte sig mellem nuvrerende Kongens Nytorv-H0jbroplads
og 0stergade-Lille Kongensgade.

Fra 1186 til 1417 ejedes K0benhavn af Roskildebisperne.
I Byens Tarn var den f0rste toldbod, og her opkrrevedes

de afgifter, bisperne palagde de skibe, der s0gte havn.
Byens varehandel foregik i havnens vestlige ende ved
Ladbroen, nedenfor Ga~eltorv, bag ved la Ladbrostrrede (det
nuvrerende Lrederstrrede.) Se kort nr. 1.
Den 0stlige del af havnen, fra "Byens Tarn" til i nrerheden af H0jbro, var som omtalt sildeskudernes opholdssted,
og havnen fra H0jbro til Ladbroen var varehandelens omrade.
Den sidstnrevnte del var afsprerret med bomme, der abnedes
og lukkedes aamt LdLg med byportene, som anf'o r t i Stadsretten
af 1294.
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Fa dette tidspunkt blev told og havneafgifter betalt i
en bygning, der kaldtes Endebod, der la i nrerheden af Ladbroen,
som la mellem Knabrostrrede og Radhusstrrede.
I Roskildebispernes jordebog fra ca. 1380 siges det,
at fred skal holdes i havnen, ogstridigheder skal ved rettens
hjrelp afg0res i Endebod.
Fa Slotsholmen mellem H0jbro og Holmensbro blev der
senere bygget en bygning til Rentekammeret (Kaneellibygningen)
og hertil flyttedes toldboden (se videre pa side 28).
"Dybet" blev med arene ufarbar for stl2lrre skibe pa grund
af, at byens affald og rendestenenes udll2lb endte i havnen,
og endelig afsprerrede Chr. III under Kl2lbenhavns belejring
"Dybet" og opfyldte det. Dermed var Bremerhold gjort landfast
med Sjrelland, og der var nu kun adgang til havnen gennem
Slotsholmskanalen.

Da byen voksede, blev Set. Clemens kirke for lille, selv
om den var blevet ombygget i sten.
Absalon planlagde at bygge en ny og stl2lrre kirke "Vor
Frue Kirke", men det blev Absalons efterfl2llger Feder Sunesen,
der blev kirkens grundlregger.
Fa Generalmajor H.U. Ramsingslkort over Kl2lbenhavn ved
ar 1200 (tegn. nr. 1) vises der 4 kirker: Set. Clemens kirke,
Vor Frue Kirke, Set. Nikolai og Set. Petri Kirke.

, Den store handelsby Lubeck og de 0vrige Hansesteder sa
med misundelse pa, at K0benhavn voksede som handelsby, og i
aret 1248 erobrede Ltibeekerne byen. Store dele af den reldste
middelalderlige bebyggelse og kirker hrerges og brrendes.
Absalon~ borg nedrives til grunden.

- 15 I aret 1367erklrerer 37 hansestreder, Sverige, Mecklenburg og de holstenske greyer Danmark krig.
Krigen gjaldt ogsa Norge. Fra aIle kanter vreltede fjenderne ind over landet.
K0benhavn, Helsing0r, Malm0, Falsterbo, Skan0r, stege,
Ribe, Alborg og Randers ma overgive sig og bliver plyndret
og brrendt.
Hanseatiske stenhuggere kommer til K0benhavn og begynder
nedriy.ningen af K0benhavns Slot.
Danmark ma slutte fred med sine fjender.
I tiden fra 1186 til 1417 ejedes K0benhavn af Roskilde
bispestol, men kongemagten havde gentagne gange fors0gt at
komme i besiddelse af byen.
I februar 1417 opnaede Kong Erik af Pommeren, efter en
kendelse pa det sjrellandske landsting, at Roskilde bispestol
matte aflevere K0benhavn til Kong Erik, der regerede fra
1396 - 1439.
Byen bliver herefter Danmarks hovedstad og srede for den
kgl. regering.

Bispevreldets tid er slut.
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K0benhavn omkring 1535
se tegn. nr. 2.
Kong Hans

- Christian III

- 17 K0benhavn omkring ar 1535 med vejledende tekst.

For at lette forstaelsen
af tegningerne

Nr. 2
6
- 36
62

K0benhavn ca. ar 1535
" " 1650
"
"
" " 1750
"
" " 1850

er der pa disse tegninger med punkterede linierindtegnet
nutidens kystlinier og S0ernes omrids.

Kong Hans. Konge fra 1481 - 1513.
Omkring 1509 tager Kong Hans fat med stor.energi pa at
skabe Danmark en virkelig orlogsflade. Den f0rste statsbyggede
i Europa.
Fladerne var i tidligere tider sammensat af handelsfart0jer, der indkaldtes til krigstjeneste.
Kong Hans menes at vrere den f0rste, der har ladet bygge
skibe til orlogsbrug, og dels hertil, delstil deres reparation har ladet indrette et kgl. vrerft, der la pa Slotsholmens
syd0stlige side; men oplysningerne omdette er meget sparsomme.
Det vides, at Kong Hans har ladet bygge orlogsskibe i
S0nderborg og Kalundborg, hvortil han har indkaldt udenlandsk
arbejdskraft. Fa. Slotsholmen lededes arbejdet af slotsh0vedsmand Eske Bille.
Det er f0rst fra Chr. Ill's tid, at der haves enkelte
palidelige oplysninger om vrerftet pa Slotsholmen.
Fladen la fra ca. 1428 i Rrevehalegattet bag Slotsholmen
og flyttede derefter til Gr0nnegards havn, syd for den nuvrerende Knippelsbro pa Amagersiden. Se tegn. nr. 1.
Senere la skibene i havnen, i .een linie indenfor Refshalegrunden, noget sydligere end det i yore dage kendte
"Fladens Leje" (Holmen).

-
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Christian III. Konge fra 1534 - 1559.
Grevens Fejde 1534 til 1536. Danmark havde ingen konge.
1534 udbryder den blodige borgerkrig, som efter den
oldenburgske greve Christoffer har faet navnet "Grevens fejde".
Grev Christoffer er herre over hele Danmark 0st for
Lillebrelt, og Kong Christian III var kun herre over en lille
del af Jylland.
Krig og opr0r rasede i det 0vrige land.
Det lykkes for Chr. Ill's feltherre Johan Rantzau i
l0bet af fa uger at erobre hele Jylland.
I 1535 erobres Fyn, og som sidste del af Danmark overgay K0benhavn sig den 29 juli 1536.
Skibbyggeriet overflyttes fra Slotsholmen til Bremerholm ca. 1550.
Bremerholm var en lay holm i strand en, ligesom Slotsholmen og Skarnholmene. Farvandet mellem Bremerholm og byen
hed Gammelbodedyb, ogsa kaldet Dybet, et sejl10b, der f0rte
ind til hovedstadens reldste havn, pa kortet fra ar 1200
kaldet Gamlebodhavn, det nuvrerende Gammelstrand. Se tegn. 1.
Kongen beordrede, at volden fra 0sterport f0res ned
over Bremerholm og dermed ogsa over Dybet, der samtidig opfyldes, og derefter er Bremerholm gjort landfast med Sjrelland.
Denne opfyldning var allerede pabegyndt under belejringen af byen i 1536 for at hindre byen i at fa forsyninger ad
s0vejen.
Ved denne ordning har man for0get Bremerholms areal og
forbedret forsvaret mod s0siden. Se tegn. 4 og 6.
, Da Chr. III 0nskede at bygge st0rre skibe for at tage
kampen op med LUbeckernes skibe, lader han indkalde nogle
kunstlige skibbyggere og anviser dem arbejdsplads pa Bremerholm.
S0helten Peder Skram assisterede Kongen med at skabe
begyndelsen til orlogsvrerftet pa Bremerholm.
Holmens reldste smedie har ligget pa det nordlige hj0rne
af Boldhusgade og Admiralgade (1551). Se tegn. nr. 4.
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Ar 1556 oph0rer k0bstrederne med at stille skibe til
orlogsfladen, der nu rader over et tilstrrekkeligt antal regulrere krigsfart0jer.
Den 18 december 1556 overdrog Chr. III havnen til staden
K0benhavn, efter at fladen var flyttet til Krabbe10kke havn,
der oprindelig var ind10bet til Dybet, der adskilte den davrerende 0 Bremerholm fra Sjrelland. Se tegn. nr. 1.
Da Dybet blev opfyldt, blev ind10bet dertil en vig
mellem Bremerholm og Sjrelland, som fik navnet Krabbe10kke havn,
og efter ar 1556 anvendtes sam oplagshavn for orlogsskibe, se
tegn. nr , 1.
Efterhanden som Dybet blev opfyldt, gay Chr. III i 1557
borgerne loy til at lregge deres skibe i Vinterleje sammen med
nogle af orlogsskibene, der la i Gr0nnegards havn.
Dybets udmunding i kanalen over mod Slotsholmen blev
f0rst opfyldt i 1565.
Pa Slotsholmen lod Chr. III i 1551 opf0re et t0jhus.
Dette la, hvor nu Rigsarkivet ligger. (Blev nedrevet 1617)

- 20 -

Frederik II. Konge 1559 - 1588.
Fr. II fortsretter med at udvikle det af hans fader pabegyndte orlogsvrerft pa Bremerholm med kraftig st0tte af admiral
Herluf Trolle, der skal have tilsyn med orlogsskibene og deres
tilbeh0r.
Af bygninger, der opf0rtes i Fr. II's tid kan nrevnes:
Reberbanen bygges 1562 - 1565 (nedlagt 1865).
Den store smedie= Ankersmediej opf0rt 1562 - 64
(ombygges senere af Chr. IV til Holmens Kirke).
Bolig for Holmens admiral opf0rt 1578 og benyttet til
1591 .
Pa tvrers af reberbanens nordlige gavl opf0res et kornmagasin fra 1579 - 1581 (ombygget til sejlmagasin 1606).
Ved reberbanen la i 1579 Krabbe10kke k0kken for bespisning af vagtmandskabet til de i havnen oplagte skibe. Se tegn.
nr. 7.
Pa Slotsholmen opf0rtes proviantmagasin til fladen.

Fr. II matte holde en stor orlogsflade for at kunne
drive jagt pa de s0r0vere, der angreb de skibe, der havde
betalt 0resundstold, og derfor regnede med at kunne sejle
sikkert i 0sters0en.

Kong Fr. II byggede Holmens bro, som indtil midten af
det 17. arhundrede hed Nybro.
Den var oprindelig en trrebro, men ombyggedes som stenbro 1723 og da som klapbro.
Tegn. nr. 3. Hollrenderen Abraham Ortelius kort over
Danmark 1584.
Tegn. nr. 4. Kort over Bremerholm 1500-1530. Kopi af
Generalmajor H.D. Ramsings kort.
Tegn. nr. 4. Bremerholms oprindelige form i forhold
til byens kystlinie, indtegnet pa et nutidigt kort.-Kopi af
Ramsings kort.
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Christian IV. Konge 1588 - 1648
Tegn. nr. 5. K0benhavns befrestnings- og byplan ar
1625 - 1627.
Tegn. nr. 5.Sankt Annre skansens udviklingshistorie.Se ogsa tegn. 12 - 13.
Chr. IV kaldes ofte K0benhavns anden grundlregger.
Det var hans initiativ, der f0rte til den store udvidelse
af byen, havnen og befrestningen, selv om det f0rst blev hans
S0n og s0nnes0n, der drog den fulde konsekvens af hansforetagsomhed, bg f0rst den sidstnrevnte, Chr. V, efterlod hovedstaden
med en velafrundet og rationel befrestningslinie, den naturlige
slutsten pa bedstefaderens. planer.
Det K0benhavn, som var skuepladsen for Chr. IV's pragtfulde kroningsfestligheder i 1596, var en helt igennem gammeldags stad med middelalderlige mure og tarne, primitive havneforhold og ringe udstrrekning.
Den by, han som 7o-arig efterlod sig, var en mere moderne
udvidet og forsk0nnet by, der regnedes blandt de bedste steder
i Europa.
Byanlregget var ikke fuldt udbygget, da han d0de, til dels
endnu kun pa projektstadiet, men hvis udviklingslinier var fastlagte for de f0lgende arhundreder.
Det var hans hensigt at skabe en blomstrendehandelsby
ved den gamle fortrinlig liggende 0resundshavn.
At udvide og forbedre befrestningsanlreggene og skabe gode
forhold for orlogsfladen, bade hvad bygning, ekvipering, udrustning og vedligeholdelse angar.
Det f0rste, der blev sat igang, var s0arsenalet syd for
slottet, bestaende af proviantgard og t0jhuset og den mellemliggende ekviperingshavn.
Ideen med Chr. IV's anlreg pa Slotsholmen var, at krigsberedskabet for fladen skulls samles. Derfor opf0rtes i arene
1598 - 1618 de fire store bygninger: T0jnuset, Galejhuset,
Provianthuset og Bryghuset.
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Imellem T0jhuset og Provianthuset anlagdes en skibshavn,
hvor fladens skibe kunne forsynes med alt til togterne henh0rende.
For at opf0re dette anlreg matte Slotsholmen udvides,
ved at man byggede ud i vandet 0stover mod Amager. Se tegn.nr.7.
(Skibshavnen opfyldtes i 1868 og er nu bibliotekshave).
K0benhavns befrestning rna allerede tidligere vrere blevet
forstrerket med et enkelt muret tarn "Byens tarn", der omtales
i jordebogen af 1377.
Flere murede tarne omtales i jordebog af 1496, og denne
udvikling fortsattes i det f01gende arhundrede, ligesom plankebefrestningen strrekningsvis blev af10st af en bymur.
Men artilleriets udvik~ing gjorde, at den middelalderlige
befrestningsmur tabte sin betydning, og man anlagde voldbefrestning i stedet.
Som enbegyndelse opkastede man volde bag bymurene (under
Chr. II. 20 maj 1530) og voldgrave foran. Se tegn. nr. 2.
I 1601 udnrevnes Breide Rantzau til K0benhavns statholder.
Under hans og Chr. IV's led else gennemf0res en storstilet fladeoprustning. I stort antal 10ber nye og mod erne krigsskibe af
stabelen, og antallet tredobledes i 10bet af fa ar.
Disse skibe byggedes ikke pa Bremerholm, men rundt om i
riget, de mest benyttede steder var Nakskov og Kalundborg,
endvidere Kolding, Haderslev, Flensborg, GIUckstad, Neustadt
og Oslo.
Bremerholm var udrustnings~ og reparationsvrerft, dog
kunne der her ogsA prresteres 2 nybygninger pr.ar. Her fremstilledes fladens ankre; her var reberbane, sejlloft, blokkedrejerog billedskrerervrerksteder m.fl. Foruden s0folk var der ca. 800
hand~rerkere, endvidere ca. 150. straffefanger, der gik i jern.
Disse udf0rte det allergroveste arbejde. Arbejdstiden var fra
.5 morgen til 7 aften med 4 spisepauser.
I tiden omkring 1640 var der en kampklar flade pa 18
orlogsskibe i S0en hvert ar med et mandskab pa ca. 3000 mand,
hovedsagelig taget fra Norge.
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Der oprettedes et kanonst0beri i Helsing0r. Det vigtigste ramateriale var tvangsafleverede kirkeklokker.
I 1607 far nederlandske skibbyggere 10fte om religionsfrihed og 8 ars skat~efrihed, hvis de viI bosrette sig i
Danmark.
Chr. IV havde iridkaldt en skotsk skibbygger, adelsmanden
David Balfour, der byggede ham et flagskib "Trekroner" pa
1500 tons. Det var overdadigt udsmykket, forgyldt for og agter
og med udhuggede billeder malede i allehande farver.
I 1606 foretog Chr. IV med dette skib et Englandstogt,
hvor han bes0gte sin svoger Kong Jakob I.
Samtidig med, at Chr. IV i aret 1606 b~gyndte en modernisering af hovedstadens frestningsvrerker, foretog han et omfattende Opk0b af "Borgernes haver" udenfor voldene.
Mange borgere var S0gt udenfor voldene,hvor de opf0rte
huse, fordi sundheds- og renlighedstilstanden inde i byen var
megetdarlige og sundhedsfarlige.
Det var ikke Chr. IV's mening at lregge disse arealer
til bygrunden; han tvrertimod k0bte dem fri for den sredvanlige
jordskyld til magistraten, og saledes fuldstrendig unddrog det
byens radighed.
Chr. IV har nreppe pa dette tidspunkt tilsigtet en egentlig byudvidelse.
Den i 1606 pabegyndte regulering af dengamle befrestningsring krrevede ' lmere plads, sa allerede denne plans gennemf0relse n0dvendiggjorde arealerhvervelser udenfor den gamle
voId; men dertil har knyttet sig 0nsket om en ny lysthave til
erstatning for den nedlagte del af den gamle kgl. Lyst- og
K0k~enhave pa Bremerholm og i forbindelse dermed anlreg af en
ny ladegard til slottet.
Den nye ladegard og lysthave anlagdes nord for byen
(Fra nuvrerende Gothersgade og nord efter, og fra den nye 0stervoId og ud mod Sundet). Se tegn. nr. 5 og 6.
"Huset i Lysthaven" blev ved forandringer og tilbygninger
til Rosenborg Slot, men var i begyndelsen opf0rt som hovedbygning til Ladegarden,hvis 0konomibygninger la nord for det.
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Rosenborg slot blev omgivet med volde og grave, en hel
lille frestning. Vandet til voldgravene fik man ved at grave en
rende fra Sortedamss0en til havens nordvestlige hj0rne i 1619.
Den 5 marts 1624 fik slottet og Kongens Lysthave navnet
"Rosenborg".
En ny ladegard anlregges ved Set. J0rgens S0 1623, og
ladegarden ved Rosenborg nedlregges, og hermed begynder et af
de interessante afsnit i K0benhavns byplanmressige udvikling.

Det islandske Kompagni havde faet Chr. IV's tilladelse
til at erhverve et st0rre kystomrade, hvorpa der bygges en
reberbane, (la ud til vandet, hvor nu Amalienborg ligger).
Bevillingen var af 8 februar 1621. Grunden skulle vrere
660 alen lang og 108 alen bred, og langs grundens vestre side
skulle der imellem reberbanen og borgernes haver vrere en 18
alen bred gade. Denne gade svarer omtrent til nuvrerende
Amaliegade.
Chr. IV f0rte 0stervold med gray ned over Bremerholm
til kanalen mellem Bremerholm og Slotsholmen, hvor den mundede
ud ved enden af det senere byggede ligkapel til Holmens Kirke.
Se tegn. nr. 76, ar 1870. Denne vold og gray var frerdig i oktober 1614. Graven blev med mindre rendringer til den senere
Holmens Kanal.
Volden og graven delte Holmens omrade i 2 dele: selve
Bremerholm og det areal pa bysiden, hvorFr. II smedie (senere
Holmens kirke) lao
Dette areal pa bysiden af graven kaldtes "Holmens Lage".
Indgangen til Bremerholm var gennem en muret hvrelving i volden,
kaldet "Holmens port" eller "Holmens lage", frerdigbygget 1614.
Fra porten f0rte en vindebro over voldgraven til Bremerholm. Porten la overfor Ulkegade (senere Holmensgade) (nuvrerende
Bremerholm) •
Da volden blev n~drevet, opf0rtes i 1646 en bygning pa
bysiden tret op mod kanalen: "Bremerholms vagt".
I bygningen fandtes desuden t0jmagasin, Navigationsskole.
Kirkeskolen fik ogsa lokaler her.
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Fr. II's ankersmedie anvendtes til 1618, hvorefter den
ombygges til kirke og kaldtes Bremerholms Kirke og indviedes
den 5 september 1619. (ViI mere detailleret blive omtalt senere).
Se Chr. IV's byplan fra 1625 - 1627 med Nyboder indtegnet og Sankt Annre Skansens udviklingshistorie. Tegn. nr. 5.
Begyndelsen til beboelseshuse til fladens mandskab ved
Set. Nikolaj kirke var gjort af Chr. III, der byggede huse til
t0mmermrend og andre slotstjenere.
Chr. IV begyndte 1614 at bygge boder til fladens mandskab.
Den f0rste del af boderne var frerdigbygget 1617, den sidste del
1619. Disse boder la mellem Dybensgade og Holmens Kanal. Efterhanden blev badsmandsboderne beboet af skippere, styrmrend m.fl.,
og fik derfor navnet Skipperboderne.
Arealet, hvorpa Skipperboderne blev bygget, havde tid ligere vreret slottets have, hvor der ogsa havde vreret rendebane
og turneringsplads, men da Chr. IV havde anlagt Kongens Have
og Rosenborg, var den gamle have overf10dig.
Hvad der var enestaende pa den tid var, at Chr. IV forsynede aIle husene med numre, og aIle hj0rnehusene blev forsynet
med gadenavne.
De syv gader fik navnene: Admiralgade (muligvis f0rst et
andet navn). Skvaldergade (nu Nikolajgade). Ulkegade (senere
Holmensgade, nu Bremerholm). St0restrrede (nu Holmens Kanal).
Skippergade (Laxegade). Delfinstrrede (nu Dybensgade) og Hummergade.
Skipperboderne kaldtes ogsa Numrene.
Skipperboderne nedbrrendte totalt under branden 1795.
Se t~gn. nr. 76.
Chr. IV indsa snart, at K0benhavn, selv om farvandene omkring byen ydede en vis beskyttelse pa grund af den ringe vanddybde, og indsejlingen til byen var beskyttet 0stfra af det
unders0iske rev "Refshalen", der var en fortsrettelse af 0en
Amager nordefter(se tegn. nr. 23), matte have et befrestningsvrerk pa den anden side af Refshaledybet, sundet mellem Amager
og S jrelland.

- 26 Chr. IV foranlediger, at dar blev udf0rt projekter, der
fra f0rst af, foruden at vrere frestningsanlreg, ogsa skulle rumme
beboelse for fladens mandskab, men det blev rendret til et k0b~
stadsanlreg omgivet af volde, og med et kanalanlreg, der kunne
aflaste K0benhavns havneanlreg med pakhuse og bolvrerksplads.
Kongen oprettede den 7 december 1617 en kontrakt med den hollandske ingeni0r Johan Semp, om at udf0re voldene og opfyldning
til byen og frestningen Christianshavn.
Arbejdet p~begyndtes 5 april 1619 og var et kolossalt
opfyldnings- og Jordarbejde.
Christianshavn blev en selvstrendig k0bstad med privilegier og byvaben den 8 juni 1639. Se tegn. nr. 6 og 7.
I 1674 blev den indlemmet i hovedstaden.
Forbindelsen mellem K0benhavn og Amager havde fra tidligste tider vreret frergefart, men i arene 1618 - 1620 lod Chr. IV
bygge bro fra Slotsholmen til Christianshavn. Broen kaldtes
Christianshavns bro eller store Amagerbrm,og senere Knippelsbro.
Se tegn. nr. 7.
B0rsen blev frerdigbygget i 1631 og var opf0rt pa en landtunge, der var opfyldt fra Slotsholmen for at danne en k0rselsvej til broen.
Chr. IV's store nye hus pa Bremerholm, almindeligt kaldet
Smedierne, opf0rtes i arene 1615 til 1627. Bygningens opf0relse
falder i 2 afdelinger, og hver afdeling igen i flere afsnit.
Se tegn. nr. 7.
1ste afdeling 1615 - 1619 var bestemt til K0kken, Skriverstue og Kirke. Loftet over kirken indrettedes til spanteloft.
I august 1617 mures der pa alteret, og i oktober 1617
maIer Helge Torbensen, der var maIer pa Holmen, altertavlen,
og Kandest0ber Jurgen Rasmussen far betaling for et brekken af
tin til d0befonden.
Den 16 november 1617 er det hus pa Bremerholm, som maltid
holdesudi, indviet til en kirke af Doktor Hans ~ovelsen Resen,
Biskop i Sjrelland. Hvilket hus blev til det samme hellige brug
indtil d. 5 september 1619.

~
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2'det afsnit 1616 - 1618. Da der i slutningen af aret
1618 blev arbejdet pa at omdanne Fr. II's ankersmedie til kirke,
ma den nye smedie vrere tradt i virksomhed, senest i efteraret
1618.
3'die afsnit 1617 - 1619. Vejerhuset. Fundamenter lregges
24 december 1616. Huset var frerdigbygget 1619.
2'den afdeling 1623 - 1627. Det store hus: Fortsrettelse
heraf bygges 0stefter og betegnes som vrerksteder til smedien.
1'ste afsnit 1623 - 1625. 68 alen langt hus opf0res til at
smede S0m udi.
2'det afsnit, 1625 - 1627. Hus opf0res til forskellige vrerksteder. Det var den sidste tilbygning til det store hus.
Den samlede bygnings lrengde var 376 fod; bygningen stod, til
Gammelholm blev nedlagt som vrerft.

Fr. II's ankersmedie, der var bygget 1562 - 1564 af
bygmester Peder de Duncker, anvendtes til ar 1618, hvorefter
den blev omdannet til kirke.
I tarnet (den del af smedien, der la ud til Kanalen, fandtes bolig for smedemesteren, indtil han flyttede ind i den nye
smediebygning pa Bremerholm (se ovenfor).
Indtil 1591 udbetaltes folkenes l0n i smedien.
Den 25 december 1618. "En del t0mmermrend betalt for arbejde
i den gamle smedie, som Bremerholms Kirke skal vrere".
5te september 1619. Bremerholms Kirke indviet af Doktor
Hans'Povelsen Resen, Biskop i Sjrelland, efter at den tilforn
haver vmret smedie udi den Nord-Ost-ende og kaldtes den store
smedie, som nu er pa Holmen, og udi den Syd-Vest-ende haver
vreret en mynt, som nu Coret er, ovenpa samme Mynt var en navigationsskole.
I et kort aremal har der ogsa vmret toldbod her, indtil
Chr. IV i 1624 bestemmer sig for at flytte toldboden til Knippelsbro. (Lms afsnittet om Bremerholms Kirke). Se side 109.
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K~benhavns

toldbods historie.

Byens f0rste toldbod havde til huse i byens gamle vagttarn, der var bygget ved den 0stlige indsejling til havnen.
Tarnet la, hvor nu Vingardsstrrede nr. 6 er beliggende.
Hvornar tarnet er bygget, vides ikke, men det er bygget i
bispetiden, der var fra 1186 - 1417. Se tegn. nr. 2, averste
kort. Byens Tarn blev nedrevet ca. 1560, og toldboden blev
flyttet til Rentekammeret, der la pa Slotsholmen.
Gennem rentemesterregnskaberne ser man, at der den 7
december 1617 arbejdes pa et nyt bomhus udenfor den gamle smedie, som nu skal vrere toldbod.
Den omtalte smedie er Fr. II smedie, der var bygget
1562 - 64. 1618 er toldboden flyttet til Fr. II smedie.
1624 bestemmer Ohr. IV sig til at bygge en ny toldbod
ved Amagerbroen (nuv. Knippelsbro)j nord for broen pa Ohristianshavnssiden.
Chr. IV be stemmer sig nu for at beskytte ind10bet til havnen af hensyn til fladen, og der bygges blokhuse nord for Sot.
Annes bro og S.ot. Annes skanse pl an'Lesgge s ,
Nu indsa man, at det ville vrere form~lstjenligt at have
toldboden liggende ved det beskyttede havneind10b, derved kunne
havneonrrad e t . udvides i betydelig grad •.
Af regnskaberne ses det, at der er indrettet en toldbod
pa det blokhus ved Sjrellandssiden den 1 juli 1627.
Hermed var havnens udstrrekning mod nord fastslaet for de
f0lgende arhundreder op til vor tid. Se kortet fra 1650, tegn.
nr , 6.

Se kort over K0benhavn, Christianshavn og nrermeste omegn
med projekterede arbejder, ar 1649, og kort over byen ved afslutning af Chr. IV's virksomhed. Tegn. nr. 6med vejledende
tekst.
Tegn. nr. 7 viser nogle af Chr. IV's byggearbejder med
beskrivelse.

--
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Chr. III overladt borgerskabet til bradbamk, (d.v. s , tjreringsplads) og ladested.
Holmene blev ved opfyldning forbundet med hinanden og
Slotsholmen. .
Opfyldningen synes isrer at have taget fart, efter at
Chr. IV i arene 1614 - 1619 havde Qygget "L0ngangen", den lukkede forbindelse~vej mellem Slotsholmen og kvarteret omkring
Vandkunsten, (Slottets pumpevrerk).
Det indvundne terrren blev efterhanden udnyttet til privat
bebyggelse, idet borgerne henholdt sig til det gavebrev, som
Chr. III havde givet dem, om at srette 'dere s bade og hesnge deres
fiskeredskaber pa.
Da kanalen ved ~ammel strand sa nogenlunde havde faet sin
~~nmrebredde, lod Chr. IV opf0re ridebane og staldbygninger ud
for slottet. Se tegn. nr.6.

Af anlregsmuligheder for skibe, der skulle an10be K0benhavn,
havde man Gamlebodhavn fra Renteribygningen pa Slotsholmens nordside til M0llegraven og ved Sot. Annre bro udenfor gamle 0sterport.
Som vinterhavn benyttedes Gr0nnegards havn pa sydsiden
af Refshalen, i sin tid overdraget borgerskabet afChr. III,
muligvis til erstatning for opfywdning af "Dybet" mellem byen
og Bremerholm. - Der, hvor Christlanskirken ligger, er opfyldt
areal og er en del af den sakaldte Gr0nnegards havn.
Krabbe10kke havn kaldtes den vig, der endnu var til rest
af det gamle dyb I!!sllem byen og Bremerholm, se tegn. nr. 1.
Kystlinien nord for Bremerholm til Sot. Annrebro og videre nordefter var dengang kun almindelig strandbred, der ikke
matte benyttes til udlosning; kun ved selve broen kunne fart0jer
lregge til. Se tegn. nr. 1.
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Anlregget af Ohristianshavn mecrfurte ikke den forbedring
af havneforholdene, man havde trenkt sig. Tvrertimod, den nye
Amagerbro var en alvorlig gene for skibsfarten, og stromforholdene forarsagede, at orlogsskibene matte ankre op nord for
broen pa strommen eller i Krabbelokke havn. Kobenhavn havn
havde pa den tid intet sluseanlreg. Se tegn. nr. 7 og 8.
Her la orlogsskibene ret ubeskyttet mod overfaldfra
sosiden.
Fa kortene over Kobenhavn fra 1535 og 1650, se tegn. nr.
2 og 6, ser man tydeligt, at byudvidelsen, som Ohr. IV havde
tilkobt sig 1606, la ganske blottet for angreb fra soen, og
pa dette tidspunkt var der heller ingen volde fra Norrevold
og ud til kysten, hvor den senere Sot. Annre skanse kom til at
ligge. Fa kortet fra 1650 ses ogsa, at Bremerholm vrerft la
uden for voldene, dette har sikkert tilskyndet ORr. IV til at
sikre indsejlingen til havnen nord fra. Se tegn. nr. 6.
Ohr. IV bestemte sig derfor til at sikre indlobet ved at
bygge 2 blokhuse, det ene nrer Sjrellands kyst, det andet lige
overfor pa den yderste spids af Refshalegrunden. Markeret som
p og q. p = toldbod. Q = blokhus pa 0v~rste tegn. fra 1649.
Tegn. nr. 6.
Chr. IV noterer pasin skrivekalender den 20 februar 1624:
Udi havnen for Kjobenhavn bleve sjunkne adskillige skibe og
tvende blokhuse derpa bygt.
Fa samme tid var man igang med at bygge en ny toldbod
ved Amagerbroen, nord for broen pa Ohristianshavns siden.
Blokhusene ma derfor vrere byggede alene for at kunne beherske indlobet af hensyn til orlogsfladen.
Nu indsa man, at det ville vrere formalstjenligt at have
told?oden liggende ved det nye beskyttede havneind10b saledes,
at farvandet mellem dette og Ohristianshavn bro blev inddraget
i K0benhavns havneomrade, og at ind10bet burde beskyttes yderligere ved at anlregge en skanse.
Blokhusene ma vrere byggede i 10bet af 1624. Se tegn.nr. 6.
Danmark var indblandet i tredivearskrigen i perioden
1624 - 1630, hvilket medforte, at Ohr. IV periodevis opholdt
sig i Tyskland.

~
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Sankt Annre skansen planlregges af Chr. IV i april 1625.
1626 - 1627 blev blokhuset ved Amagerland sikret med 8
stenkister, der har gjort bom10bet small ere , end det var i
1624. Af srerlig betydning for udviklingen pa Sjrellandssiden
blev det, at Blokhuset her i 1627 blev sat i forbindelse med
kysten ved en bro og indrettet til toldbod. Se tegn. nr. 12
og 13.
Af gamle regnskaber ses, at i juli 1627 blev der afregnet
med t0mmermester J0rgen Hansen IIfor noget arbejde, han haver
forfrerdiget pa blokhuset, som tblderen skal have sit vrerelse
udi II •
I april-maj 1631 bukkes prele til en dremning, som g0res
ud til toldboden. Dremningen frerdig i august -1632; 26 Roder
lang. Se tegn. nr. 13.
Hermed var havnens udstrrekning mod nord fastslaet for
de f01gende arhundreder ind til vor tid.
Arbejdet med Sankt Annre skanse kom ikke rigtigt i gang
pa grund af, at Chr. IV opholdt sig i Tyskland. Der blev kun
foretaget forberedende arbejder, fremskaffelse af t0mmer m.m.
Den nye 0stervold blev afstukket i 1629, som en gr0ft
og dige.
I 1642 opf0res i stedet for gr0ft og dige fra 1629 virkelige frestningsvrerker med volde og grave.
Der gik dog mange ar, f0r dette blot nogenlunde var udf0rt. Ved K0benhavns belejring 1659 var anlregget endelig blevet frerdigt. DEn gamle voldmellem N0rreport og 0sterport
skulle nedrives. Denla omtrent der, hvor Gothersgade nu ligger. (Den nrevnte 0sterport la, hvor 0stergade udmunder i
Kongens Nytorv). Se tegn. nr. 6.
I 1630 blev arbejdet med de store fangdremninger i sundet,til Set. Annre skanse, sat i gang.
Endnu i 1636 - 1637 udf0res der stenkister.
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I det vidtl0ftige system af fangdremninger indgik forbindelsesdremningen mellem toldbod-blokhuset og kysten. Denne
havde afl0st broen fra 1627, som ovenfor beskrevet. Se tegn.
nr.12.
Den lange dremning synes der at vrere arbejdet pa i 1632 1636. Den har voldt store vanskeligheder. Storme har hindret
og forsinket arbejdet.
1638 gik arbejdet i sta.
Det ses af regnskaberne, at man havde planlagt at opstille
kanoner pa den for at beskytte indl0bet.
Man kan i dag se en del af den lange dremning, nemlig
stykket af Langelinie, fra Langeliniepavillonen til den Lille
Havfrue.
Chr.TV's· befrestningsplan og byplan af 1625-27 var udformet som en helhed, idet det var n0dvendigtat tage hensyn til
allerede eksisterende bebyggelse og anlreg, sasom Rosenborg og
det islandske Kompagni's reberbane, samt den af Chr. IV 0nskede
befrestning til havnens beskyttelse "Sankt Annre skansen" , der i
1625 indgik i det samlede projekt.
Prajektet ses pa tegn. nr. 5, og viser et eentralanlreg
med en ottekantet plads, omtrent hvor Marmorkirken nu liggerf
fra denne skulle 16 g~der strale ud til aIle sider.
Dette projekt baev dog opgivet i 1640 som uigennemf0rlig.
Sankt Annre skansen havde en lang bygningshistorie, se
tegn. nr. 5. Plan 1 pa tegn. viser et anlreg, der har vreret
bygget pa fra 1630-37.
De 3 store hornvrerker i land ma senere vrere blevet
nresten fuldstrendig nedbrudt. Det midterste ses dog pa et
spio~ort fra 1658.
Den f0rste og eneste bymressige bebyggelse, der blev opf0rt efter eentralplanen, var Chr. IV's nye badsmandsboder
"Nyboder". Fra 1631 - 1639 opf0rtes 619 Nyboderhuse.
Sankt Annre Rotunda (Nyboders kirke) pabegyndes 1640.
Se tegn. nr. 5 og nr. 13.
Pa tegn. nr. 5 Plan 2 ses et forslag til Set. Annre skanse
udf0rt af den danske ingeni0r Hans Jakobsen Sehi0rt.
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1627 tales der om en vej fra kgl. majestrets lysthave
"Rosenborg" til toldboden, men den er ikke vist pa nogle af
de gamle kort.
Ingeni0r Hans Jakobsen Sehi0rt slutter kontrakt med
Kongen om at udf0re nye voldanlreg, pa 6t bastion fra N0rreport (denne .bastion inel.) til Set. Annre skanse. Sehi0rts
frestningsarbejder gay anledning til kritik, og 1647 overdrages
ledelsen af arbejdet til den danske Herremand, Ingeni0r Axel
Urup, der f0rte overtilsynet med frestningsarbejderne landet
over.
Chr. IV havde sammen med Aksel Urup udstukket udvidelsen af K0benhavn og den nye voId fra N0rreport til Sankt Annre
skanse, 1627.
Byen opmales og kortlregges. Det nye kort vrer frerdigt i
begyndelsen af 1648 og viser god overensstemmelse med nutidige
kort.
Aksel Urup havde kun ledet befrestningsarbejdet i 7 maneder, da Chr. IV d0de den 27 februar 1648.
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Byplanen af 1649

- Ny K0benhavn *)

Ingeni0r Axel Urup (1601 - 1671)var af skansk adelsslregt.
Han havde studeret befrestningsteknik i udlandet og var antaget
af Chr. IV t~l at f0re overtilsyn med frestningsarbejder landet
over fr<l- 1635.
Chr. IV havde sammen med Axel Urup planlagt udvidelsen af
K0benhavn med det dobbelte areal og den nye 0stervold fra
N0rreport til Sankt Annre skanse. Se tegn. nr. 8.
I 1647 udnrevnes Axel Urup til Generalinspekt0r.
Han lader foretage en opmaling og kortlregning af byen.
Kortet var frerdigt i begyndelsen af 1648. Dette kort viser en
god overensstemmelse med yore nutidige kort.
Den 27 februar 1648 d0r Chr. IV pa Rosenborg, 71 ar
gammel.
Kong Frederik I I I approberede i 1649 Axel Urups befrestnings- og byplan. Se tegn.nr. 9.
Planen af 1649 for Ny-K0benhavn fremtradte som et 10digt
byplanarbejde, klart og fast i linierne.
Planens brerende tanker var for det f0rste, at hele kystlinien mellem Bremerholm og Toldboden blev havnefront, og ved
anlregget af en kanal indenfor og parallel med selve havnekajen i lighed med de noget tidligere planer for Christianshavn endda en dobbelt havnefront, og for det andet, at denne havnefront skulle vrere nrerforbundet med det bagved liggende kvarter.
Fra havnekanalen f0rte ikke mindre end 4 tvrergader op
til den fra Kongensgade (nuv: Gothersgade) til 0sterport gaende
hovedgade, og en bred tvrerkanal med kajgader pa begge sider,
var projekteret fra havnen helt op til nuv: store Kongensgade.
Kanalgaden la i direkte forlrengelse af Nybodergaderne:
Nellikegade, Bj0rnegade og Kaninstrrede, der aIle skulle kaldes:
Kirkegade, fordi Sankt Annre Rotunda la, som point de vue for
gad en. Denne gadestrrekning - idag kaldet Fredericiagade fra
Rigensgade til Amaliegade var den ene, i Vest-0st gaende,
hovedakse i Urups projekt, medens Borgergade var projektets
anden hovedakse, som gik Nord-Syd og vinkelret pa den f0rste.

*)

Uddrag af bogen: K0benhavn fra bispetid til borgertid.

- 35 Da savel Kirkegade som Borgergadevar gamle Nybodergader, blev
der derved muligt for Urup at s0ge Nyboderkvarteret indordnet
i den skakbrretmressige opdeling af hele ornradet, hvor aIle i
vest-0stgaende gader lagdes parallelt med Kirkegade (nuv:
Frederiuiagade), og aIle i nord-sydgaende gader parallelt med
Borgergade.
Denne stort anlagte byplan kom imidlertid pa grund af
forskellige forhold, hvilke der.i det f01gende viI blive gjort
rede for, kun stykkevis til udf0relse, og den brerende tanke i
planen: Baglandets udformning som et handelskvarter i nrer tilknytning til havnen, gik fUldstrendig tabt.
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Frederik III. Konge fra 1648 - 1670.
Axel Urup rendrede pa Set. Annre skansens beliggenhed og
hermed ogsa rend ring af den nordlige del af voldlinien.
Skansen-flyttedes 200 meter mod nord, og senere en forskydning mod vest (altsa ind mod land). Se tegn. nr.5, plan 4.
Ingeni0rerne Otto Heyder og Sehi0rt har i 1648 indsendt
forslag til den nye befrestning, men disse planer har ikke haft
nogen indflydelse pa den af Urup fremsendte og approberede
plan .af 1649.
Se tegn. nr. 10 visende Otto Heyders forslag. Dette
forslag er interessant, fordi det viser hele byens voldanlreg
og en ny form for Set. Annre skanse.
Tegn. nr. 11.Er ikke rigtigt, men kan vrere et ikke godkendt projekt.
Axel Urup beholdt overledelsen til 1656.

Krig med Sverige fra 1657 til 1660.

Den hollandske ingeni0r Henrik RUse udnrevnes 1661 til
Generalkvartermester og overinspekt0r over rigets frestninger.
Hans f0rste opgave var at modernisere og ombygge Sankt Annre
skanse efter tidssvarende principper.
RUse benyttede skansen i den form, den havde faet igennem
1650'erne, som fundament for sit eget moderne citadel, ligesom
den "lange dannn.Lng" indgik i Kastellet, som dette's "Contrescarpe"
(det nuvrerende Langelinie) •
. Ci tadellet "Frederikshavn" var frerdigt 1666.
Axel Urup var med i den kommission, der godkendte RUses
projekt til moderniseringen af skansen i 1661 og i den kommission, der godkendte det udf0rte vrerk i 1666.
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Fr. Ill's dronning Sofie Amalie havde en lysthave uden
~or Vesterport, hvor nu Tivoli og Hovedbanegarden ligger. Se
tegn. nr-, 11.
Denne blev 0delagt under K0benhavns belejring 1658-60.
Straks -efter 1660 opk0bte dronningen haver og grunde
mellem Norgesgade (nuv: Bredgade) og den davmrende kystlinie,
bl.a. det islandske Kompagnis omrade, langs vejen ud til Sankt
Annm bro med kompagniets reberbane pa denne vejs 0stlige side.
Reberbanen var bygget 1621.
Dronningens indk0b af disse grunde hindrede gennemf0relse
afAxel Urups plan med tvmrgader ud til havnelinien. Se byplanen
af 1649, tegn. nr.9.
I slutningen af 1662 blev det overdraget Henrik RUse at
Imgge en plan for kvarteret mellem Rosenborg have og Bredgade.
- Gothersgade og Nyboder. - Urupplanen fra 1649 med det planlagte
havne- eg handelskvarter matte for stedse epgives, fordi Drenning
Sofie Amalie havde Opk0bt grundene fra Bredgade og ud til vandet.
Den resterende del af kvarteret blev i store trmk som efter Urupplanen, men kanalgaden blev opgivet (nuv: Fredericiagade), og
Kongens have blev udvidet. Se tegn. nr. 9.
Pa den store grund, dronning Sofie Amalie havde sarolet 0St
for Norgesgade (Bredgade), opf0rtes 1667-1673 det store lysthus i
hendes dronninglige majestrets have, ogsa kaldet Sofie Amalienborg,
eller Amalienborg slot.
Hovedbygningen la ved den pwnjekterede Kanalgade (ved nuv:
Frederieiagade), og haveanlregget strakte sig ned til nuv: Set.
Annesp'Lad e ,

Sofie Amalienborg blev dronningens enkesmde til hendes d0d
1685 og brendte 4 Ar efter. Se tegn. nr. 20.

Toldboden havde i begyndelsen staet i forbindelse med byen
ved en vej langs den vestlige side af reberbanen; men efter at
denne var inddraget i Sofie Amalienborgs have, blev denne toldbodvej forlagt til den 0stlige side pa en indprelet og opfyldt dremning
i strandkanten parallelt med Norgesgade (Bredgade).
,
Den omtalte toldbodvej er den vi i dag kalder Toldbodgade,
se tegn. nr. 20.
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Den 0stlige af de gamle veje, som f0rte ind til byen, var
vejen fra Set. Annm bro, det gamle overfartssted til Skane, der
la lidt nord for Frederioiagade og tret ved det kapel, hvorefter
det fik navn "Sankt Annre Kapel".
Overfartsstedet, der bestod af en lang stendremning ud
over fladvandet, er sikkert langt reldre end kapellet, som byggedes
i 1516 (Se tegn. nr , 1.).
Herfra gik vejen langs strandkanten, omtrent i vestsiden
af den senere anlagte islandske kompagnis reberbane, gennem
Store Strandstrrede til 0sterport, der la pa Kongens Nytorv
udfor 0stergade.
Dette strrede er i dag den eneste tiloversblevne del af
den gamle vej, der i0vrigt forsvandt, dels ved Kongens Nytorvs
anlreggelse, dels ved anlregget af den mldste Amalienborgs have.

Ovenstaende oplysninger givet ved Generalmajor H.V.Ramsing.
De befmstningsanlmg',man havdeved sydenden af Slotsholmen,
havde under stormen pa K0benhavn 1659 vist sig utilstrmkkelige,
hvorfor Vestervold blev forlmnget Ca. 0,5 km ud i Kallebodstrand,
og RUse projekterede Frederiksholmskvarteret i januar 1668, idet
det var naturligt, at man udnyttede det under vandstaende areal
mellem den nye voldlinie og Slotsholmen til anlmg af et nyt
kvar-t ez- til byen. (Se kortene fra 16500g 1750). Tegning nr-, 6
og 36 med beskrivelse.
Christianshavns vold blev samtidig forlmnget ud til det
nuvmrende sejl10b.
1681 anlmgges efter RUses forslag Frederiksholms Kanal.
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I "Origines hafniensis" skriver Erieh Pontoppidan:
Det meste af Nye Kj0benhavn (Grundene mellem Kongens Nytorv,
Esplanaden, Havnen og Bredgade) srerdeles Nyeboderog Friederichs Qvarter, .har tilforn om ikke vreret havbund selv, sa dog
en nedrig og vad Strand-Bredde.
I adskillige gamle dokumenter forestilles den egn sasom
meget vandrig og nrer havet.
Kystenvar ved ar 1200 helt inde ved Amaliegade. Se tegn.
nr , 1.

Noget syd for nuvrerende toldbod vides det,at der i den
katolske tid ved en stendremning fandtes et kapel for Sankt
Annre. Dremningen kaldtes Sankt Annre bro.
Terrrenet ud til Set. ~nnre bro var almindelig strandbred,
og det var forbudt at landsrette folk andre steder end ved toldboden og ved Dr0gehuset, der h0rte til det islandske Kompagnis
reberbane, der blev anlagt 1621.
Terrrenet umiddelbart nord for Frederiksstaden, trekanten
mellem denne og den nuvrerende Toldbodvej, Esplanaden, havde sin
egen udviklingshistorie, der til dels star i forbindelse med
toldbodens vrekst og udnyttelsen af de gamle t0mmerpladsers
areal.
Trekanten stod i det vresentlige under vand, ogsa lrenge
efter at toldbodvejen var anlagt 1690, og tildels endnu efter,
at den med anlregget af Ny Toldbodgade (nu Toldbodgade) i 1719
havde faet sin endelige indramning.
Begge disse gadeanlreg havde imidlertid for10bere temmelig
langt tilbage i tid en.
Samtidig med at toldboden blev bygget i 1627, blev der
anlagt en ny vej "imellem Lysthaven, d.v.s. Rosenborg have og
toldboden", en vej som ikke er vist pa nogen af tid ens kort.
Den ma vel for det f0rste stykkes vedkommende have haft
omtreni samme for10b, som den nuvrerende toldbodvej.
Ved omtalen af Nyboders og Set. Annre Rotundens bygning
nrevnes,at "der blev lavet envej til Nyboder fra vandet". Det
ma kunne antages, at det har vreret samme vej.
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Nyboder blev bygget i arene 1631 - 1639 og bestod af
619 boder eller huse.
Hovedforbindelsen mellem toldboden og byen blev dog
allerede i Chr. IV's tid den vej, der blev anlagt pa den vestlige side af Islandske Kompagnis reberbane og, efter at denne
var .inddraget i Sofie Amaliensborgs grund, forlagt til en dremning pa den 0stlige side. Denne vej blev 1667 sat i forbindelse
med toldboden ved den lange bugtede dremning, som Henrik RUse
havde anlagt uden for voldlinien fra en halvbastion, omtrent
ved nuvrerende Fredericiagade og til Kastellet. Se tegn.nr. 20.
Dremningen blev i 1719, efter t0mmerpladsernes anlreg, reguleret og brolagt i lige linie som Ny Toldbodgade (nuv: Toldbod~gade) .
Allerede 1690 var Toldbodvejen (nu Esplanaden) blevet
anlagt fra Kongensgade til toldboden, for at Holmens folk kunne
komme til det nye fladens leje og den nyanlagte 0, Nyholm.
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Christian V.

Konge 1670 - 1699

I 1682 bliverden svenske konge Karl den Xl's enevoldsmagt sikret.
Prcrjektet til en svensk fladehavn i Blekinge 1679 godkendes af svenskekongen. Fladehavnen fik navnet "Carlscrone".
Som modtrrek hertil anlregges havnen og frestningen
"ChristianS0" pa klippe0erne "Ertholmene" ved Bornholm i
arene 1680 - 85.
Da de vresentlige arbejder ved Christians 0 var frerdige,
skulle befrestningen af fladens leje i K0benhavn pabegyndes,
samtidig med at derskulle anlregges en bastionsrrekke fra
Christianshavn til toldboden, som beskyttelse af havnen mod 0St.
Pa tegninger nr. 14 og 17 gives en beskrivelse af anlregget af fladens leje og Nyholm, samt bastionsrrekken fra toldboden til Christianshavn i arene 1685 - 1690.
OBS: Pa side 73 findes en kronologisk oversigt over anlreggelsen af Fladens leje, Nyholm og 0erne samt bygningernes opf0relse i arene 1680 - 1959.
1685 udgi ve.s de f0rste danske ae.ko r t af admirali tetet.
De var langt bedre end de udenlandske, som hidtil havde vreret
i brug. - Se s0kort, tegn. nr. 15.
Tf'e Lge Chr. V's· dagbog blev en flydedok frerdig den 10
november 1691. Dokken var konstrueret af admiral Span.
Den 6 oktober 1692 10ber det f0rste skib af stabelen
pa 0en Nyholm. - Det var linieskibet "Dannebrog".
Toldbodvejen (nu Esplanaden) blev anlagt 1690. Se tegn.
nr. 20.
Brrendevinsboderne langs Toldbodvejen havde navne, og der
var mange, f.eks. Kirken, Strilaus, Hattefuteralet, Toldbodkrelderen, M011ehuset, Klokkelyd, Paradiset og Brokkens bod.
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Jens S0rensen Brock fik bevilling til Brokkens bod
den 18 marts 1699.
Toldbodvinhuset opf0rtes 1732.
Terrrenet nord og syd for Toldbodvejen (nu Esplanaden)
blev i henhold til kgl. befaling af 1644 i en del ar benyttet
som losseplads, f0rst 1710 val' arealet opfyldt.
Nyhavns Kanal udgravedes '!t 1673; indviet den 19 oktober
1673 og blev kaldt "Gylden-L0ws Canal".
Den 11 marts 1690 udnrevntes admiral Span til Holmens Chef,
og val' som, sadan underlagt Generaladmiral Niels Juel.
Han ans0ger ChI'. V om at matte antage en person, som han
kunne uddanne videre i skibbygning. (Se Span's biografi).
Del' val' nemlig en kedelig ting ved at antage en udenlandsk
konstrukt0r, at de tegninger m.m. han udf0rte, val' hans personlige ejendom, og dem tog han med sig, nar han rejste.
Admiral Span far ChI'. V's tilladelse til at uddanne en
konstrukt0r.
Valget faldt pa en student ved navn Oluf Judichrer, del'
havde gode anlreg for matematik, og som undervistes af Ole R0mer.
Denne fik Judichrer ansat som huslrerer hos admiral Span, og herigennem fik Span kendskab til Judichrer og fore slog ham til
Vice-Ekvipage-mester pa Holmen med f01gende motivering:
---"Een person ved navn Oluf Judichrer, som vel ikke er en S0farende mand, men dog en person af god forstand og skal vrere
en god matematicus, hvilket sig vel passer ved skibbygninger
og hal' helst den be'remmeLae at vrere en fli ttig person".'
Approberes af kongen den 1 juli 1690.
, Judichrer kom til at spille en stor rolle i marinen, hvor
han fra student efterhanden avancerede op gennem grad erne til
admiral og Holmens Chef, samtidig med at han val' Fabrikmester.
$e 'sideI'ne93-94',og 12'4:.>' C " , ; , : . i.>:
;' \
Judichrer fik den 23 marts 1697 approberet sine f0rste
selvstrendige tegninger til to 64-kanonskibe, fra nu af var han
ene konstrukt0r. I hans tjenestetid byggedes ialt 23 Linieskibe,
9 fregatter, 6 Skj0tsskibe og en del mindre fart0jer.
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Disse 3 nffivnte mrend: Niels Juel, Henrik Span og Oluf
Judichffir kom til at betyde meget for bade placeringen og indretningen af fladens leje og Nyholm.
Tegn. nT. 15. S0- og Landkort over 0resunds sydlige del.
Tegn. nr. 16 er sffirlig interessant, da det formentlig er
den eneste tegning, der viser "Bommen"s placering ved toldboden
i sin oprindelige form, ar 1689.
Tegn. nr. 18. Sejltegning af et svensk orlogsskib 1690.
Da man anvendte samme konstrukt0r i Danmark og Sverige,
kan der nffippe Vffire nogen nffivnevffirdig forskel pa skibe fra dette
tidsrum.
Tegn. nr. 19. Skibst0mrervffirkt0j fra Sverige 1691.
Tegn. nr. 20. K0benhavns kort 1692 med bl.a. Sofie Amalienborg med have.
Tegn. nr. 21. Udkast til spejlornament til Linieskibet
"Dronning Lovisa", nybygning nr. 5 fra Nyholm 1695.
Tegn. nr. 22. Kort over fladen 1697.
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Frederik IV.

Konge 1699 - 1730.

De f0rste 20 ar af Fr. IV's regeringstid ma deles i de
9 fredsar og de 11 krigsar.
Pa Bremerholm opf0rtes ved siden af Bremerholms Kirke
et gravkapel langs kanalen. Grundstenen blev nedlagt 18 maj
1705. Be tegn. nr. 76, og teksten side 109.
I 1709 er en ny admiralitetsbygning taget i brug; midt
pa bygningen fandtes en port, hvorigennem den daglige indgang
til Bremerholm fandt sted. Se tegn. nr. 76.
Nord for ovennrevnte bygning opf0res en ny bolig til
Holmens Chef; denne var frerdig 1734. (Den gamle bolig la samme
sted). Se tegn. nr. 76.
I 1707 opf0res en ny Trunk (fangernes hUs). Den gamle
trunk var opf0rt af trre. Den nye opf0rtes af sten og jern med
plads til 100 mand. I murene var der rid~etil fangerne.
I de 10 krigsar var der ikke bygget nye skibe til fladen,
og de gamle trrengte hardt til reparation.
I perioden 1721-25 blev k0len lagt til 3 linieskibe.

Efter krigens slutning i 1720 fore slog Admiral Judichrer
at indrette et fuldstrendigt skibbyggeri pa Nyholm, og der udfrerdiges 3" projekter, men man savnede midler og ma n0jes med
at opf0re de allern0dvendigste bygninger.
I henhold til kgl. resolution af 3 januar 1721 blev den
f0rste bygning opf0rt pa NYholm.
I 1721 ans0ger grey Danneskjold-Sams0e, 18 ar gammel,
Kong Fr. IV om ansrettelse i -S0etaten, men Kongen, der var
hans onkel, afslog ans0gningen.

Tegn. nr. 24. Fladens leje 1720 med fladens skibe oplagt.
Skibenes navne er paskrevet. Se ogsa tegn. nr. 25.
Tegn. nr. 26. Den f0rste mastekran pa Nyholm 1729 og
tegn. nr. 27. £ndringer af samme kran 1730.

- 44 Se kort nr. 28 over Nyholm, Gammelholm, Ohristianshavn,
Oitadellet samt Toldboden 1730.
Se kort nr. 29. Samme kort som nr. 30 men fra 1736.
Fr. IV gay 1706 tilladelse til, at der matte anlregges
t0mmerpladser fra toldboden og hen mod Set. Annre plads, der
anlagdes 11 t0mmerpladser.
Fa den nordligste del af pladserne, lige op til "det r0de
hav" indrettedes "Den. kgl.. savm01Ie",der h0rte til Holmen.
Fr. IV lod i 1725 foretage en grundig oprensning af havnen,
kanalerne om Slotsholmen, Nyhavn, kanalen bag "Gjethuset",
kanalen bag B0rsen (nu Slotsholmsgade) samt hukket ved Kvresthuset og endelig Itdet r0de hav" ved toldboden.

)'
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Christian VI.

Konge fra 1730 - 1746.

Til styrer af Hoor og FIAde blev i 1730 udnoovnt en borgerlig f0dt mand,Poul Vendelbo fra Horsens, der som ung var gaet
i Peter den S~ores tjeneste som offioer. Fr. IV havde adlet
ham under navnet L0ven0rn.
Chr. VI tog mange tyske adelsmoond ind i dansk tjeneste.
L0ven0rn blev dog ved magten, men matte se sin magt indskroonket derved, at Grev Fr. Danneskjold-Sams0e blev sat i
spidsen for marinen.
Danmark var n0dt til at holde sig rustet i Chr, VI's tid.
Grev Danneskjold-Sams0e var S0nneS0n af Chr. V og halvfootter til Chr. VI.
Se Grev Danneskjold-Sams0es biografi. Side 126.
Efter den store nordiske krig 1700 - 1720 var Nyholm
i strerkt forfald, og Holmens Chef, Kommand0rkaptain U.F. von
Suhm, rapporterer i 1735, at broerne og Duo d'Alberne i lejet
var yderst forfaldne. Batteriet Neptunus og den dervrerende
hovedvagt var i meget slet tilstand.
Ingeni0rgeneral H.H. Soheel udarbejder et projekt til
Nyholms befoostning, der blev approberet den 30 april 1736.
Generalen oondrer selv projektet og far dette godkendt den
29 marts 1737. Se tegn. nr. 30. Tegningen viser en udvidelse
mod nord, der blev foordig i 1744. Den gamle Neptunus bastion
var indgaet i udvidelsen, og en ny bastion var dannet, der fik
navn efter kongen "Christianus Sixtus".
Bastionen mrk. "N" blev aldrig anlagt.
Afbygningerne "a", "b" og "0" blev kun "0" opf0rt, men
andet sted pa 0en. Se tegn. nr. 32.
I perioden fra 1735 til 1756 skete der store forandringer
pa s·avel Gammelholm som Nyholm. - Begge holme var i en s0rgelig
forfatning efter den mangearige krig.
De to IDrend, der stod for dette store reformarbejde,var
Greve Frederic Danneskjold-Sams0e, der den 26 marts 1735 havde
faet opsynet med marinen og holmene, og Kommand0rkaptain U.F.
von Suhm, der den 26 marts 1735 blev udnoovnt til Holmens chef.
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Det skal nrevnes, at Fr. IV ikke havde interesseret sig
for flanen, men da Chr. VI blev konge i 1730, blev der mere
forstaelse herfor.
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Helhedsplan for Nyholms opbygning 1740.
Danneskjold og Suhm udarbejder et projekt, se tegn. nr.
31., der approberes 6 maj 1740; men den 29 januar 1745 fremsendes et nyt projekt, der underskrives af Chr. VI. Forskellen
mellem disse projekter er, at den 0, hvorpa beboelseshuse til
matroser er vist, flyttes mod syd, herved opnaedes at fa et
bassin til fregatter, galajer m.fl. Se tegn. nr. 32.
Det sidstnrevnte projekt er underskrevet af Chr. VI og
Fr. V henholdsvis den 29 januar 1745 og 18 a~gust 1746.
Den 4 februar 1743 havde Suhm faet sin afsked, sam Holmens
Chef, pa grund af ikke beviselige beskyldninger mod Grev Danneskjold.
Den 3 december 1746 igen ansat som Holmens Chef efter
Danneskjolds fald og virkede som sadan til den 24 juni 1756,
hvorefter han blev ansat som deputeret i Kollegiet.
Her gives en samlet oversigt over de arbejder, der udf0rtes under Grev Danneskjold-Sams0e og Admiral U.F. von Suhm's
led else i periode~ 1735 til 1756.
Efter at dokken pa Bremerholm var blevet endelig opgivet
i aret 1728, sa admiralitetet sig om efter et andet sted at
kunne bygge en dok; thi en sadan matte man have for pa en 0konomisk made at kunne holde fladen vedlige.
Den 11 oktober 1734 resolveres "at g0re en dok af den
dam ved Kl0ckers plads pa Christianshavn, der la lige overfor
Bremerholms vrerft".
Den 14 oktober pabegyndtes slagning af dremningen uden am
dammen og fuldf0rtes i december s.a.
Den 26 februar 1735 approberes tegningen til dokken. Se
tegn: nr. 67.
Arbejdet pabegyndtes straks og fuldf0rtes pa 4 ar.
Dokken indviedes den 26 maj 1739 i hele det kongelige
hus' nrervrerelse. Den 27 juli 1739 godkendtes dokanlregget af en
Kommission.
Medens Danneskjold er optaget af dokkens bygning, arbejder
Suhm med at bringe Holmen pa fode efter dens dybe forfald under
den store nordiske krig.
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Det nreste, de to mrend derefter tog fat pa, var at omdanne
Nyholm og Bremerholm, samt fore slog at omlregge fladen i een
lige linie fra toldboden til Motzmans plads (i dag Christiansholm). Dette projekt appIDoberedes den 6 maj 1740. Se tegn. nr.
31 og 32.
Af bygninger, der opf0rtes efter projektet, skal nrevnes
f0lgende, der ses pa tegn. nr. 41.
Smedien pa Nyholm
Spanteloftet _11Arsenalet, men uden sidef10je
Hovedvagten pa Nyholm
Nyholms mastekran
2 krudttarne i bastionerne
Fundamentet til Takkelagehusene
Christiansholms mastekran

opf'e r t

1736
1741
1742
1744
1748
1745-46
1753
1754

Ved Bremerholmvrerftet skete f0lgende:
I 1736 udvidedes vrerftet med arealet mellem Mastegraven
og Nyhavn.
Bygninger, der opf0rtes, ses pa tegn. nr. 40.
Hovedmagasinet
opf'e r t
'Sejlmagasin og Bradbrenk
Barkasseskur
Skolehus (senere gamle S0kortarkiv)
Sej~- og B0dkervrerksted
Ekvipagemesterbolig (senere Admiralitetet)
Bolig for Holmens Chef
Smedienhelt ombygget
Lokale for kombineret ret
Stort Mastemagervrerksted

1737
1738
1739
1743
1745
1747
1750
1750
1750
1753

Det var ikke alene i vrerftets planlregning og bygninger,
at Danneskjold og Suhm var interesseret.
Deres planer gik ud pa at fastsrette, hvad kanon calibre
der skulle vrere i de nye skibe, og hvor mange skibe, fladen
skulle besta af.

- 49 Danneskjold oprettede Constructionsko=issionen i 1739.
Den skulle bestemme og vrere vejledende i aIle vigtige sager.
Der arbejdedes ogsa for at adskille s0etatens artilleri
fra landetatens artilleri.
Der udarbejdedes reglementer for bemanding og meget andet.
St0rrelsen af magasiner og takkelagehuse bestemtes n0je til
fladens st0rrelse, saledes at der var eet rum i bygningerne til
hvert skib, hvorved en hurtig klarg0ring blev mulig.
I afsnittet biografier er der under Danneskjold-Sams0e en
redeg0relse for de sager, der blev taget op til 10sning under
hans og Suhms ledelse.
Da Suhm blev Holmens Chef i

1735, havde han vreret ansat i

fladen fra ca. 1700 og havde derfor stort kendskab til forholdene
i fladen, og pa dens vrerfter og havde tidligere kritiseret disse.
I 1720 var der bygget magasiner pa Nyholm til opbevaring
af fladens takkelage, medens skibenes 0vrige gods endnu la
spredt i flere gamle, for en stor del forfaldne bindingsvrerkshuse
pa Ga=elholm. Se tegn. nr. 29, mrk. 47. Kort fra 1736.
Dette var uheldigt, da det besvrerliggjorde udrustningen
af fladen.
Marinens 0nske var, at det pagreldende gods blev samlet i
et magasin.
Generalko=issariatet indsender projekt til et hovedmagasin
pa Ga=elholm den 6 august 1737. Det foresloges bygget langs
Holmens kanal, se tegn. nr. 40. Ga=elholm 1766.
Det gamle materialskur (til tovvrerk), der stod pa stedet,
matte nedrives. Se tegn. nr. 29, mrk. 47, Nyholm og Gammelholm

1736.
Tegningen til Hovedmagasinet godkendtes 28 august 1737.
Arkitekt Philip de Lange.
Nyt udkast med pavillonen indtegnet, 24 april 1738, approberedes 6 maj 1738.
Den 19 april 1739 forh0jes pavillonen fra 2 til 3 stokvrerk.
I begyndelsen af 1740 var hovedmagasinet i alt vresentligt
frerdigt.
I maj 1741 kunne Modelsamlingen flyttes ind i
0verste stokvrerk.

pavillonens
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11738 ans0ger Suhm om at fa bygget en grundmuret by.gning til at rumme Peder Fidie's bod, og senere i april 1740
om en forlrengelse af denne bygning til snedker, billedhugger
og drejervrerksted. Bygningen kaldtes Bradbrenkmagasinet og
var frerdig i-slutningen af 1740.
Arkitekten var Philip de Lange.
PederFidie's bod (materialeskur til tovvrerk) er mrk.
47 pa tegn. nr. 29 fra 1736.
Bradbrenkmagasinet er mrk. "D" pa tegn. nr. 40 fra 1766.
B0dkermagasinet, mrk. "E" pa tegn. nr. 40 fra 1766 blev
projekteret 1745 og frerdigbygget 1746. Arkitekt Philip de Lange.
Se tegn. nr. 32. Helhedsplanen fra 1740. Kopi 1745. Projekteret af Grev Danneskjold-Sams0e og Admiral Suhm.

Holmens drengeskole, opr~ttet 15 marts 1743 for 180 drenge, S0nner af matroser og handvrerkere, blev bygget pa vestre
side af "Gamle dok", ikke langt fra b0dkervrerkstedet. Bygningen ses pa tegn. nr. 40 og benrevnes Skolen. Tegningen viser
Gammelholm 1766.Skolen var tegnet af Philip de Lange.
Danneskjold 0nskede Landkadetter og S0kadetter adskilt
og foreslog, at der byggedes en bygning til S0kadetterne pa
Gammelholm. Tegningen approberedes 4 marts 1746. Pa tegn. nr.
40 mrk. "0" ses dens placering. S0kadet-akademiet var tegnet
af Philip -de Lange. Bygningen var omtrent frerdig i august 1747,
men da var Danneskjold gaet af, og Admiral Suhm var igen blevet
Holmens Ohef. Men Suhm mente, at det var mere n0dvendigt at
anvende bygningen til vrerftskontorer, da disse la alt for
spredt og derved forsinkede tjenestens udf0relse for tjenestemrendene. Suhm ville ogsa have, at der i huset skulle vrere embedsbolig og kontorer for 1 s t e ekvipagemester pa Gammelholm samt
admiralitetskontorer, fabrikmester og konstruktionskommissionens lokaler. Forslaget fik kgl. app. den 15 september 1747, og
s0kadetterne forblev pa landkadetakademiet, (det forrige Operahus pa hj0rnet af Bredgade og Fredericiagade), hvor de havde
vreret ,rndlogeret fra 1728. Bygningen var klar til indflytning
i begyndelsen af 1748.

- 51 I aret 1750 fik Suhm tilladelse til at ombygge smedierne,
sa aIle tilbygningerne faldt vrek ved at bygge bygningen i to
etager, undtagen hvor Anker- og Grovsmedien havde plads.

Indtil 1753 havde man bygget sammenlagte master under
aben himmel, men disse master havde ikke nogen lang levetid,
hvorfor Suhm ans0gte om tilladelse til at bygge to mastehuse
pa mastevrerftet ved Frossenborg. Dette blev app. den 31 maj
1753. Se tegn. nr. 40.
Der blev opf0rt en mastekran pa badebyggerpladsen i 1736.
Den blev plaeeret tret s0ndenfor broen, der f0rer over til
Smal0en. Den fjernedes 1836.
Der fandtes 3 beddinger ved Gammelholm: Bedding nr. 1 pa
badevrerftet. - Bedding nr. 2 ved smedien. - Bedding nr. 3 ved
hestestalden. I Chaloupgraven fandtes 2 prambeddinger.
Af bradbrenke fandtes 6 stk: Bradbrenk nr. 1 ved vejerboden. Nr. 2 og 3 ved bradbrenkbygningen. - Nr. 4 ved reberbanen. Nr. 5 og 6 ved badevrerftet.
Ved bradbrenk nr. 4, der anlagdes 1681, fandtes ved den
0stlige ende en mastekran, der nedtoges efter kgl. resolution
af 19 september 1759.
Se tegn. nr. 40. Gammelholm 1766.
Chr. VI lod uddybe en rende gennem havnen, og derblev
anbragt Due d'Alber og prele til brug for koffardiskibe og
orlogsskibe fra Bommen forbi Fladens leje og op til Knippelsbro.
Mudderm01lerne istandsattes pa Wiburgs plads, der la
mellem toldboden og t0mmerpladserne, lige bag den tidligere
omtalte kgl. savm01le.
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Frederik V.

Konge fra 1746 til 1766

Den 18 november 1746 afskediges Danneskjold-Sams0e af
Fr. V. - Admiral Rosenpalm var Danneskjold banemand.

Admiral U.F. von Suhm afgar fra posten som Holmens Chef
den 24 juni 1756 og ansrettes som deputeret i Kollegiet.

Fa dette tidspunkt var savel Gammelholm som Nyholm genskabt i forsvarlig stand, aIle bygninger af betydning var blevet opf0rt i mur, og der blev rigelig plads til udvidelser,
som tiden. medf0rte, fordi den stadige kamp mod tilmudringen af
havneomradet gjorde det mUligt at skaffe fyld til de nye 0er,
der blev projekteret.
F0rst Nyholms udvidelse mod syd, Lang0ens udvidelse mod
0St, der tilsammen dannede 0en Frederiksholm, og endelig arsenal0en, der tilsidst dannede forbindelsen med Christianshavn.
Kong Fr. V skrenkede grundene fra Frederiks hospital og
ud til toldbodvejen til Universitetet i aret 1752 til en botanisk have. Haven var gennemskaret af Amaliegade.
Den botaniske have blev anlagt af tyskeren Dr. G.C.Oeder.
Haven blev nedlagt 1770 og flyttedes til Charlottenborg,
hvis have blev skrenket Universitetet, og her blev den indtil
den flyttedes til det nedlagte Voldterrain, overfor Rosenborg
i arene 1871 - 1874.

1755 flyttedes t0mmerpladserne midlertidigt til arealet
nord for Nyboder, der kaldtes II Gr0nland II , indtil nye t0mmerpladser var blevet indrettede pa et opfyldt terrain bag Dronningens Enghave i 1765~

1756 blev savm01len ved toldboden nedrevet.
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Ohristian VII.

Konge fra 1766 - 1808.

Ohr. VII var oprindelig velbegavet og lffirenem, men en
sindslidelse (ungdomssI0vsind) br0d frem, netop som han var
blevet konge;
1766 far Danneskjold-Sams0e, efter en personlig henvendelse til den nye konge Ohr, VII, ordre til at tilkendegive
sine tanker om s0vffirnet.
Sagen indsendes den 22 februar 1766.
I august s.a. indsffittes Danneskjold-Sams0e i S0etaten
som Ober-Secretair og Sur-intendant de marine, men ogsa som
statsminister.
Den 26 oktober 1767 afskediges Danneskjold-Sams0e i
Unade, fordi han havde angrebet den meget dygtige udenrigsminister Grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712-1772).
Denne forsvarede sig sa godt, at Danneskjold, der selv
var statsminister, matte opgive sin stilling.

Kronprins Frederik (Fr. VI) foretog 14 april 1784 et
statskup og overtog magten efter sin fader Ohr. VII.

1r84 - 1797.

Denc$m~re

reformtid under kronprins Frederik

og hans ministres ledelse.
1794. Ohristiansborg slot brffinder. Kongefamilien flytter
ind pa Amalienborg.
1795. Den 5 juni udbryder en storbrand i K0benhavn.
Ilden bredte sig fra Bremerholm og ud til Volden omkring Teglgardsstrffide. 55 gader og 941 garde og huse blev'iZldela,gti dag en e
5., 6. og 7. juni.
1790. Danmarks f0rste dampmaskine opstilles i ankersmedien
pa Bremerholm
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Konstruktions- og arbejdstegning til stormasten til fregatten "Najaden" 1796. Se tegn. nr. 55.
Tegningen viser, hvorledes masten sammenbygges af flere
trrestykker, der. sammenholdes af jern-masteringe.
For at for0ge mastens stivhed er der i de enkelte trrestykker udskaret de mange trrelase.
1801. Slaget pa Rheden Skrertorsdag den 2 april.
(Kommand0r Olfert Fischer).
1807.

K0b~nhavns

bombardement 2 september 1807.

1807. K0benhavns kapitulation 7 september 1807.
Englrenderne forlangte, at fladen skulle udleveres.
Ved kapitulationens oph0r 19 oktober 1807 forlod englrenderne Nyholm.
1807. Den 21 oktober om morgenenforlod den sidste del af
den engelskeflade K0benhavn, med denne fulgte ranet, den store
danske flade: 17 Linieskibe, 16 Fregatter, 7 Brigger, 1 Kutterbrig, 23 Kanonchaloupper og Skrerbade, 1 Kanonjolle, 1 Morterbarkas og 1 Sk0tpram, samt 1 Skonnert.
Desuden fUlgte 92 F0rselsskibe fyldt med ranet gods.
Den 4 november erklrerer England Danmark krig.
1808. Rusland presser D0Uillark til at erklrere Sverige krig.
Fredstraktaten undertegnes 16 december 1809.
1808. Kong Christian VII d0r i Rensburg den 13 marts.
Kronprins Frederik bliver konge af navn efter at have vreret det
i 24 ar.
'Under Chr. VII far Nyholm sin f0rste svedekiste 1771.
Se tegn. nr. 42, 43 og 44.
Kieler pakhus tages i brug 30 december 1780.
Vestindisk pakhus opf0rtes i arene 1780 - 1781.
Bla pakhus opf0rtes i aret 1779, se tegn. nr. 48.
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Bradbrenken ved Larsens Plads anlagt 1780. Blev bortgravet
1877, da Kvresthusbroen blev udvidet.
Kornt0rringsmagasinet byggedes ca. 1780.
Hukket pa toldbodpladsen kaldtes "det r0de hav" blev
1782 tilkastet for at skaffe oplagsplads.
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Frederik VI.

Konge fra 1808 - 1839.

Overtog som kronprins magten efter sin fader ved et
statskup og regerede som kronprinsregent i 24 ar til Chr. VII-s
d0d.
Som konge regerede han fra 1808 - 1839.
1814. Den 14 januar undertegnes freden i Kiel. Danmark
afstar Norge til Sveriges konge. Efter ca. 450 ars SEmh0righed
skilles tVillingerigernes veje, og hermed sluttede den ulykkelige 7-ars krig.
1819. Dampskibet "Caledonia" bygget i Skotland 1815, kommer til K0benhavn og indsrettes i sejlads mellem hovedstaden og
Kiel.
1820. H.C. 0rsted opdager elektromagnetismen.
1829. Oprettes den polytekniske lrereanstalt.
1830. Grundlregges den militrere h0jskole.
1830. Det f0rste her i landet byggede dampskib "Frederik
den VI" l0ber af stabelen. Det kunne rumme 110 passagerer.
1839. Den 3 december d0r Frederik VI.

Christian VIII.

Konge fra 1839 til 1848.

Den ber0mte danske billedhugger Bertel Thorvaldsen, f0dt
1768, d0d 1844. Opholdt sig i Rom fra 1796-1838. Hans museum
abnedes 1848. K0benhavn g0r ham til sin hidtil eneste reresborger.
Thorvaldsens fader var ansat som billedskrerer ved Bremerholm.
I perioden fra 1824 til 1868 sker overgangen i den danske
marine fra sejl- til dampskibe, og fra trre til jern som byggemateriale i fladens skibe.
Efterf0lgende redeg0relse, skitser, og tabeller g0r i
korte trrek rede for sagen.
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Fra sejl til damp

Fra trre til jern
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Den danske marines overgang fra sejl- til dampskibe
og fra trre til jern som byggemateriale finder sted
i perioden 1824 til 1868.
Fabrikmestrene Andreas Schifter 1814-1846, otto Frederik
Suenson 1848-1864 og direkt0r Nicolai Elias Tuxen 1864-1883 var
d eiLed er-e vpa Holmen, hvorunder omstillingen til det nye fremdrivningsmiddel og byggemateriale fandt sted.
Fabrikmester Schifter var f0dt 1779 og blev s00fficer i
1798 med Gerner medaillen. Videre uddannet ved h0jskolen for
s00fficerer. Studierejse til udlandet 1807-1814. Udnrevnt til
fabrikmester 1814. 1829 optaget i Videnskabernes selskab. Afgaet som fabrikmester 1846.
O.F.Suenson var f0dt 1810 og blev sekondl0jtnant 1829.
Premierl0jtnant 1839. Kom hjem fra studierejse til England 1843.
I 1846 udnrevnt til underfabrikmester og konstitueres i oktober
s.a. som fabrikmester ved Schifters afgang. Under sit ophold i
England f0rte han tilsyn med bygningen af hjulskibene "JEgir"
og "Hekla".
Nicolai Elias Tuxen blev sekondl0jtnant med Gerner medaillen 1829 og premierl0jtnant i 1839.
Studerede matematik, skibskonstruktion og maskinvresen
sammen med Suenson. I nmgle ar var han lrerer ved S~kadetakademiet
og foretog en studierejse til England, Nordamerika, Frankrig
og Holland. Den 31 maj 1846 ansat som bestyrer af mekanik- og
hydraulikfaget pa Orlogsvrerftet. Under sin rejse var det isrer
skibenes fremdrivningsmidler, han studerede, herunder Ericssons
skibsskrue.

- 60 -

Lidt forhistorie.
I 1790 opstilledes pa Bremerholm i ankersmedien,
Danmarks f0rste dampmaskine. Den var ikke god og krrevede hyppige reparationer og kass~redes i 1801.
En ny maskine bestiltes i England, og den virkede godt,
til smedien blev nedrevet i 1862.

Amerikaneren Robert Fulton beviste med hjuldampskibet
llClermont" i 1807 dampmaskinens praktiske anvendelse til S0S.

I 1819kom hjuldampskibet llCaledonia ll til K0benhavn og
anvendtes til postdamper mellemK0benhavn og Kiel.

Den 12 juni 1830 l0b et dampskib af stabelen paJacob
Holm's skibsvrerft. Skibet fik navnet llFrederik den sjette".
Det er det f0rste dampskib, der er bygget her i landet. Maskinen pa 90 HK var indk0bt i England.

Den svenske ingeni0r John Ericsson fik i 1834 bragt
skruen til praktisk anvendelse.

Kong Frederik VI mente, at fladen matte kunne have gavn
af hjuldampskibe til bugsering af aaveL sejlbare ski;be:.;som:en,·roflotille og 0nskede sagen unders0gt.
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Fladens f0rste hjuldampskib "Kiel" indk0btes fra England i 1824. Det var pa 161 ts., 40 HK, 6 a 7 knob. Skibet var
bygget aftrre og havde ingen armering. Det anvendtes til den
kongelige familie, menogsa til bugsering af kanonbade og mindre
sejlskibe, endvidere udlantes det til Post- og Toldvresenet.

Fladens autoriteter havde ingen nrevnevrerdig tiltro til
hjuldampskibe som krigsfart0jer pa grund af deres sarbarhed
under kamp samt dampmaskinensdavrerende udviklingstrin.
Deres anvendelighed var i virkeligheden indskrrenket til
bugsering i vindstille og troppetransport.

Det nreste hjuldampskib, der anskaffedes til marinen, var
"lEgir", bygget af jern i England 1839-40. Det var armeret med
2 stk 24 pundige kanoner og mindre skyts. Maskinkraften var
80 HK. I fredstid udlantes det til postfart og til opmalingsarbejde.

I 1841 rejste fabrimmester Schifter sammen med flere til
England for at studere jernskibbygning og maskinerier.

Det f0rste egentlige krigs-hjuldampskib var
bygget af trre hOB Middlesex Carling Young & Co. i
637 ts, 200 HK, fart 9 knob. Armeringen var 2 stk
bombekanoner,4stk 24 pundige kanoner samt lettere
Skibet ankom til K0benhavn den 10 maj 1842.

"Hekla",
England;
60 pundige
skyts.
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Marinens f0rste danskkonstruerede hjuldampskib "Gejser"
blev bygget af trffi pa Nyholm. 550 ts, fart 9 knob, armeret.
Maskineriet indk0btes hos Maudslay Sons & Field i England.
"Gejser" l0b af stabelen den 29 6ktober,1844. I 1845-47 udlant til Postvffisenet.
Krigsudrustet 1848 - 1850 og 1863.

Som omtalt f0rte premier10jtnant O.F.Suenson tilsyn med
bygningen af hjuldampskibene "jEgir" og "Hekla" under sit studieophold i England.

Under Nicolai Elias Tuxens studierejse i arene 1843-45
til England, Nordamerika, Frankrig og Holland s0gte han oplysninger om skibsmaskinerier til marinen og havde samtidig faet
den opgave at s0ge efter en duelig mand, der ville sejle som
maskinmester i det danske Postvffisens' tjenesteog som skulle
have udsigt tilsenere at komme i tjeneste pa Holmen.
I London fik Tuxen gennem forbindelser anbefalet William
Wain og efter forhandlinger, der f0rte til engagement, kom
Wain i foraret 1844 til K0benhavn,25 ar gammel.
Wain begyndte med at sejle som 1 s t e maskinmester i Postvffisenets skibe og var i 1847 ombord i hjuldampskibet "Gejse'r" ,
der var udlant til Postvffisenet.
Ved udgangen af 1847 ansffittes Wain i marinens tjeneste.

N.E. Tuxen var i 1845 kommet hjem fra sin studierejse
og u~nffivntes i 1846 til bestyrer afmekanik- og hydraulikfaget pa Holmen, der pa dette tidspunkt tillige omfattede
maskinvffisenet; herved kom Wain under Tuxens ledelse og yder
en fortrinlig indsats med at organisere hele maskintjenesten.
Inden Wain forlod England, havde han vffiret mester.pa en
maskinfabrik i Norwich med 200 arbejdere og havde moderniseret
virksomheden. Dette kom ham nu tilgode.
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Hjuldampskibenes periode i den danske marine blev .forholdsvis kort, idet "Kiel" var det f0rste skib, indk0bt, i
England 1824 og "Holger Danske", der var det sidste, l0b af
stabelen pa Holmen den 30 august 1849.
I den engelske og franske flade var man gaet'over til
at bygge jernskibe og noget senere at pansre demo
Da man i fladerne havde mange trreskibe, ombyggede man
disse og pasatte panser, men denne periode var ogsa kort.
Danmarks f0rste skruekorvet var "Thor". K0len lagdes
21 marts 1850 og l0b af stabelen 10 april 1851. Derefter
byggedes en rrekke trreskibe med skruefremdrivning: Fregatterne
"Niels Juel" , "Sjrelland" og "Jylland" m.fl.
I 1849 ansrettes Wain som ledende maskinmester i land.
Det f0rste maskinpersonale her i landet, der sejlede med
savel private som med marinens hjuldampere, var alle englrendere.
De havde hjemf0rt de f0rste skibe fra England og blev kontraktansatte her. Der fandtes ingen danske, der havde kendskab til
dampmaskiner.
Senere fik marinen tilgang af personel, der dels var
udlrert i England, dels i postdampskibene.
Ved loven af 1868 udvidedes undervisningen ved skibbygningsskolen til ogsa at omfatte maskinfagene.

Marinens 0verste ledelse fandt, at nu var tidspunktet
inde til at indlede overgangen fra trreskibbygning til jernskibbygning.
, Ministeriet beordrede vrerftets led else til at komme med
forslag herom.
Fabrikmester O.F.Suenson fik til opgave at konstruere
de f0rste jernskibe,'og N.E.Tuxen skulle fremkomme med forslag
til vrerkstedsbygninger til savel jernskibbygnings- som maskin,vrerksteder samt anskaffelsen af vrerkstedsmaskiner. Hele vrerftet
og dets arbejdsomrade skulle rendres.
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AIle de 300-400 skibst0mrere skulle omskoles til at blive jernskibbyggere, og vrerftet manglede et reparationsvrerksted
til dampmaskiner og dampkedler.
I planbygningens nordside pa Nyholm var der i 1831 indrettet et rum'kaldet "Det gamle maskinvrerksted" til dampskibene
"Kiel" og "Hekla", men det var utilstrrekkeligt, efterhanden
som skibenes antal voksede.
Ved at betragte omstaende tegn. nr. 2 over Nyholm og
Frederiksholm ar 1860 og tabel nr. 1 ser man, at beddinger og
grundareal er optaget af trreskibbygning.
Derfor besluttede N.E.Tuxen og W.Wain at fremkomme med
et projekt til et maskinvrerksted pa Frederiksholm og en midlertidig bedding og vrerksted til skibbygning af mindre jernfart0jer samme sted.
Pa den made ville det vrere muligt at oplrere skibst0mrere
til jernskibbyggere uden at det virkede forstyrrende pa trreskibbyggeriet pa Nyholm.
Pa tegninger nr. 1 og 2 fra ar 1820 og ar 1860 ses placeringen af projektets forskellige bygninger.
Projektets godkendelse og ordre til opf0relsen forela
4 juli 1850.
Bygning nr. 7 pa tegn. nr. 1, ar 1820, forlrenges i aret
1851 44' og indrettes til maskinvrerksted med opstillervrerksted,
dreje- og filevrerksted samt smedie.
Bygningen var oprindelig opf0rt til brug for opmudringsvresenet.
Bygning nr. 1 pa tegn. nr. 2 ar 1860. Opf0res i 1855 i
henhold til ministeriets ordre af 4 november 1854 til maskinvrerks~edets smedie og indeholder 0stfra: en kobbersmedie med
1 ild, en jernsmedie med 6 ilde, dernrest en gl0deovn, nrermest
bestemt til g10dning af vinkeljern og plader til den mindre
jernskibbygning og kedelfabrikation. Vest for denne ovn findes
en jernplan til b0jning af spanter og vinkeljern.
For at give en friere arbejdsplads var bygningen udfor
spanteplanen blottet for sider og gavl, hvorimod taget gar over
hele bygningen.
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Bygningerne 2, 3 og 4 h0rer til bygning nr. 1.
Tegn. nr , 3, ar 1898, viser.I:ll1'askinvffirkstedet fuldt udbygget med ny kedel- og kobbersmedie.
Pa tegn, nr. 2, ar 1860, ses endvidere en kanonbadsbedding
mrk. nr. 5.
Denne bedding la oprindelig, hvor sporvejen senere blev
f0rt over til Nyholm (som vist stiplet pa tegningen). Beddingen
opf0rtes i 1854, men da sporvejen bevilligedes i 1858, flyttedes beddingen til detno!Uvestlige hj0rne af Frederiksholm
(mr-k , nr. 5).
Beddingen var 147' lang, 25' bred. Den var dannet af
stabelblokke hensatte pa trffistr0er, der anbragtes ovenpa jorden udennoget som heIst pffilefundament.
Da beddingen flyttedes i aret 1858, blev den genopf0rt
af de samme materialer.
I 1858 byggedes en fast bro mellem Nyholm og Frederiksholm. Det var herefter mUligt ad sporvejen at kunne transportere opskaret trffi fra savvffirket ved sydenden af Frederiksholm
til t0mmerskffirmene pa Nyholm.
Der anbragtes ogsa drejeskiver og sporvej til magasinerne
pa Frederiksholm og til t0rdokken, der byggedes.i arene 1854 58 pa Dok0en.

I 1856 udnffivnes Wain til maskininspekt0r.
I 1858 far Wain indf0dsret og kgl. udnffivnelse til overmaskinmester.
Da beddingen til det mindre jernskibbyggeri pa Frederiksholm var fffirdig i 1854, havde Fabrikmester Suenson konstrueret
en jern-skruekanonbad, efter hvis tegninger der skulle bygges
3 stk.
Ved bygningen af disse bade var det meningen at oplffire
vffirftets skibst0mrere til jernskibbyggere.

- 66 -

Fabrikmester Suenson havde i 1852 udarbejdet tegninger
til den f0rste jerntransportbad til hreren for landsretning af
tropper, heste og artilleri direkte pa kysterne.
Denne bad blev bygget i England af firmaet John Scott
Russell & Co.' og afleveredes i 1854. Den 15 september 1853
bestiller marinen hos firmaet Baumgarten & Burmeister 8 stk
jerntransportbade efter samme tegning, hvoraf den f0rste l0b
af stabelen 18 august 1854. Se tabel 2.

(1 Rigsarkivet findes under Marineministeriets kommissariatsager en decisionsbog fra 1853, der pa side 4 oplyser
f0lgende: Den 31 maj s.a. afsluttes en akkord med Baumgarten
& Burmeister om forfrerdigelse af 2 jernpontoner til en pontonbro ved toldbod bom10bet. ~ Den 15 september 1853 afsluttes
en akkord med samme firma om forfrerdigelse af et jerntransportskib til marinen).
Omll! &.:B . pa dette tidspunkt har haft j ernskibbyggere,
vides ikke medbestemthed, men ingeni0r Kisby ved Burmeister &
Wain har oplysningerfra ingeni0rerne Th. Juul og Ziegler om,
at Burmeisters f0rste jernskibbyggere oprindelig var kedelsmede.
Afslagningsarbejdet var det samme for savel trreskib som
jernskib, og det var skibst0mrerne i forvejen godt kendt med.
Da nu vrerftets skibst0mrere skulle oplreres til jernskibbyggere, blev det et sjak fra Burmeister, der kom til at oplrere
det f0rste hold fra vrerftet. Disse gay sa deres viden videre,
indtil alle t0mrere var oplrert. - Skibene, der byggedes, var
Dampkanonbaden "Thura", der stod pa stabelen. fra 10 september
1855 til 8 juli 1857.
-""Schr1:idersee", der l0b i vandet 17 december 1859.
_""Willemoes",
16 marts 1861.

- 67 -

Kedelvmrkstedet, opf0rt i 1851, er en del af det pa tegningen ar 1860, mrk. Maskinvmrksted.
Idette vmrksted fandtes f01gende maskiner:
1 pladeb0jningsmaskine, 1 lokke- og klippemaskine og
2 boremaskiner.
Det ma vmre ved disse maskiner, at skibst0mrerne fik
deres oplmring, medens de i vmrksted nr. 1 pa tegningen ar 1860
Imrte spantebukning og pladearbejde.
Pa tegn. ar 1860 er der markeret en udbygning mellem
masteskurene og beddingen mrk. 5. Det er et halvtagsskur, der
benyttedes til arbejdssted, medens kanonbadene nord forskurene
stod pa bedding.
"Thura" byggedes pa den stiplede bedding, medens
"Schrodersee" og "Willemoes" byggedes ved masteskurene.
Firmaet Baumgarten & Burmeister stiftedes 20 juli 1846.
I 1849 udf0rtes den f0rste skibs-dampmaskine pa 16 HK,
og i 1851 udf0rtes maskineriet pa 40 HK til en bugserbad. I
1852 udf'e r-t e e til postdampskibet "Gerda" et maskineri pa 70 HK.
Samme ar k0btes grUlld pa'Christianshavn, hvor der opf0rtes
byggebeddinger. Det f0rste skib, der byggedes, var hjuldampskibet "Hermod" til Postvmsenet. Det var bygget af trm med
600 HK dampmaskine. Skibet afleveres 1854.
I 1853 udstillede Baumgarten & Burmeister i Industriforeningen en model af et dampskib bygget he It af jern.
I 1854 byggede B & B det f0rstejernskib til marinen.
Dette blev indledningen af bestillinger til marinen.
Se tabel 2.
Hvornar Wains bekendtskab med Burmeister begyndte,ved
man vel ikke, men i B&W's jubilmumsbog star f01gende:
Hertil kom yderligere, at et samarbejde altii en lmngere arrmkke havde bestaet, idet Wain mindst ligesa Imnge B & B havde
udf0rt de store bestillinger til marinen, privat havde vmret
engageret til at udf0re tegningerne til disse arbejder.
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Orlogsskibet "Skjold", der var bygget pa Nyholm, 10b af
stabelen 12 september 1833.
I henhold til ministeriets res. af 29 juli 1858 blev skibet ombygget til skrue-linieskib og gik,fuldfrerdig ud af dokken
pa Christianshavn den 8 august 1860.
Maskineriet, pa 300 HK, leveredes af firmaet Baumgarten
& Burmeister og er deres f0rste maskinleverance til marinen.
I 1857 antog Baumgarten

& Burmeister to franske skibbyg-

gere: Lallemand og van Acker, der begge virkede ved skibsvrerftet. Van Acker til 1894 som formand.
I 1862 udnrevnes William Wain til underdirekt0r ved Orlogs-

vrerftet. Wain havde kontor og tegnestue i maskinvrerkstedet.
I 1864 udnrevnes N.E.Tuxen til direkt0r for skibbyggeriet,

maskin- og vandbygningsvresenet, og O.F. Suenson afskediges.
Den 10 september 1862 10b skruekanonbaden "Hauch" i vandet ved Frederiksholm fra kanonbadsskur nr. 5, og hermed ma
man,regne med, at vrerftet havde faet uddannet de fleste af sine
skibst0mrere til jernskibbyggere, idet der pa kanonbadsbeddingen pa Frederiksholm var bygget badene "Thura", "Schrodersee",
"Willemoes".
I 1861 byggede Baumgarten

& Burmeister 3 skrue-kanonbade

efter Orlogsvrerftets tegninger, nemlig: "Buhl", "Krieger" og
"Marstrand".
Se fortegnelsen over marinens hjul- og skrueskibe 1857 1878. - Nr. 1-2~3 og 4.
I juli 1863 kommer panserbatteriet "Rolf Krake" til K0ben-

havn. Det var bygget i England hos Napier & Sons i Glasgow.
Under direkt0r N.E.Tuxens ledelse projekteredes det
f0rste dansk-byggede panserbatteri "Lindormen".
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Baumgarten udtrreder af B & B i 1861, og 11 maj 1865
indtrreder Wain som kompagnon i firmaet Burmeister & Wain.
Wain beholder sin stilling ved Orlogsvrerftet til 1868,
da han afskediges af ministeriet.
1870 giver ministeriet Wain tilladelse til at vrere teknisk konsulent ved Orlogsvrerftet.
1872 bliver Wain direkt0r i Burmeister & Wain A/S.
Samarbejdet med B & W pa det maskinelle omrade varede
op til ca. 1900. - Se fortegnelsen over skruedampskibe 1880 1908. - Nr. 4.
I 1868 leverede B & W en trebenet kran til Orlogsvrerftet,
10fteevne 35 ts. Den blev placeret pa Dok0ens vestside, syd for
dokken.
(Den 7 august 1937 kl. 5 30 morgen blev kranen vreltet i
vandet og solgt til ophugning).
Wain udtog flere patentertil nye maskintyper til fladens
skibe, bl.a. konstruerede han, i stedet for lavtryksmaskiner,
h0j- og lavtryksmaskiner af tandemtypen, hvorved man opnaede
en mere 0konomisk kraftudvikling end ved lavtryksmaskinen og
ringere kulforbrug.
Wain m0dte megen modstand indenfor marinen, men han beviste sille konstruktioners rigtighed, og blev kraftigt st0ttet af
N.E.Tuxen.
For at kunne benytte h0jtryksdamp konstruerede Wain ogsa
en cylindrisk kedel, hvis oprindelige form skyldtes ham.
Wain opfandt og konstruerede en skibsskrue, .han tog patent pa i 1854.
, Wain tog ogsa patent pa en flydedok i 1860, der var beregnet til ophaling og reparation af jern-kanonbade og lign. skibe.
Wains flydedok blev bygget i 1860 pa Frederiksholm. Kanonbadsbeddingen mrk. 5 pa tegn. ar 1860 rendredes til en bedding, hvorpa flydedokken kunne bygges. Den 10b i vandet 10 november 1860.
Straks efter af10bningen blev beddingen opbrudt.
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Loven am vrerfternes sammendragning pa Nyholm og Frederiksholm blev vedtaget ved loy af 15 april 1858. - Wain var radgivende ved projektering af bl.a. den store smedie, kabys- og
vandkassemagasin pa Frederiksholm samt jernskibbyggeriet pa
Nyholm.
Tret 0sten for sporvejen, der 10b over til Nyholm ved
Frederiksholms nordende, anlagdes i 1861 en bedding, 112' lang
og 24' bred, til bygning af damptransportjollen "Fremad" , der
10b i vandet herfra den 19 december 1861.
I 1858 til 1860 byggedes der pa Frederiksholm skure til
savel dampkanonbade sam transportbade med det n0dvendige ophalingsgrej.
William Wain d0r 1 maj 1882.
Med udgangen af 1890 trak Burmeister sig ud af aktiv
tjeneste.
Da marinen havde modtaget panserbatteriet "Rolf Krake"
i 1863, var det 0nsket at fa flere skibe af denne type, men
I0r man kunne pat age sig denne opgave, matte vrerftet have et
jernskibbygningsvrerksted med maskiner og vrerkt0jer til bearbejdning af de langt st0rre materialedimensioner end.dem, man havde
anvendt ved det midlertidige skibbyggeri pa Frederiksholm.
Kanonbadenes deplacement var ca. 170 ts.
Det patrenkte panserbatteris deplacement var ca. 2000 ts.
Konstruktionskontorets opgave med projektering og konstruktion samt arbejdstegninger var en krrevende opgave, selv am
vrerftet havde modtaget tegninger af de tidligere leverede
jern~kibe, man havde indk0bt fra England.
Konstrukt0r C.C.Kildentoft, der var chef for konstruktionskontoret,10ste denne opgave pa srerdeles tilfredsstillende
made.
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Ministeriets ordre til bygningen af det nye jernskibbyggeri pa Nyholm blev givet den 30 november 1864.
Direkt0r N.E.Tuxens forslag var at anbringe vrerkstedet
pa pladsen mellem beddingerne 3 og 4, da trreskibsperioden nu
var slut, og"lossepladsen derfor overf10dig.
Endvidere havde vrerftets led else planer om at fa opf0rt
en ophalerbedding til skibe op til ca. 1500 ts.
Denne ophalerbedding bevilligedes og byggedes i 1867-70
pa pladsen, hvor bedding nr. 4 havde ligget.
Se tegn.: Ar 1860 og 1898.
Jernskibbyggeriet opf0rtes af 3 gange. 1865-1867 og
1887. Bygningen var projekteret 315' lang og 101 I bred, og
stod under to tage af jernkonstruktion hvilende pa en rrekke
st0bte jerns0jler i midten af bygningen.
Den halve lrengde af bygningen, den nrermest s0en, byggedes fra sommeren 1865 til foraret 1866. - Den anden halvdel
begyndte man atbygge den 27 juni 1866, og arbejdet var frerdigt
i april 1867.
Den 8 januar 1866 begyndtes arbejdet med b0jning af spanter i vrerkstedet til panserbatteriet "Lindormen", og k0len
lagdes den 20 juli 1866 pa bedding nr. 3.
Det var det· f0rste jernskib, der byggedes pa Nyholm.
Stabelaf10bningen fandt sted 8 august 1868. - Maskineriet leveres af B & W.
I 1887 bestemtes det at nedrive den nordlige side af
bygningen og tilbygge 50!' til bredden, saledes at bygningens
tag kom til at hvile pa 2 s0jlerrekker. Bygningen beholdt denne
st0rrelse,til den blev nedrevet 1926.
Tegningen af bygningen efter udvidelsen ses pa tegn.
nr-, '72.

Oplysninger til foranstaende ertaget fra OV'S jubilreumsbog. Underdirekt0r R.W.Bauers "Beskrivelse af Orlogsvrerftet
1862, side 208 til 216 og B & W's jubilreumsb0ger samt oplysninger fundet i Rigsarkivet.
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Med ~r 1887 slutter beskrivelsen af vrerftet p~ Nyholm,
medens der i tegningsmappen findes planer af vrerftet fra ~rene
1898 og 1919 samt kart over K0benhavn 1960.
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Kronologisk oversigt
over
anlreggelsen af fladens leje, Nyholm og 0erne
samt oygningernes opf0relse i arene
1680 - 1959.
Pkt.

.Ar.
1624
Ohr. IV

Kong Ohr. IV lod 1624 grundsrette 2 skioe som
fundamenter for olokhuse i sejl10bet, omtrent
ud for den nuvrerende toldood, og i de f01gende ar
anlagdes skansen 'led den gamle Set. Annre oro og
toilldood sammesteds.

2.

1680
Den 7 juni 1680 sejlede admiralitetets herrerOhr. V med admiral Henrik Bielke og general admiral 10jtnant Niels Juel - ud for at finde en plads til
fladen, og man hreftede sig 'led "Dyoet pa pladsen
'led toldooden", og denne olev anoefalet kong
Ohr. V.
Den gamle, forfaldne orlogsmand "Gltiekstadt"
skulle desarmeres og henlregges ud for toldboden
som "blokhus", vagtaka.b og oatteri.
I 100et af de f01gende par ar olev "Hukken",
som det nye fladeleje kaldtes, gjort frerdig, et
trapezformet prelelukke foroundet 'led tmldboden
med "Bommens Bro", n0dt0rftigt beskyttet mod
yderredenved "Neptuni Bastion", der blev anlagt
med en srenket orlogsmand som fundament.
"Hukken" blev - mod nord - beskyttet 'led et
prelevrerk "Estakaderne".

3.

1685

Bastionerne 0st for "Hukken" pabegyndtes.
Efter 4 ars aroejde ragede de endnu kun 2-3 alen
op over jorden, og sa sent som ar 1700 var tilstanden ret mangelfuld~
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4.

1688

blev det f0rste krudttarn i "Wilhelm's Bastion"
opf0rt.

5.

1690

-o pf ar-t e s det andet krud t tarri i "Oarl's Bastion".
De 0vrige krudttarne opf0rtes i 1740'erne.

6.

1690

Den 8 april approberede kong Ohr. V et projekt til opfyldning af det sumpede areal 0st for
"Hukken", den f0r,Ste begyndelse til Nyholm.

7.

1690

Den 6 september ans0ger admiral Span om at
anlregge den 1ste bedding pa Nyholm.

8.

1691

9.

1691

opf0res et midlertidigt trreskur til materialer
og en smedie.

10.

1691

En flydedok- konstrueret af admiral Span srettes i vandet, men kasseres under den store, nordiske krig. Flydedokken anvendtes senere som fundament for et batteri pa Reden, "Pr-ave s t enerr'",
Under admiral Span's led else projekteres og
g0res indk0b af materialer til en t0rdok pa Bremerholm (kaldet "Gamledok").
Arbejdet pabegyndtes1681, men svarede ikke
til forventningerne og blev opgivet i 1720'erne.
Admiral Stooken foreslar et par gange, sidst
i 1698, at bygge en st0rre flydedok, men det opgives pa grund af pengemangel.

11.

,1692

Den 6 oktober l0ber orlogsskibet "Dannebrog"
af stabelen, som det f0rste skib bygget pa Nyholm.

12.

1692

I

l0bet af 1691 begynder 0en at tage form.

Arlmiral Span far 1692 tilladelse til at forsyne den gamle orlogsmand "Dragen" med en buk pi!
den ene side, sa den kunne tjene som "flydende kran".
De f0rste preleknipper, der var nedrammet i
"Hukken", stod alt for tret, og i december 1697
fremsendes et forslag med Due d'Alber eller skraprele; dette blev app: 8 februar 1698, men ar 1700
var der endnu ingen prele rammet.
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13.

1712
Fr.IV

Den 23 august fik admiral Judiohrer ledelsen
"af yore kysters bedrekkelse og al fjendtlig anfals
.afvrergelse" •

14.

1712

Det bestemtes at anlregge 2 faste batterierj
"Pr0vestenen" pa Amagergrunden og "Tre Kroner" pa
spidsen af Refshalegrunden. Begge disse vrerker
bestod af ubrugelige fart0jer. "Pr0vestenen" desuden af Span's gamleflydedok.

15.

1721

Den 3 januar blev tegningen til en magasinbygning pa Nyholm, kaldet "Gamle plankehus" eller
"Judiohrer's plankehus" approberet. Det var den
f0rste st0rre magasinbygning pa Nyholm. Den la,
hvor nu "Gamle spanteloftsbygning" ligger, nord
for "0stre takkeladshus" og i sa=e afstand fra
kanalen som denne.

16.

1722

Den f0rste del af "0stre takkeladshus" (5 kviste) var blevet opf0rt i 1722, men var bygget som
materialehus.

17.

1726

Den 20 deoember forelregges en plan om en forlrengelse af "0stre iJakkeladshus" med 4 kviste (til
ialt 9 kViste) og opf0relse af et "Vestre takkeladshus" (kaldes ogsa "S0ndre takkeladshus").
"0stre takkeladshus" ombyggedes indvendigt,
hvorved begge bygninger blev indrettet til sa=e
f'o rma.L,

Husene var frerdige i 1729 og er i dag Nyholm's
reldste bygninger.
18.

1728

Juni. Bradbrenk pa Nyholm anlagt. Orlogsskibet
"Elephanten" blev srenket, forprelet og fyldt med
jord og sten. Herpa rejstes Nyholm's f0rste mastekran 1729, tegnet af fabrikmester Knud Nielsen
Benstrup (nedtaget 1749) .
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19.

17271729

Opf0rtes Nyholm's reldste spantehus og af10bningspavillon, der, hvor nu planbygningen ligger
(altsa syd for mastekranen fra 1748).

20.

1736
Chr.VI

I marts blev tegningen til en ny smedie approberet (liggende nord for det ovenfor nrevnte spantehus). Smedien blev bygget i sommeren 1737 (blev
nedr.evet 1922-1923).

21.

1741

Tegninger til arsenalet pa Arsena10en indsendes.
Arkitekten var Philip de Lange.

22.

1742

23.

1742

Den 9 maj foreligger den endelige approbation
af arsenalets udseende.

24.

1740

Judichrer's plankehus fra 1721 (se under pkt.15)
nedrives i begyndelsen af 1740'erne. Pa grunden
opf0rtes i l0bet af 1742-43 en spanteloftsbygning.
Bygningen blev trukket sa meget tilbage pa grunden, at den ene lrengdevreg kom til at hvile pa
kanalens bolvrerk, fordi underhuset skulle indrettes til'ophaling og opbevaring af chalupper.Materialerne til bygningen blev taget fra Judichrer!s
plankehus og et kgl. ridehus ved K0benhavnsslot.
I begyndelsen af 1740'erne anlregges k0lhalingsplads pa Nyholm's vestside (nord for bedding I ud
for det reldstespantehus) efter f0rst at vrere opfyldt og forsynet med bolvrerk.

1744

Den 7 februar blev tegningen til hovedvagten
pa Nyholm approberet. Den var frerdigbygget 3 novemT
ber 1745. Arkitekt Philip de Lange.

I

marts er fundamenterne til arsenalet frerdige.

foraret er arsenalets to f10je helt opf0rt.

25.

1743

I

26.

1744

Portalen mellem f10jene godkendt.

27.

1746

Tegningen til sidef10jene frerdig, men de blev
f0rst bygget senere (1770-72).
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28.

1746

Lang0en (Frederiksholm) begyndte at tage form.
Opfyldningen begyndte i den sydlige ende f0r 1746,
og her opf0rtes de f0rste masteskure ca; 1746-47.

29.

1748
Fr. V

Den 20 september blev tegningen approberet til
Nyholm's mastekran. Frerdigbygget, klar til brug i
slutningen af 1749. Arkitekten var Philip de Lange.

30.

1748

opf0rtes pa sydenden af lang0en syd for masteskurene et mrersehus, der omkring 1829 blev af10st af
det endnu staende mrersehus.
Et kort over lang0en (Frederiksholm) 1750-51
viser pladsen,hvor takkeladshusene skulle ligge
som ubebygget.

31.

1753

Kgl. resol. af 15 februar: Masterne skal opbevares i masteskure.

32.

1754

I foraret lagdes fundamenterne til det ene af
takkeladshusene; senere omlagt efter tegning af
27 oktober 1754, derefter standsedes arbejdet i
12 ar.
Den marineby (af10ser for Nyboder), der var
projekteret bag lang0en, blev opgivet i 1750'erne.

33.

1754

opf0res mastekranen pa Christiansholm, frerdigbygget 1762 (nedrevet 1866).

34.

1760

1760'erne blev et nyt spantehus (ogsa kaldet
planbygningen) bygget pa Nyholm (pa det reldste
spantehusplads) i forbindelse med mastekranen og
sydover. Ved planbygningenssydgavl opf0rtes en
af10bningspavillon til de kongelige herskaber.
Pavillonen var tegnet af Jardin og spantehuset af
Philip de Lange.
I
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35.
1763

Projektet til spantehuset blev indleveret
18 september 1763 og bygget 1764.
Spantehuset kaldtes senere planbygningen eller
.planen, her tildannedes skibenes spanter og stffivne
m.m. - Blev senere anvendt til kulskur. Taget blev
nedtaget, ombygget og forh0jet 1912-13. Bygningen
star endnu, men anvendes nu til skyde- og eksercer. hus ,

36.

1764

Projektet til pavillonen blev indleveret oktober 1763 og bygget 1764.
Pavillonen blev nedrevet 1875 (se pkt. 91).

37.

1767
Ohr. VII

Den 25 februar approberedes nye tegninger til
takkeladshusene pa lang0en; 1774 var husene fffirdigbyggede med mellemliggende altan. Arkitekt Philip
de Lange.
Takkeladshusene blev senere (1784-88) forlffingede (pkt. 42 og 66) og 1858 forh0jede med een etage
(sepkt.66).

38.

Arsenalets to sidef10je og mur om kuglegarden
byggedes 1770-72 (se under pkt. 27).

39.

Marinen r0mmede i slutningen af 1770'erne
og i 1780 t0mmerpladserne syd for toldboden og
savm011en.
De store pakhuse byggedes i ovennffivnte tidsrum
"Vestindisk pakhus", gule og bla pakhus samt
Kieler-pakhus.

40.

Derfor matte Nyholm i aret 1786 udvides mod
syd, hvorved 0en fik den form, den har den dag i
dag. Den f0rste anker0 blev derved inddraget i Nyholm.
En ny anker0 og stenkiste blev foreslaet vest for
lang0en (Frederiksholm), det blev approberet 31
august 1781 og anlagt 1781-87 vest for Nordre takkeladsbygning. (Kanalen mellem 0erne kaldtes nu hovedmagasingraven.
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4-1.

1788

4-2.

Et vandareal 0st for lang0en indpreledes, og
opfyldningen pabegyndtes; denne nye 0 kaldtes
mudder0en og blev sammen med lang0en senere kaldt
Frederiksholm.
Takkeladshusene forlrengedes: Det nordlige var
fuldf0rt 1784-, det sydlige blev fuldf0rt 1788,
derefter var hvert af husene 4-58 fod = 139,6 m lange.

4-3.

1788

opf0rtes pa den nye anker0 (senere'kaldt Dok0en)
et hus til ankerstokke.

4-4-.

1787

Den 3 maj: Licitation over bygning af Nyboder
Vagt i "Skragaden" Adelgade mellem Ulvegade
(Olfert Fischersgade) og Enhj0rninggade (Set. Paulsgade). I dag kaldes dette stykke gade "Gamle Vagt".

4-5.

1793

Pa Nyholm's syd0stligehj0rne opf0rtes 1793
en savm01le.

4-6.

1796

bygges en "dehlehauge" *) pa Frederiksholm's syd0stlige hj0rne (1862 indrettet til "kasseret gods").
"Kasseret gods" blev nedrevet 1952.

4-7.

17981803

opf0rtes skrerme til eget0mmer 0St for planbygningen.

4-8.

1801

Den 25 september godkendtes og pabegyndtes
"Ny kontorbygning" ved nordenden af gamle, 0stre
takkeladshus paNyholm.

4-9.

1801

opf0rtes Rapperthuset pa sydsiden af Frederiksholm,
ogsa kaldet "J3ohlendachhuset" (hentyder til tagets
form). Tagkonstruktionens opfinder var den franske
arkitekt Philibert de l'Omme 1578. - Huset blev
indrettet til snedkervrerksted 1816).

*) "Dehlehauge" eller "Dellehave". Navnet kommer af ordet Dehle,
som bet0d planke, brredt eller lign., og "Dehlehauge" eller
"Dellehave" er betegnelse for opbevaringsstedet for Dehler;
det vi i dag kalder trrelager.
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18051808

opf0rtes kanonbadsskurene pa mudder0en (Frederiksholm) •

18141848
18271837

51.

1827

Nyholm hovedvagts spir fornyet.
I period en 1829-39 opf0res skrerme over t0mmerstabIerne pa Nyholm -.

52.

1830

Et nyt s0ndre mrersehus opf0rtes i stedet for
det under 1748 omtalte.

53.

1837

Efter betydelige opfyldninger pa den "nye
opmudrings0" (nu Arsenal0en) byggedes 5 badeskure
(kaldet "halv tolv").

54.

18461848

opf0rtes et arbejdshus "Nyt laboratorium" til
S0artilleriet.

Chr. VIII

55.

1848
Fr. VII

Tagkvistene pa arsenalet og takkeladshusene
pa Frederiksholm fjernedes.

56.

1850

Indretning af maskinvrerksted i Opmudringsvresenets gamle bygning pa nordsiden af Frederiksholm.
Bygningen blev forlrenget 22 alen = 13,86 m.
Yderligere udvidelse 1862.

57.

1853

Pa Frederiksholm's nordside anlagdes en 109
alen = 68,67 m lang bedding til bygning af jernbade.

58.

1853

Boml0bet ved Toldboden blev udvidet fra 39,7 m
til 56,7 m.
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1\.r
1854-

opf0rtes et saug- og h0vlevrerk (senere snedkervrerksted), pa sydsiden af Frederiksholm. Bygningen
var oprindelig en udstillingsbygning fra den industriudstilling, deri 1852 blev afholdt pa Christiansborg Slot's ridebane.
Den blev ned revet i 1926, da snedkervrerkstedet
flyttedes til Dok0en, til bygningen syd for t0rdokken (kaldet "S0ndre arbejdsbygning"). Samtidig
opf0rtes syd herfor et savvrerk, et trrelager og et
skibst0mrervrerksted. (se pkt. 14-2).

60.

1854-1858

T0rdokken pa Anker0en byggedes, hvorefter 0en
kaldtes Dok0en. Den 18 august 1858 indhaledes som det f0rste skib - dampfregatten "Sjrelland" i
den nye dok i nrervrerelse af H.M.Kong Frederik VII.

61.

1856

Gymnastiksal indrettedes i den sydlige sidef10j af arsenalet.
Rappertvrerksted indrettedes i den nordre sidef10j
af arsenalet.

62.

1858

anlagdes en ny bro og sporvej mellem Nyholm og
Frederiksholm.

64-.

1858

Den 15 april blev loven om orlogsvrerfternes
sammendragning pa Nyholm vedtaget.

65.

1858

I oktober stilledes forslag om forh0jelse af
takkeladshusene med een etage; dette blev godkendt.
Forbindelsesgangenmellem bygningerne blev nedrevet.
Den nordlige bygning blev indrettet til hovedmagasin
og den sydlige til takkelloft.

66.

1859

pabegyndtes en forlrengelse af bedding nr. 1 pa
Nyholm.

67.

1860

udf0rtes forarbejder til en flydedok.

68.

1860

opf0rtes et trreskur til kanonfabrikation pa Dok0en.
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69.

1860'erne opf0rtes flere skruekanonbads- og transportbads-skure pa Frederiksholm.

70.

1860

I marts forela tegningen tilsmedien pa Frederiksholm. Den 1. november 1862 blev grovsmedien og
kleinsmedevrerkstedet overflyttet til den nye bygning pa Frederiksholm fra Gammelholm.

71.

1860'erne byggedes vandkasse- og kabysmagasin pa Frederiksholm.

72.

1861

Reberbanen pa Gammelholm nedlagdes.

73.

1862

Tilbygning til maskinvrerkstedets nordlige ende.

74.

1862

75.

1862

Svingbroen mellem Frederiksholm og Arsena10en
byggedes.
Magasin for kasseret gods indrettedes i den
gamle dellehave (trrelager)pa Frederiksholms Syd0stlige hj0rne.

76.

77.

78.

1862

Vandledning overf0rtes fra Christianshavn.

1863 opf0rtes nordre kontorbygning pa Frederiksholm mel-Chr.IX lem smedien og hovedmagasinet. (Indflytningsdato
23. september 1863).
1863

Prinsessegades forlrengelse og overf0ring af
vejen ad en prelebro (Vrerftsbroen) til Arsena10en.
I september s.a. begyndte nedlregningen af gasledninger pa vrerftet.

79.

1863

2 mindre vagtbygninger opf0rtes (Vrerftsbrovagten).

80.

Prelebukkervrerkstedet fik sit srerlige t0mrer18631864 vrerksted med materialegard pa Frederiksholm. (se
under 1878, Bygningsvresenet).

81.

1863

Panservrerkstedet byggedes pa Dok0en (syd for
dokken). Det brrendte 1866 (trrebygning). Pa dets
plads opf0rtes senere s0ndre arbejdsbygning.
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1865- opf0rtes et jernskibsbygningsvrerksted - 99 m lang
1867
47,5 m bred - pa Nyholm syd for bedding III.
og
1887 (Opf0rtes af 3 gange).
Bygningen benrevnedes "Nyt skibsbyggeri".
(Blev nedrevet 1933).
I 1860'erne patrenkte man at overdrekke beddingerne I og II pa Nyholm, men det blev opgivet.

83.

84.

1866- opf0rtes et 121 m langt badevrerft langs kanalen
1867
ved sydsiden af Frederiksholm.

85.

1866

Arsenalets nordre sidefl0j ombyggedes til
proviantmagasin, og rappertvrerkstedet, der var her,
flyttedes til drejervrerkstedet pa Frederiksholm i det dervrerende snedkervrerksted og savVoork.

86.

1868

opf'e r t e s "Magasin for brandfarlige sager"· pa
Frederiksholm.

87.

1868

byggedes en trebenetkran pa Dok0ens vestside, syd
for dokken. L0fteevne 35 tons, leveredes af B&W.

88.

18681870 byggedes ophalerbeddingen pa Nyholm pa den gamle
bedding IV's plads.

89.

1872

90.

1875

solgtes dokken pa Christianshavn til Havnevoosenet.
Ved denne tid var orlogsvoorfterne koncentreret
pa Nyholm.

91.

1875

nedrives Jardin's pavilIon ved planbygningens sydgavl
pa Nyholm.

92.

I begyndelsen af 1800'erne, da vrerksteder og
magasiner skulle overflyttes fra Gammelholm til
Nyholm, var der livlig byggevirksomhed. Disse bygninger blev tegnet af private arkitekter under ledelse
af voorftets direkt0r N.E.Tuxen. Senere blev tegninger
til bygninger udf0rt ved konstruktionskontoret og
tomrervoorkstedet, indtil

93.

1878

man ved kongelig resolution i marts 1878 oprettede
Orlogsvoorftets bygningsvresen. Ved lov om Sovrernets
ordning af 1880blev dette stadfoostet. (Bygningsvoosenet fejrede 75 ars jubilreum den 28.maj 1955).
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94.

1866- pabegyndtes fors0g med unders0iske miner ved ingeni1867 0rkorpset.

95.

1876

flyttedes minemateriellet fra S0artilleriets laboratorium til det sakaldte gamle torpedomagasin i 0stre
takkeladshus pa Nyholm, hvorfra det 1878 flyttedes
til en nybygget magasinbygning pa den syd0stlige del
af Nyholm, det sakaldte "Whitehead-magasin".
Dette blev senere udvidet og kaldes nu "S0minevresenets vrerksteder".

96.

1878

Den 1. april oprettedes S0minevresenet under
Marineministeriet.
(30. september 1878 stangtorpedosprrengning i

97.

graven bag 0stre takkeladshus).
98.
99.

1879- byggedes jernbroen mellem Elephanten og Nyholm.
1880

"

byggedes et skomager- og spr0jteslangevrerksted pa
Frederiksholm 0st for hovedmagasinets nordgavl.

100.

1881- opfyldtes Dok0ens sydlige del
1884

101 •

1881

Torpedobadsskure af jern opf0rtes pa Nyholms
sydside, de 2 0stlige rejstes 1880-82. Ialt byggedes
6 skure indtil 1890.
1917 l0ftedes taget pB. de 3 0stlige skure for
at kunne rumme de st0rre torpedobade. - (Skurene
blev nedrevet sept.-okt. 1965).

102.

1882

begyndte man fabrikationen af udskydningsapparater.

103.

1883

opf0rtes "S0ndre kontorbygning pa Frederiksholm.
1895 udvidedes bygningen med en f10j langs takkelloftsbygningen. 1918/19 forlrengedes denne f10j.
1939/40 tilbyggedes en f10j parallel med modelsamlingens bygning til direkt0r og kontorer.

104.

1883- opf0rtes kobbersmedien og metalst0beriet pa Frederiks1884 holm samt kanonhuset pa Dok0en (trrehus) til opbeva-

ring af svrert skyts.
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1885- opf0rtes flere kulskure pa Dok0ens syd- og vestside.
1900

106.

1885

S0minevresenets f0rste hovedkontor la pa Kvintus.
1885 flyttedes det over pa Nyholm i kontorbygningen
ved nordgavlen af 0stre takkeladsbygning for endelig
at flytte til en nybygget kontorbygning over for
vrerkstederne.

107.

1886- byggedes nordre kedelsmedie pa Frederiksholm.
1888

108.

1886

109.

1886- opf0rtes artillerivrerkstedet pa Arsenal0en, 5 ar sene1888 re udvidedes det betydeligt.

110.

1888- byggedes vaskehuset pa Dok0en og en kontorbygning i
1889 kuglegarden ved arsenalet.

111 •

1888- opf0rtes beklredningsmagasinet pa Frederiksholm, og
1889 beklredningen flyttedes fra hovedmagasinets bygning
til det nye magasin.

112.

1889- bygges et kabelmagasinpa Kvintus. De 0vrige r0dmalede
1890 trrehuse, der fandtes her, var opf0rt af Ingeni0rkorpset i 1870'erne •.

113.

1889

114.
115.

Arrestbygningen pa Nyholm opf0rtes.
18901891
1891 overtog man fabrikationen af s0miner fra Ingeni0rkorpset.

116.

'1892

117 .

Modelsamlingens bygning opf0rtes pa Frederiks18921893 holm (ombygget indv. og anvendes nu til Fjernkendingsskole). Modelvrerkstedet findes dog stadig i bygningen.
Fladens modelsamling er midlertidig udstillet i en del
af Nikolaj kirkebygning.

28. juni brrend te panservrerkstedet ved t0rdokkens
sydside (bygningen var opf0rt af trre). I stedet opf0rtes "S 0ndre arbejdsbygning". (Nu anvendt til snedkervrerksted).

begyndte man fabrikationen af torpedoer.

Eksercer- og gYIDnastikhuset pa Frederiksholm
opf0rtes.
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118.

1893- udvides S0artilleriets laboratorium med en 2 etagers
1894- arbejdsbygning.

119.

Marketenderiudvidelse ved bygningsvresenets
1894-1895 t0mrervrerksted pa Frederiksholm.

120.

1905

121.

19051906 .
Fr.VIJ;I

THOR's og SLESVIG's gallionsfigurer opstilledes
ved indgangen til modelsamlingens bygning pa Frede~
riksholm; ligeledes opstilledes "DRONNING MARIA's"
gallionsornament pa nordgavlen af takkelloftsbygningen.
Ny bro bygges mellem Nyholm og Frederiksholm.

122.

1908-;
Radioanlregget
1909 (1ste del).

123.

S0vrernets kaserne opf0rtes pa Nyholm i Sixtus
19081910 voIds bastion.

124- •

1909

125.

Torpedomagasin og -kamre byggedes pa Nyholm's
19101911 vestside syd for ophalerbeddingen; I vandet udfor
bygningerne byggedes 2 broer til torpedobade.

126.

~al

Frederiksholm opf0rtes

Ved loy af 30. september 1909 oprettedes
"S0vrernets Bygningsvresen" som selvstrendig virksomhed.

1912.,. opstilledes gallionsfiguren "Niels Juel" ved syd1913 gavlen af hovedmagasinbygningen.
Chr.X.

127.

Ombygning af planbygningens tag ved Nyholm's
1912-'
1913 mastekran.
Bygningen anvendtes til kulskur, senere indrettet til skyde- og eksercerhus.

128.

Marinehospitalet i Prinsessegade pa Christians1914-1915 havn opf0rtes (senere anvendt til kommuneskole).

129.

1915

130.

Undervandsbadsdepotbygning opf0rtes pa Nyholm's
19151916 vestside, syd for ophalerbeddingen.

Anlregget af flyvebadsstationen pabegyndtes.
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Nyt maskinvrerksted ved det nordvestre hj0rne
19151918 af Frederiksholm: byggedes, efter at nordre masteskure var nedrevet.
Elektrisk vrerkstedflyttede ind i gamle maskinvrerksted.

132.

Kemisk laboratorium (nu 'S0vrernets Pr0veanstalt)
19161917 ,opf0rtes pa Arsena10en. 1969 indrettet til kontorer for S0vrernets
materielkommando.

133.

1916Flyvemaskin-montagevrerksted i forbindelse med
1918 badevrerftet pa Frederiksholm opf0rtes.

134.

Ny st0beribygning opf0rtes bag metalst0beriet
19161918 og kobbersmedien pa Frederiksholm.

135.

Udvidelse af S0ndre kontorbygning parallel med
19171918 takkelloftsbygningen.
Den nye del af bygningen anvendtes til tegnesture, arkiv m.m.

136.

Ny bygning til modelsnedkervrerkstedet placere19181919 des 0St for lanterne- og vandkassemagasinet. Det tidligere vrerksted la i tagetagen til kobbersmedien.

137.

Tilbygning til nordre kontorbygnings vestre
19181919 gavl.

138.

1918

I februar brrendte tagetagen pa grovsmedien.
I tagetagen var kleinsmedevrerkstedet indrettet.

139.

1920

Nyt kleinsmedevrerksted opf0rtes parallelt med
grovsmedien, pa den 0stlige side af hovedvejen.

140.

1922

Den gamle smedie, der la syd for Nyholm's
hovedvagt (opf0rt 1736),blev nedrevet.

141.

1922

Den 31 oktober nedsattes kommissionen til
Orlogsvrerftets sammendragning.

142.

Orlogsvrerftets sammendragning pa Dok0en og
19261927 Frederiksholm:
Nord for t0rdokken, pa Dok0en, anlagdes 2 beddinger med 2 ts h0jbaner. Dok0ens nordside indrettedes
som udrustningskaj, hvoz-pa der senere opf0rtes. en
h0jbane.
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143.

Beddingerne I, II og III pA Nyholm blev fjernet,
19291931 og nye bolvrerker blev slAet foran de gamle slagbeddinger.
Arealet blev planeret og udlagt som plrene.

144.

Marketenderibygning til 800 mand opf0rtes pA
19311932 Frederiksholm, mellem hovedmagasinbygningen og grovsmedien, nord for nordre kontorbygning.

1926- (fortsat)
1927
S0ndre arbejdsbygning ombyggedes til snedkervrerksted, mellem denne og HoYedmagasingraven IA S0artilleriets'kontorbygning (oprindelig hus til ankerstokke).
Detta hus blev nedreYet, og pA dets plads opf0rtes
skibsbygningsvrerkstedet med vrerkstedskran f0rt igennem
save l, syd som nord for vrerkstedet •. Vrerkt0 j smagasinbygning~n opf0rtes 0st for t0rdokken. S0artil~eriets kontorer og tegnestue flyttedes til arsenalets. s0ndre sidefl0j.
Savvrerket og skibst0mrervrerkstedet opf0rtes af trre,
syd forsnedkervrerkstedet., Syd herfor indrettedes trrelager med krananlreg.
Arealet mellem trrelageret og vejen fra pontonbroen
til Dok0-vagten indrettedes til pladelager for skibsbyggeriet med k0reskinner for kran.
Malervrerkstedet indrettedes i en reldre bygning
(oprindelig anvendt til brug for maskinopstillingen)
yed Dok0ens frergested, Dok0-vagten.
Hovedmagasinet ombyggedes, delYis, til at rumme
arbejdernes omklrednings- og vaskerum samt materialelagre.

Den 7. august 1937 kl. 5t morgen blev den trebenede
kran pA Dok0en vreltet i vandet.
145.

1938

SkibsbygningsYrerkstedet pA Nyholm syd for beddingeme blev nedrevet. FA dets plads opf0rtes i Arene
1938-39 S0officersskolen. '

146.

1938

Ophalerbeddingen, der IA syd for skibsbygningsvrerkstedet pA Nyholm, blev nedrevet Ar 1938, og arealet
planeredes og indrettedes til have for S00fficersskolen.
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147.

1939

Montagevrerksted til flyvemaskinbygning opf0rtes i tilslutnihg t~l og vest for d~t oprindelige montagevrerksted fra 1916-18.
Anvendes nu som motorvrerksted for MTB-motorer.

148.

1940

Gasbeskyttelsesmagasin opf0rtes pa Frederiksholm syd for og i linie med beklredningsmagasinet.

149.

1941

Elektriker- og instrumentmagervrerksted opf0rtes pa Frederiksholm nord0st for ovennrevnte market enderi.

150.

Centralomklredningslokaler opf0rtes nordvest
19411944 for marketenderiet (her la f0r skomager- og spr0jteslangevrerkstedet og en lagerbygning for plader og
profiler samt en kulhave).

151 .

19411951

Torpedostationen "Kongs0re" pabegyndtes 1941.
Arbejdet standset af besrettelsen i 1944. Stationen
frerdiggjort 1946-51.

152.

1943

Spanteloftsbygningen pa Nyholm blev ombygget
til skolelokaler, kontorer og minebadskamre.
Facaden mod minegraven ombyggedes og er nu
meget nrer, som den var oprindelig.

153.

1946

Mathelevskolen byggedes pa Frederiksholm
nord for badevrerftet fra 5. januar til 31. jUlio
Her la tidligere det kgl. teaters kUlissemagasin,
der blev nedrevet i slutningen af 1940. (Magasinet
var opf0rt 1900-01).

154.
Fr.IX

Den 23. november 1951 om aftenen skete der
en eksplosion i S0minevresenets armeringsvrerksted pa
"Kvintus", hvorved en del bygninger blev beskadiget,
bl.a. S0officersskolen - spanteloftsbygningen gl. 0stre takkeladsbygning og flere af mineafdelingens egne bygninger; endvidere mindre skader i
havnekvarteret i K0benhavn.
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Mathelevskolen blev nedlagt, og "kasseret
19521954 gods" blev nedrevet. Pa denne plads opf'e r t e e fra
9. december 1952 til efteraret 1954 motortorpedobadsvrerftet. Vandet udfor uddybedes, der anlagdes slagbedding for udsretning af motortorpedobade, og bolvrerk rammedes i kanalen langs gamle badevrerfts
sydside.
Den f0rste bad, der optoges for at pr0ve anlregget, var MR 167 - "HELGENJES". I motortorpedobadshallen lagdes k01en til 3 motortorpedobade den 16.
januar 1954, nemlig HAJEN, LAXEN og MAKRELEN; disse
bade s0sattes henholdsvis den 7. september og 12.
november 1954 samt 20. januar 1955.
De nordligste trrebygninger, der h0rte til
Mathelevskolen anvendtes b1.a. til "kasseret gods",
midlertidig tegnestue for S0minevresenet, indtil deres
nybygning pa Nyholm kunne tages i brug (se pkt. 159).
Endvidere har Navigationsvresenet midlertidig
anvendt en del af trrebygningerne til kortdepot for
udenlandske kort og rettelsesafdelingen.

156.

Nyt maskinvrerksted byggedes 0st for hovedvejen,
19521954 syd for st0beriet. F0rste prel rammet den 11.juli 1952.
Taget i brug juni 1954.

157.

1957

Modelsnedkervrerkstedets bygning ombyggedes til
spise- og omklredningslokaler. Modelsnedkervrerkstedet
flyttedes til den gamle bygning for metalst0beri.

158.

1958

Kontorbygning pa "Kvintus" opf0rtes til brug
for Minesektionen.

159.'1958- opf0rtes pa Nyholm - i nrer tilknytning til S0mine1959 vresenets kontorbygning - en bygning indeholdende
ingeni0rkontorer, tegnestuer, spiselokaler og omklredningsrum for arbejdere m.m.
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Holmens fabrikmestre,
Konstruktionspersonalet
og mestrenes uddannelse
gennem tiderne.
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Konstruktions-personellets
uddannelse gennem tiderne.

Til skibsmateriellets tilvejebringelse h0rer f0rst og
fremmest konstrukt0ren.
I tidligere tider byggedes skibene udelukkende af praktisk
uddannede folk; men efterhanden sOm fordringerne til krigsskibene
0gedes, srerlig efter indf0relsen af kanoner som vaben blev krigsskibbygningen en videnskab, hvortil personer uddannede sig
speoielt.
Disse videnskabelige uddannede skibbyggere (konstrukt0rer)
fremstod f0rst hos de store s0farende nationer, og da man her i
Danmark tog alvorlig fat pa bygning af store orlogsskibe, matte
man s0ge i fremmede lande efter de dertil uddannede folk.
Man ved, at Chr. IV havde 3 fremmede skibbyggere i sin
tjeneste, nemlig David Balfour, Daniel Sinolair og Peter Miohaelsen.

Disse skibsbygmestre modtog en ret stor l0n af kongen,
d.v.s. de fik en bestemt betaling for et skib. - Skibene byggedes
pa de steder i riget, hvor skovene la nrermest vandet af hensyn
til t0mmertransporten.
Under Chr. IV byggedes orlogsskibene foruden pa Bremerholm,
ved Nakskov, Kolding, Haderslev, Flensborg, GlUokstadt, Neustadt
og i Norge ved hoved0en ved Christiania.
Nar skibet var frerdigt, tog mesteren sine tegninger med sig,
nar han rejste (det var hans ejendom).
Kongen havde offioerer til at kontrollere, at arbejdet
blev,godt udf0rt, men denne ordning gay anledning til uoverensstemmelser mellem den fremmede mester (konstrukt0r) og den tilsynsf0rende offioer, og man indsa, at det ville vrere det bedste
at fa aIle krigsskibe bygget pa Bremerholm, og efter 1663 er det
rent undtagelsesvis, at skibe bygges udenfor Holmen eller k0bes
i udlandet.
Endnu under Chr. V var der udenlandske konstrukt0rer, der
forestod skibbygningen pa Holmen.
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Pa Bremerholm har der fra ar 1548 vreret en stilling som
"Holmens Chef", der havde tilsynet med alt forefaldende arbejde;
men Holmens Chef var fra begyndelsen f.eks. Slotsh0vedsmand
eller admiral og ikke uddannet i skibbygning, hvorfor det, som
lige omtalt, var n0dvendigt med fremmede skibbygmestre eller
konstru'kt0Ter.

I slaget i K0gebugt 1677, hvor Niels Juel blev sejrherre,
var der en hollandsk s00fficer, Henrik Span, der udmrerkede sig
sa meget, at han blev udnrevnt til Viceadmiral.
Da han i Holland var uddannet i skibs- og kanonkonstruktion, fik Niels Juel ham ansat til at f0re tilsyn med Holmen
under sin ledelse.
Da Niels Juel i 1690 forlader posten som Holmens Chef,
udnrevnes admiral Span til hans efterf01ger.
Der opstod et strerkt modsretningsforhold mellem admiral
Span og den engelske konstrukt0r og skibbygmester Shelton, (se
omtalen af Shelton pa tegn. nr. 19), der var antaget af Chr. V
til at konstruere og lede bygning af orlogsskibe til den danske
flade. Dette medf0rte, at Shelton afskediges, idet Span selv
overtog konstruktionsarbejdet. Han udf0rte tegninger til 2 linieskibe, 2 fregatter og 3 mindre skibe.
Admiral Span ans0ger kong Chr. V om at antage en mand, som
han kan uddanne som konstrukt0r, og det bliver Ole Judichrer,
der hermed bliver den f0rste danske skibskonstrukt0r.
Judichrer bliver i 1692 udnrevnt til Vice-Ekvipagemester ved
vor flade og Holm og senere til admiral.
Fra ar 1692 betegner "Fabrikmesteren" den specielle og
senere eneste leder af skibskonstruktionen pa Holmen, indtil
navnet i 1864 ombyttes med Direkt0ren for Skibbyggeriet, Maskin-,
Hus- og Vandbygningsvresenet.
Admiral Span d0r 1694, og admiral v. St0cken overtager
posten som Holmens Chef, han var tillige skibskonstrukt0r.
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Judichrer kom nu til assistere ham ved konstruktionen;
den 23. marts 1697 far Judichrer approbation pa sine f0rste
selvstrendige tegninger, og fra nu af er han ene konstrukt0r.
Ole Judichrer var Schoutbynacht fra 23. december 1710 til
10. november 1727 og i samme tidsrum Holmens Chef.
Vice-admiral C.E. von St0cken var Holmens Chef fra
29. februar 1694 til '23. december 1710.

*) Allerede indenJudiohrers ansrettelse som "Fabrikmester"
havde marinens 0verste styrelse trenkt pa at fa uddannet unge mrend
inden for riget til skibbygmestre, men man var klar over, at det
var n0dvendigt med teoretiske kundskaber for at blive en duelig
konstrukt0r.
I februar 1691 indsendte de deputerede ved s0etaten en
fore stilling til kongen, hvori de udtaler sig om det uheldige i,
at det hidtil har vreret folk fra andre nationer, der har vreret
betroet dette vigtige embede og nrevner, at der er begaet fejl
muligvis med forsret, og at de har meddelt deres herboende ministre
fortrolige oplysninger, hvorfor det synes rigtigt, at det blev
en af rigets egne indf0dte, der kom til at beklrede et sadant
embede.
De deputerede fore slog kongen, at 1 a 2 unge studenter
med kendskab til matematik og andre studier, lader sig uddanne
som lrerlinge (hermed menes officerslrerlinge, de senere konstruktions-kadetter) i konstruktion og praktisk arbejde (med 0xen
udi hand-arbejde), og senere videreuddannes ved rejser i udlandet.
Den 20. februar 1691 godkender kong en forslaget, og der
bevilliges de forn0dne penge. Dette fortsattes til 1734, hvorefter,denne uddannelse standsedes, fordi der ikke var tilstrrekkelig virksomhed for dem i marinen.
De uddannede konstruktions-kadetter gik derfor over i
S00fficerernes rrekke eller s0gte udenlands.

*)

Uddrag fra Kommand0r Schultz bog: Den danske marine
1814-48.
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I arene 1709 til 1720 (Den store nordiske krig) standsedes
al uddannelsej men i 1723 udsendes s00fficerer til videreuddannelse i udlandet efter at have faet den grundlreggende uddannelse
af Fabrikmesteren.
Den 20. december 1723 resolverer kongen, at 4 s00fficerer,
2 konstruktionslrerlinge og 2 unge t0mmermrend skal sendes pa en
uddannelsesrejse for at studere skibbygning.
De skulle dele sig i 2 hold, hvoraf 2 s00fficerer rejste
til England, hvor de skulle opholde sig i 1-~· ar , De 2 andre
s00fficeTer skulle til Frankrig ligeledes i 1t ar, hvorefter de
skulle bytte opholdssted og derefter samles i Holland og efter
ca. 4 ars uddannelse vende tilbage.
De 4 s00fficerer var kaptainl0jtnant Knud Nielsen Benstrup
og premierl0jtnant Lars Bragenres, endvidere sekondl0jtnant
N.P. Judichrer (s0n af admiralen) og sekond10jtnant Diderich de
Thurah.
De vendte hjem i 1728, hvorefter de blev sat i gang med
konstruktionsopgaver.

Den 10. november 1727 udnrevnes en ikke skibbygningskyndig
officer, viceadmiral v.Poulsen til Holmens Chef i stedet for
Judichrer.
Det havde nemlig vist sig uheldigt, at stillingerne som
Holmens Chef og Fabrikmesteren (der samtidig var marinens konstrukt0r) lige siden 1690 havde vreret en og samme person, nemlig:
Span, v.St0cken og Judichrer, og det havde virket hremmende pa
skibbygningens udvikling.
Fra ar 1727 har fabrikmesterstillingen vreret adskilt fra
stilllngen som den 0verstkommanderende pa Holmen.
Under de 4 s00fficerers udenlandsrejse havde man til hjrelp
for viceadmiral v.Poulsen midlertidig ansat kommand0rkaptain
Kragh, der var konstruktionskyndig, til at overtage opsynet med
skibbyggeriet.
Pa Holmen var man imidlertid utilfreds med hans skibe,og
man fratog ham hans stilling. Admiralitetet fik ordre til at
overtage konstruktionen, og det blev derefter overdraget til
Benstrup.

- 96 Benstrup blev udnrevnt til overfabrikmester den 2.december
1731.
Benstrup blev saledes den f0rste fabrikmester, der var
uddannet efter den af de deputeredes indsendte forestilling,
der godkendtes af kongen den 20. februar 1691.
I 1736 arresteredeshan for ikke at have fulgt de ham
givne instrukser og pensioneredes i 1739.
Denne sag var medvirkende til, at der ved kgl. kundg0relse
af 9. januar 1739 pa indstilling af Greve Danneskjold-Sams0e
blev oprettet en "Construktionskommission".
Denne kommissionf skulle have forelagt til godkendelse
aIle sager vedr0rendek:onstruktion og skibbygning. Projektering
af bygninger og alt, hvad der sorterer under Fabrikken.
Uddannelse og forfremmelse af personel.
Godkendelse og tilsyn med reparationer. Afgive betrenkning
forinden sager indsendes til admiralitetets godkendelse.
Ved ~onstruktionskommissionens oprettelse i 1739 blev
konstruktions-kadetterne erstattet af Auscultanter i denne,
d.v.s., unge mennesker, som skulle uddannes til at blive dygtige
medlemmer af kommissionen, hvilket skulle opnas f0rst ved teoretisk uddannelse hjemme, og derefter ved studierejser i udlandet;
men inden disses tiltrredelse skulle det ved eksamination hos
konstruktionskommisionen konstateres, at de var vrerdige til at
bevilliges rejseunderst0ttelse til udlandet.
Blandt de saledes uddannede unge mennesker valgte man
Fabrikmesteren; men da der kun kunne vrere tale om at uddanne
s00fficerer til medlemmer af konstruktionskommissionen, var det
s00fficers-uddannelsen, der herefter kom til at danne grundlaget
for uddannelsen til Fabrikmesteren, og ikke s tud entez-ekaamenen
med paf01gende handvrerker-uddannelse.
\

Fra dette tidspunkt har den danske marines 0verste konstrukt0r lige tilar 1926 vreret en s00fficer, der har faet videre
videnskabelig uddannelse i krigsskibbygning. - Se side 106.
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Kommand0r Diderich de Thurah ansattes som fabrikmester
i 1734, men var egentlig kun fabrikmester af navn, medens de
virkelige skibskonstrukt0rer i denne tid var franskmanden Barbe,
skibbygmester Thuresen, konstruktionskommissionen og kommand0rkaptain Andreas Gerner. (Han var fader til Henrik Gerner).
De mange forskellige meninger om, hvordan et skibs undervandsform skulle vrere, kani nogen grad f0res tilbage til den
kendsgerning, at man savnede et fastslaet grundlag for bed0mmelsen af skibenes stabilitetsegenskaber, og det var f0rst, da den
franske matematiker Pierre Bouquer i 1746 i sit vrerk "Traite du
Navire" fremkom med teorien om metacentrer,at man fik fast
grund under f0dderne pa dette vigtige omrade indenfor £kibskonstruktionen.
I aIle skibe f0r dette tidspunkt havde man mattet skaffe
sig stabilitet ved at lregge ballast i bunden. Nu kunne man beregne
sig til skibets stabilitet og anvende ballastvregten til nyttigere
formal.

Admiralitetet 0nskede at fa fastslaet mere prrecist, hvad
de til videnskabelig uddannelse bestemt officerer burde undervises i, samt hvilke ting de burde vide, f0rend det kunne blive
nyttigt for dem at rejse udenlands, hvorfor kollegiet under
20. oktober 1750 udbad sig konstruktionskommissionens erklrering
herom, som blev givet den 30. s.m. og 10d:
1)

at de b0r vide at kopiere en tegning med aIle
sine planer og profiler,

2)

at komponesrac enu't egrri.ng efter en given dybga.end e
og drregtighed med tilh0rende durchsnit og andre
sektioner, samt dertil at proportionere master,
rundholterog sejl og var det ikke utjenligt at
vide at konstruere et spanterids savel efter den
engelske som den franske metode, savidt som her
er bekendt,

3)

at reducere en given tegning strikte enten til
st0rre eller mindre, savel som ogsa at reducere
efter en given lrengde eller anden dimension.

~

4)

Efter
store
savel
andre

98 -

en tegning at kunne afsla spanter i det
og derfra igen transport ere dem til papir
som at opmale et ellerandet fart0j eller
machiner og bringe dem pa papir.

Disse ting holde vi for tjenlige og n0dvendige at vide,
nar de skal vrere i stand til pa fremmede steder at g0re deres
observationer.
Under 12. november 1750 approberede kong en dette forslag.
De officerer, der skulle uddannes videre i skibskonstruktion, blev undervist af Fabrikmesteren.
Konstruktionskommissionen skulle besta af virkelig sagkyndig personel.
Kommissionen fortsatte uforandret i ca. 125 ar.

Ved kgl. resolution af 6. november 1801 blev det bestemt,
at der skulle vrere 4 videnskabelige poster i marinen i stedet
for som hid til kun een, Fabrikmesteren, nemlig desuden
en artillerist
en mekanicus
og
en hydraulicus.
Der nedsattes en kommission til at tilrettelregge studierne
og til eksamination.
Marinen havde hermed faet en fuldstrendig h0jskole for s0officerernes videnskabelige uddannelse, ca. 30 ar tidligere end landetaten fik sin.
Pa grund af forholdenes udvikling blev den ikke af lang
varighed, da den faldt bort efter fladens ran i 1807.
(Se Henrik Gerners biografi side 106: Konstruktionsskole
oprettes den 31. december 1776 for lrerlinge fra de indenlandske
vrerfter).
Begivenhederne i 1807 med englrendernes bombardement af
K0benhavn og kapitulationen den 7. september, der endte med ranet
af fladen den 21. oktober, var Danmarks storhedstid forbi som
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flademagt, og marinen og dermed Holmen gik ind i en meget vanskelig periode, som fortsatte i de f0lgende ar efter freden i
Kiel den 14. januar 1814, da Norge skiltes fra Danmark.
Holmen omfattede i 1807 de to hovedvrerfter, Gammelholm
og Nyholm samt "Bodenhoffs plads" og dokken pa Christianshavn.
Holmens militrere chef var overekvipagemester, under ham
sorterede foruden Fabrikmesteren tillige 2 ekvipagemestre, en
pa Gammelholm og en pa Nyholm og 2 inspekt0rer, en pa Bodenhoffs
plads og en pa Dokken.
Desuden sorterede under overekvipagemesteren en S0t0jmester og en takkelmester.
Ved Ekvipagen, Skibbyggeriet, Takkelloftet, Artilleriet,
Reberbanen og flere steder gjorde l0jtnanter tjeneste som inspektionsofficerer.
1822 besluttede man igen at optage den videnskabelige
uddannelse af s00fficerer, og ved kgl. ordre af 27. oktober 1822
nedsattes en kommission til at lede undervisningen af de studerende officerer og bed0mme deres fremgang i videnskaberne m.m.
Det foresloges, at kommissionen blev varig og skulle besta
af de officerer, som beklredte Holmens 4 videnskabelige officersposter og f0rstelrereren ved s0kadetakademiet samt s0etatens
lektor i matematik, ialt 6 personer.
Kongen approberede forslaget den 27. oktober 1822.
Denne ordning anvendtes i 20 ar.
1

(1 1829 oprettedes den polytekniske Lrereanstalt)
(1 1830 grundlregges den militrere h0jskole).

1839 indstillede "Kommissionen for den studerende S0offic~rs undervisning" , at denne skulle deles i 2 afdelinger,
og at 1. afdeling skulle indeholde de videnskaber, enhver S0officer havde brug for savel ombord som i land, og 2. afdeling
skulle indeholde de videnskaber, der var n0dvendige for de officerer, der ville aspirere til videnskabelige fagmandsposter i
marinen, og her tilf0jedes 2 fag: Stoffernes kemi, savel teoretisk som praktisk kemi m.h.t. de vigtigste metaller. - Disse fag
kunne officererne f0lge ved den polytekniske lrereanstalt.
Dette blev approberet af kongen den 28. april 1839.
1
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Adgangen til kursuset var frivilligt.
Denne form for undervisning vedvarede til 1853, da kongen
den 22. august pa ministeriets forestilling approberede, at fra
1. oktober s.a . .skulle "Kommd a sd on en for de studerende s00fficerers undervisning" ophreves, og posten som lektor i matematik
ved marinen inddrages.
For fremtiden matte den kgl. militrere h0jskole benyttes
som uddannelsesanstalt for de s00fficerer, der 0nskede at fa en
h0jere videnskabelig uddannelse i almindelighed, savel som for
de egentlige skibskonstrukt0r-elever, hvad enten disse stod i
s0etaten eller ikke, idet uddannelsen af civile konstrukt0rer
i begyndelsen af og omkring midten af det 19. arhundrede tildels
skete sa=en med uddannelsen af fladens konstrukt0rer.
I perioden 1803 til 1814 var der ikke ansat nogen fabrikmester ved Holmen.
Fabrikmester Hohlenberg havde pa grund af sygdom faet
bevilliget sin afsked den 26. august 1803.
Hohlenberg havde, i de 8 ar han havde vreret fabrikmester,
revolutioneret fladens konstruktioner og arbejde. Han havde
leveret 17 nye og aldeles originale tegninger til krigsskibe.
Fladen havde ingen mand, der var uddannet til at kunne
afl0se fabrikmester Hohlenberg.
Man fortsatte med bygningen af skibe efter Gerners og
Hohlenbergs konstruktioner, og ansvaret for skibenes bygning
blev lagt over pa skibbygmestrene, indtil kaptainl0jtnant Andreas
Schifter havde tilendebragt sin uddannelse og ansattes som
fabrikmester den 7. august 1814.
Fabrikmester Schifter var uddannet ved den i 1801 oprettede
h0jskole for s00fficerer og derefter videreuddannet i udlandet
fra 18b7 til 1814. - Schifter virkede til 1846.
Fabrikmestrene Henrik Gerner og Hohlenberg havde skabt en
dansk skibbygningskunst, som kunne sta mal med en hvilken som
heIst anden pa sin tid, og den fortsatte og forbedrede Shhifter
til nresten fuldko=enhed. Men for at na hertil tog han det bedste,
hvor han fandt det.
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Schifter var ikke et geni, som Henrik Gerner og Hohlenberg,
men han var det fuldkomne tekniske talent, der lidenskabs10st
forstod at vrelge det bedste og f0je det ind i de eksisterende
konstruktioner •.
Schifter rna have haft kunstnerisk talent, ellers kunne han
ikke have formet sa smukke linier, som han gjordej herpa tyder
ogsa hans intime ber0ring med datidens kunstnere, navnlig
Eckersberg, hvem han stod meget nrer.
Schifter nrermede sig franskillrendenes ideer om skrogkonstruktioner og englrendernes system med en laY til skibets stivhed
passende rejsning med et efter dets st0rrelse passende sejlareal.
I Schifters tid begyndte man indenfor skibbygningen den
omvreltning, som forarsagedes af indf0relsen af damp som drivkraft i skibene og af den begyndende anvendelse af jern som
skibbygningsmateriale.
Denne udvikling er nrermere beskrevet i afsnittet:
"Den danske marines overgang fra Sejl til dampskibe og fra trre
til jern, som byggemateriale 1824 - 1868".
Se biografier af ovennrevnte personer.

O.F. Suenson blev fabrikmester i april 1846.
I hans fabrikmestertid afsluttedes den egentlige sejlskibsperiode, og der fortsattes en kort tid med hjuldampskibe.
Derefter kom indf0relsen af drivskruen og den hurtige overgang fra damp sam hjrelpefremdrivning til "fuldkraftskibe".
Endvidere opstod 0nsket om pansring af skibe.
I Suensons fabrikmestertid gennemf0res loven af 1856,
hvori det bestemmes, at Holmen for fremtiden skulle benrevnes
Orlogsvrerftet.
Overekvipagemesterstillingen ophrevedes, og i stedet oprettedes posten sam chef for orlogsvrerftet, hvis f0rste indehaver
blev viceadmiral Mourier.
Under chefen for orlogsvrerftet sorterer 3 direkt0rer, en
for skibbyggeriet, en for artilleriet og en for Maskin-, Huus-,
og vandbygningsvresenet.

- 102 -

Suenson gik ind i stillingen som direkt0r for skibbyggeriet,
da denne stilling var en fortsrettelse af fabrikmesterposten,
medens N.E.Tuxen ansattes som direkt0r for Maskin-, Huus- og
vandbygningsvresenet samtidigmed, at han stadig var chef for
maskinkorpset.

N.E. Tuxen udarbejdede,i samrad med den engelske civilingeni0r Alfred

Giles,t~gninger

til t0rdokken pa dok0en.

Den 18. august 1858 indvies dokken efter en byggetid pa 4 ar.
I loY af 15. april 1858 bestemmes, at Gammelholm-anlregget
skal overflyttes til Nyholm.
Den 1. juli 1866 afleveredes den sidste del af Fammelholmvrerftet til finansministeriet.
I 1864 blev de 2 direkt0rstillinger ved Orlogsvrerftet
sammenlagt til een stilling som direkt0r for skibbyggeriet,
maskin- og vandbygningsvresenet.
N.E. Tuxen blev udnrevnt til enedirekt0r, og Suenson blev
afskediget.
Indtil 1926 havde orlogsvrerftets 0verste ledere vreret
s0officerer, der efter deres uddannelse havde faet videre videnskabelig uddannelse med paf0lgende studierejse til udlandet.
Disse officerer beklredte Fabrikmester-, Direkt0r-, og
Underdirekt0rposterne ved Orlogsvrerftet.
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Mestrenes Uddannelse.

Den praktiske ledelse af skibenes bygning pahvilede skibbygmesteren, der tillige udf0rte aIle detailtegninger efter
fabrikmesterens og konstruktionskammerets udarbejdede hovedtegninger.
Det var derfor n0dvendigt at s0rge for, at de, der engang
skulle vrnre mestre eller konstrukt0rer, foruden en praktisk uddannelse tillige fik gode teoretiske kundskaber.
Derfor oprettedes i 1757 en "Constructionsskole". Her skabtes der, under en srnrlig mester ved "ridse- og modelkammeret"
og under fabrikmesterens direkte ledelse, et godt uddannelsessted for de fremtidige mestre.
I 1813 ophrnvedes "Constructionsskolen", og i

stedet for

oprettedes et konstruktionskorps, hvis arbejdslokale kaldtes
Konstruktionskammeret.
Under dette Konstruktionskammer oprettedes en skibbygningsskole, der skulle uddanne unge svende til handvrnrker-underofficerer.
Skolen ophrnvedes i

1816 pa grund af indskrrnnkninger, men

n0dvBndigheden gjorde, at man allerede i 1817 indf0rte den pa ny omend i en billigere form. For at nedsrntte omkostninger blev der
ved drengeskolen i Nyboder oprettet en srnrlig skibbyggerklasse
pa 8 elever, som skulle uddannes til duelige underofficerer ved
handvrnrkerstokken, men man var ikke tilfreds med de opnaede
resultater, fordi undervisningen f0rst kunne forega om eftermiddagen, efter at eleverne havde vrnret pa arbejde pa Holmen fra
tidlig morgen.
Skibbygningsskolen blev derfor i

1827 henlagt til Holmen

under Konstruktionskammeret.
Efter 1868 indf0rtes en adgangspr0ve for optagelse pa skolen,
og uddannelsen nedsattes til 4 ar, samtidig med at der ogsa undervistes i maskinfagene pa grund af maskinteknikkens hurtige vrnkst.

-
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Undervisningen blev lagt am, og lrerernes antal betydeligt
udvidet, saledes at der nu undervistes hver dag i vinterhalvaret,
medens sommeren anvendtes til praktiske arbejder eller udkommando
med skibene.
Skolensbestemmelse var if0lge planen at uddanne unge mrend
til at blive dygtige underofficerer og mestre ved skibbyggeriet
og maskinvresenet.
Se kgl. Skibbygmester Funck's biografi side 136.
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Lederen af konstruktionskammeret havde til 1880 haft stillingsbetegnelse: Konstrukt0r.
Ved loy af 1880 rendredes lederens stilling til Kontorchef
og Chef for Konstruktionskontoret, der blev den fremtidige benrevnelse for konstruktionskammeret.
1907 rendredes konstruktionskontorets chefs stilling til
Overkonstrukt0r.
S0vrernsloven af 1880 bestemte, at "Fladens Skibbygningsskole" skulle erstattes af "Skolen for Skibbygning og maskinvresen", der ved siden af en god teknisk uddannelse gay sine
elever en betydningsfuld militrer opdragelse, og herfra udgik i
den f0lgende tid en rrekke dygtige skibskonstrukt0rer, maskinister,
mestre og undermestre til gavn savel for S0vrernet som for den
private industri og skibsfart.
Indtil 1886 var Direkt0ren chef for skolen og med chefen
for Orlogsvrerftet som overtilsyn.
I 1880 var som f0r hele vrerftet militrert organiseret,og
handvrerkerkorpsets personel var med undtagelse af de faste handvrerkere uniformerede.
Handvrerkernes uniformering var afskaffet ved lov af 1868,
men de var stadig underkastet vrerftschefens militrere Jurisdiktion.
Ved loven af 1880 var Orlogsvrerftets ledelse f0lgende:

N.E. Tuxen, direkt0r for skibbygning og maskinvresen.
K.C.Nielsen, underdirekt0r for maskinvresen.
J.C.Tuxen,
-"skibbyggeriet.
A.H.M.Rasmussen, den f0rste vrerftsingeni0r (maskin)
AIle ovennrevnte personer var oprindelig uddannet som
s00fficerer.
Underdirekt0r A.H.M.Rasmussen foranledigede i 1903, at der
blev gennemf0rt en deling af den tekniske uddannelse, saledes at
underofficererne (maskimister) skulle rekrutteres fra en sffirlig
maskinafdeling under marinens elevskole, medens den hidtidige
skole for skibbygning og maskinvresen gennem en for0get ingeni0rteknisk uddannelse skulle omdannes til rekruttering af maskinofficerer.
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Som f0lge heraf blev skolens standard og varighed yderligere
for0get, uden at tilsidesrette den praktiske uddannelse.
Eleverne blev uniformeret analogt med kadetter, og efter
en 6-arig uddannelse udnrevnt til ingeni0rassistenter, som var
ligestillet med sekond10jtnanter, for derefter at avancere til
marineingeni0rer og tilsvarende h0jere officersgrader.
Skolen skiftede derefter navn og hed i nogle ar "Maskinskolen", indtil den i 1909 fik navn af IIngeni0relevskolen".
Elever fra denne skole skulle efterhanden besrette s0vrernets
h0jeste tekniske stillinger.
Herved forlod man det gennem 200 ar fulgte princip at
anvende s00fficerer, der f0rst i 25 ars alderen kunne begynde
de tekniske studier. - Denne rendring var n0dvendig pa grund af
den vreldige tekniske udvikling indenfor krigsskibbygningen.
I 1908 og 1910 blev de 2 f0rste ingeni0rassistenter
H.P.Christensen og J.A. K0rbing udnrevnt og sendt til videre
uddannelse ved den tekniske h0jskole i Charlottenburg-Berlin
for at specialisere sig yderligere i krigsskibbygning, henholdsvis i skibsmaskinbygning.
Ingeni0releverne havde fra 1911 frelles skoleskib med kadetterne, og i 1916 blev skolen tilsluttet kadetskolenj her oprettedes nu en srerlig ingeni0rafdeling.
Allerede aret efter sammenslutningen ophrevedes den srerlige
afdeling for skibsingeni0rer.
Ved s0vrernsloven af 1922 ophrevedes kadetskolens ingeni0rafdeling helt.
I s0vrernsloven af 1937 var S0vrernets ingeni0rer ikke mere
opf0rt blandt det militrere personeL
Orlogsvrerftets ingeni0rer ansattes som tjenestemrend.
Salrenge der fandtes ingeni0rer, der var uddannet ved kadetskolen, fungerede de deres tjenestetid ud, og efter behov ansattes
ingeni0rer fra "Danmarks tekniske h0jskole ll •
Ved denne skoles skibsafdeling holdtes der forelresninger
i krigsskibbygning.
Direkt0r N.K.Nielsen, der var udgaet fra ingeni0relevskolen,
forlod Orlogsvrerftet 1959 og efterfulgtes af direkt0r H.H. SchouPedersen, der havde vreret underdirekt0r for skibsafdelingen. Han
var uddannet som civilingeni0r ved Danmarks tekniske h0jskole.

-
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Uniformering.

De 0verste teknikere bar oprindelig deres s00fficersdistinktioner, men dette rendredes senere.
Under f0rste verdenskrig 1914-1918 havde direkt0r J.e.
Tuxen, som direkt0r for skibbygning og maskinvresen kommand0rdistinktioner med r0d farve mellem snorene og 0je over den 0verste snor.
Dette skyldtes, at han var chef for maskinkorpset.
Til at 'varetage det daglige arbejde med maskinkorpset
havde han en stabsmaskinmester med distinktioner som en kommand0rkaptain (men intet 0je over snorene).
Vrerftets 2 underdirekt0rer (Skibs- og maskinunderdirekt0r)
havde kommand0rkaptain-distinktioner med sorte prikker - de sakaldte "Flueben" - indvrevet i guldsnorene.
Vrerftsingeni0rer, fabriksingeni0rer, mestre og undermestre
havde alle gUldsnore rundt om underarmen som tegn pa, at de
havde officersrang: Vrerfts- og fabrikingeni0rer havde 3 guldsnore, mestre 2, og undermestre 1~ guldsnor, om underarmen.
Fabriksingeni0rer var led ere af de 3 st0rste vrerksteder,
nemlig: Nyt skibbyggeri, fladens vedligeholdelse og maskinvrerkstederne.
Kvartermrend og formrend h0rte til underofficersklassen. De
havde 3 vinkelsnore af guld pa underarmen med henholdsvis 2 og 1
roset over snorene.
,Alle uniformerede personer, der tilh0rte handvrerkerkorpset,
havde "flueben" indvrevet i guldsnorene og r0dt mellem snorene.
I 1909 blev der oprettet en ny klasse "OverhEmdvrerkere".
De var ikke uniformeret. Ved "Nyt skibbyggeri" ,fandtes der 2
overhandvrerkere: 1 for smedene og 1 for arbejdsmrendene.
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Det faste mandskab: Holmens compagni (Ekvipageafdelingen) og skibst0mrerne var uniformerede fra 1688 til 1868.
Ved l0nningsloven af 1868 bortfalder den gamle l0nningsmade for
handvffirkere med kostportioner.
Under ekvipageafdelingen h"l-rte overprofossen og hans
hjffilpere, som eksekverede de af s0etatens domsmyndigheder afsagte
straffedomme.
I perioden 1900 - 1915 var vffirftets fabriksingeni0rer,
mestre og undermestre samt overkonstrukt0ren og de fleste af
personalet pa tegnestuerne uddannet pa "Skolen for skibbygning
og maakf.nvtee crr'! .

-
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Bremerholms Kirke og
Holmens Skolers historie.

-
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Bremerholms Kirke
Uddrag af Louis Bo be s bog "Bremerholms Kirke" og
afsnittet om Holmens Kirke i Jan Steenbergs bog
Danske Kirker.

Louis Bobes oplysninger:
Skipperboderne, der la mellem Admiralgade og Ulkegade
(nuvrerende "Bremerholm") samt mellem Laksegade og St0restrrede
(nuvrerende Holmens Kanal) udgjorde kffirnen i Holmens Sogn.
Det inddffimmede omrade syd for Set. Nicolai Kirke var for
st0rstedelen kronens ejendom. Her la den kongelige urtehave og
hoffets boldhus og turneringsplads.
Efter at anlffigget af Kongens Have ved Rosenborg havde
gjort denne lille have overf10dig, byggede Chr. IV i

1617 pa

en del af dette omrade sine "Skipperboder".
Boderne var opf0rt i 4 karreer med nummerede ejendomme.
Pa gadehj0rnerne opsattes skilte med gadenavne. Det var f0rste
gang dette blev praktiseret i K0benhavn. Skipperboderne kaldtes
ofte "numr ene',
Begyndelsen til boliger for t0mmermrend og andre slotstjenere var pabegyndt af Chr. III pa en del af Set. Nicolai
kirkegard, der var inddraget hertil.
0stervolden fra 1614 blev s10jfet 1646-47, og kun voldgraven blev bevaret pa strffikningen fra Hallandsas (det nuvrerende
Kongens Nytorv) til densudmunding ved B0rskanalen, syd for
Holmens Kirke.
S10jfningen af det SVffire voldlegeme frigav en del terrren.
Fra "Numrene" og hen til Kongens Nytorv blev der plads til en
rrekke nye ejendomme. Det frigivne terrffin benrevntes Holmens
Revier (Distrikt). Pa disse arealer ligger i
bankens og Handelsbankens hovedbygninger.
Se tegningerne nr. 76.

dag bl.a. Landmands-
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Jan Steenbergs oplysninger.
Kong Fr. II's ankersmedie bestod af 2 dele, den egentlige
smedie, der var et langhus liggende omtrent sydvest-nord0st,
og en tarnlignende udbygning ved stranden med gavl mod slottet.
Begge dele var opf0rt samtidig.
Da Fr. II's smedie omdannedes til kirke i 1619, blev den
nok rendret, idet den fik nye vinduer, d0re, spir m.m., men selve
skroget bevaredes, og ikke uvresentlige rester deraf eksisterer
endnu.
I 1641 blev kirken pany rendret og udbygget i st0rre skikkelse, fik korsarme, der ligesom det gamle langskib opf0rtes i samme
h0jde sam den gamle tarnbygning, hvis 0stre gavl blev gennembrudt
og danner nu kirkens kor.
De viste afbildninger af ankersmedien fra 1587 og 1611
angiver begge, at tarnbygningen er bred ere end smedien. Ved
unders0gelser i kirken viser det sig, at tarn og smedie har samme
bredde.
Gavlen, der vender mod Slot og B0rs, er udf0rt i ialienskprreget stil og er sikkert opf0rt sadan for at danne en pyntelig
skrerm for smedien med de rygende skorstene af hensyn til udsigten fra Slottet og Slotsholmen.
TArnbygningen rummede i begyndelsen den kongelige M0nt
og bolig for Holmens Mestersmed.
1583 betegnes Holmens bra sam broen over havnen mellem
Slotspladsen og M0nten.
M0nten beslaglagde krelderen, der havde lokaler her til
1593, da M0nten flyttedes tilbage til sin oprindelige plads i
den gade, der brerer navn efter den.
Mestersmeden boede i

stuerne ovenover til efteraret 1618, da

en ny og st0rre smedie var bygget pa Bremerholm lrengere mod syd0st.
Krelderstokvrerket blev da indrettet til toldbod. Ved at
betragte stenfundamentet ud mod kanalen kunne det tyde pa, at
der har vreret en indgang til toldboden her.
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Regelmressigheden i stenlregningen er brudt midt pa gavlen et
stykke over vandet.
I tarnbygningens 0vre stokvrerk indrettedes en navigationsskole fra 1619-24. Ved skolens oph0r 1624 flyttedes toldboden
til Christianshavn. Fa den tid blev der over tagryggen mellem
den lille tagrytter og vestgavlens spids bygget et galleri til
brug for undervisning i navigationsskolen.
I 1624 kom M0nten tilbage til Holmens Kirke i toldbodens
tidligere lokaler.
Tarnet stod ur0rt, indtil den store ombygning 1641-43.
Efter ombygningen kom klokkespiret til at sidde over
krydset, da kirken nu var blevet en korskirke. T0mmerkonstruktionen har i tidens 10b voldt store kvaler. (I 1929 havde spiret
givet sig mindst 60 om. Ved Orlogsvrerftets skibbyggeri pa
Nyholm byggedes en jernkonstruktion 1929-30. Denne har standset
tarnets bevregelse og f0rt trykket ud til murene).
Toldbodpladsen har sikkert vreret der, hvor nu Gravkapellet
ligger.
Chr. IV skriver den 27 februar 1641 til K0benhavns statholder, Corfitz Ulfeld,om at ombygge kirken til en korskirke og
samtidig forh0je den, saledes at h0jden bestemtes af den h0jde,
tarnbygningen havde.
(Det skal bemrerkes, at kirkens kor ikke ligger mod 0st,
som det almindeligvis bruges, men imod sydvest).
1642 opsrettes hvrelvingerne, der blev fladrundbuede med
brerende skelet af spanter, som var en naturlig sag for Holmens
0vede skibst0mrere at sprende fra mur til mur.
Fa dette skelet fastgjordes en brreddeforskalling, hvorpa
gibs og stukarbejdet fastskruedes.
1647 var kirken fuldstrendig frerdig til brug.
1688-1701. Kirkens tag trekkesmed kobber og gennemgribende
restaurering af kirken.
1831-1836. Kobbertrekningen af10st af sort glasserede
vingetegl.
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1872. 1. maj. Hovedreparation.
Man lod murene drekke med et lag r0dt cementpuds med imiterede fuger. Denne l0sning var en n0dvendighedhed pa grund af
murenes uensartede bestanddele.
Ved nord0stgavlen, der nu er kirkens hovedindgang, anbragtes en portal, der blev taget fra Roskilde Domkirke.
Med den store nye admiralitetsbygning fra 1706 var St0restrrede udbygget til en statelig bred opk0rsel til s+ottet med
et dybt perspektiv, hvor pavillonen fra 1738 pa Holmens hovedmagasin dannede hovedstadens eneste point de vue.
Ved hoffets festlige lejligheder kunne dette gadestr0g
illumineres, og ved kronprinsesse Louises indtog 1743 (kronprins
Frederik (Fr. V) regtede den engelske kong Georg den 2.'s datter
Louise) rejstes Marcus Tuschers 2 romerske s0jler ud for admiralitetet og forvandlede gaden til dffik0benhavnske via triumphalis.
Byens brand 1795 0delagde bl.a. hele kvarteret syd for
Nikolaj kirke med skipperboder og Holmens Revier.
Admiralitetet brrendte og med det vrerdifulde arkivalier.

De 2 omtalte s0jler flyttedes til 0en Christiansholm ved
broen over til Arsena10en.
Et parti af arsenalbygningen med s0jlerne ses pa side 54
i F. Zachariae's bog: Orlogsvrerftets historie, F0r og NU's Forlag 1924.
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Holmens Kirkes Gravkapel.
Louis Bebes oplysninger.
Grundstenen blev nedlagt den 18 maj 1705.
Generallojtnant Ulrik Christian Gyldenlove var kirkens
patron under kong Frederik IV.
Byggearbejder begyndte efteraret 1704, da der blev slaet
En dremning i kanalen foran byggepladsen; vandet blev pumpet ud.

4 halvt forradnede bolvrerker blev optaget af grunden.
I

foraret 1705 var det store fundament af kvadersten lagt

til den facade, der skulle vende mod Borsen. Grundstenen blev
nedlagt 18 maj 1705 under store ceremonier.
Tegningen fik kongelig approbation 6 juli 1705.
Under kapellets gUlv indrettedes 34 gravkrypter i

2 rrekker

med 17 i hver.
I

selve kapellet er bl.a. gravsat Niels Juel og Tordenskjold.

Vandporten
Mellem kirken og Holmens Kanal anlagdes en trappe ned til
vandet. Det vides ikke bestemt, hvornar det er sket, men det
menes at vrere sket i forbindelse med opforelsen af det store
gravkapel ca. 1705-06.
Det hrendte ofte, at kister, der skulle bisrettes i kapellet,
blev fort til kirkegarden ad sovejen, og derefter baret op ad
trappen.
Vandporten er navnet pa denne ad gang til kirkegarden.

(Man

skal huske, at Holmens kanal, da det var en kanal, lob pa den anden side af kirken, der hvor Havnegade lober hen mod Borsbroen)
Se tegn. nr. 78.
Vandporten stod fra midten af 1700'erne flankeret af kuglebrerende sandstenssojler.
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Tordenskjold blev bisat en blresende januarnat ved det
flakkende skrer af kordrengenes lygter. Kisten blev udskibet ved
stentrappen mod Holmens Kanal og derfra baret over i kapellet.
Den af mange orlogsgaster kendte kronometertrappe ved
Holmens Bro tret op mod kirkens grund er vistnok anlagt ca.
1834, og samtidig er Vandporten, d.v.s. trappen fra den store
kirkegard ned til Holmens Kanal,forsvundet.
Bremerholms folk h0rte oprindelig i kirkelig henseende til
Nikolaj sogn.
Men i det store nye hus pa Bremerholm, ogsa kaldet smedierne, der opf0rtes fra 1615 til 1627, ser man, at Chr. IV lader
indrette et kirkerum i den del af huset, hvor "maltider holdes".
Denne kirke indviedes den 16. november 1617. Samme dag indstiftedes Holmens menighed.
Af de gamle regnskaber ser man, at der er udbetalt l0n
til t0mmermrend for arbejde i

den gamle smedie (Fr. II anker-

smedie), "som Holmens kirke skal vrere". Det var i slutningen
af 1618.
Det vil sige, at Chr. IV har bestemt sig til at flytte
menigheden fra huset, hvor forhen fladens manedstjenere bespistes til den af hans fader, Fr. II, opf0rte ankersmedie
(1562-64).
Ankersmedien ombygges, og den 5. september 1619 indvies
Holmens kirke, eller som den vel har heddet "Bremerholms kirke".
I kirkens spir ophrengtes 2 klokker, st0bt 1610 og 1619.
Den sidste bruges den dag i

dag.

Chr, IV skriver til Rigsadmiralen Albert Skeel f0lgende
befaling:
"Vor synderlige Gunst tilforn Vider at eftersDm Vi Gud
almregtigste til

~re

haver ladet fundere en Kirke der pa Bremer-

holm pa det Kirkedisciplin desbedre underholdes, og Alting desto
ordentligere ske kunde. Da beder Vi eder og ville, at I tilholde
alle Vore Skibsfolk, Kaptajnere, Styrmrend og Baadsmrend saa og
alle andre som paa Holmen og hos Vor Flaade haver deres Tjeneste
at forrette, at de holde forbemeldte Kirke for deres rette Sogne
Kirke efter Ordinantzens Indhold. Og skal Sogneprresten samme-
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derimod forholde sig mod dennem saa og g0re al den tilb0rlige
Tjeneste som deres rette Sjreles0rger b0r at g0re. Hermed ske
Vor Villie. Befalende Eders Gud.
Under Vort Signet. "Christian".

Skibs-Kirkegarden.
Fra Kirkens reldste tid anvendtes arealerne ved kirken som
kirkegard, og dem, der havde rad, kunne fa gravplads under
kirkegulvet.
Den 10. august 1666 blev en kirkegard udenfor 0sterport
indviet. Den blev kaldt skibs-kirkegarden.
Den var oprindelig en fattiggard til begravelse for de i
kgl. tjeneste staende uformuende matroser, deres hustruer og b0rn.
I aret 1728 bestemtes det, at officerer m.fl. kunne begraves der, men de skulle betale for jorden.
Holmens Kirkegard er den reldste af K0benhavns nuvrerende
kirkegarde.
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Holmens skolers historie.
Louis Bebes oplysninger.
1592 forekommer en 10nnet skolemester ved Holmen.
1619. KgI. befaling til Sjrellands biskop pabyder, at
skibsdrengene eller P0dikerdrenge (P0diker (af middel nedertysk
putker))pa Holmen skal instrueres i skriven og lresen.
Kongebrev af 17. september 1628 oprettes en selvstrendig
Holmens skole (Korskolen) i Holmens Lrenge.
Navigationsskolen, der var oprettet 1619 af Chr. IV den
5. maj, indrettedes i 0verste stokvrerk af den gamle toldbodbygning (Holmens Kirkes senere kor). Skolen nedlagt 1624.
Skolen genoprettet 1647.
Efter at have vreret lukket i fulde 10 ar, fra den f0rste
svenskekrigs begyndelse at regne, genoprettedes skolen 1667.
Laboratorieskolen la ved S0etatens laboratorium for enden
af Overgaden neden Vandet, oprettet 1691 for b0rn af T0jhusets
folk. B0rnene oplrertes kun i Arkelivresenet (Artilleri vedr0rende)
lukkes pa grund af pesten 1711. Igang igen 1717.
1751 kunne foruden T0jhusets folks b0rn ogsa aIle fattige
matrosb0rn pa Christianshavn fa undervisning, Skolen ophrevedes
1790 ved kgl. resolution af 22. november.
I 1714 fik Holmens menighed en fattigskole, den senere
sakaldte Laxegades skole.

Den sakaldte Gammelholms skole oprettedes f0rst ved kgl.
resolution af 15. marts 1743 og havde til huse i en, lige til
Gammelholms Kvarterets bebyggelse staende grundmuret bygning
ikke langt fra den sakaldte " gamle dok".
Efter skolens oph0r 1786 benyttedes bygningen til S0kortarkiv, senest som Kompasmagasin og Kontorbygning.
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I denne skole undervistes 180 drenge, b0rn af s0folk- og
handvrerkerstokken i kgl. tjeneste, som n0d delvis kost, gage
og mundering samt manedlig en portion rug.
Der undervistes daglig i religion, skrivning og regning.
En tegnelrerereller ridsemester underviste 3 gange ugentlig.
Ved kgl. anordning af 31. marts 1786 fastsattes et reglement for indretning af nye skoler for samtlige fire divisioner
og handvrerkstoks ungdom.
Foruden den bestaende Broens skole i Nyboder oprettedes
her f0lgende skoler.
F0rste handvrerks-stokkens skole pa hj0rnet af Bryggerlrengen og Borgergade, solsiden.
Anden handvrerks-stokkens skole pa hj0rnet af Nygade og
Borgergade, m0rke siden.
F0rste divisions skolen, den davrerende Broens pa hj0rnet
af Skolemesterlrengen og Borgergade.
Anden divisions skolen pa hj0rnet af Bj0rnegade og Borgergad en, solsiden.
Se tegn. nr. 52.
Tredie divisions skole pa hj0rnet af Meriansgade og Adelgade, solsiden.
Fjerde divisions skole pa hj0rnet af Kamelgade og Borgergade, m0rkesiden.
Se tegn. nr. 52.
De 5 nyoprettede skoler i Nyboder indviedes 30. oktober 1786.
1786 nedlagdes Gammelholms skolen, og i dens sted oprettedes
en Underofficers skole ved kgl. resolution af 5. december 1786
til drenge, der skulle uddannes til gode Underofficerer og skibsregnskabsf0rere. Skolen blev nedlagt 1816.
29. april 1796 oprettedes en musikskole for marinens ungdom
til uddannelse af trompetere ombord i krigsskibe, ved stabelafl0bningen og i kirken ved store helligdage.
De blev uddannede i blrese- og strygeinstrumenter.
Skolen bestod i 20 ar.
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Ved indgangen til det nye arhundrede kom Admiralitetskollegiet til den opfattelse, at man ikke havde sporet, ej
heller kunne forvente sand nytte af disse skoler, eftersom de
ikke evnede at vrekke lysten hos ungdommen til gavnlig virksomhed.
Den 8. august 1800 stadfrestedes en ny undervisningsplan.
Skolerne begrrensedes til 3, een for handvrerkerstokken og 2 for
divisionerne.
Der skulle undervises i moral, religion, skrivning, nyttig
handarbejde, som at snedkerere, dreje og rebsla samt nogen gymnastik.
1816 indskrrenkedes drengeskolerne til 2.
Een i Gasegade bestemt for 240 drenge, der var indskrevne
i fast tjeneste og fik bade uniform og kost.
Den anden i Svanegade, nffirmest en forberedelseskole for
160 drenge, der ikkevar bestemt til kongens tjeneste.
Gasegadens skole havde et godt ry pa sig og fandtes bedre
end de nyoprettede almueskoler.
For pigeb0rn af Nyboders folk oprettedes i

1793 en skole i

S0kvresthusskolen i Borgergade. Ophrevet 1816.
1798 en pigeskole, der la i Hoppens lrenge.
1810 en pigeskole, der la i Klerkegade eller Skolemesterens
lffinge.
Her undervistes ialt 460 pigeb0rn.
Pigeskolerne forenedes 1857-58 i en ny tidssvarende bygning pa hj0rnet af Borgergade og Kamelgade (mellem Haregade,
Borgergade og Gernersgade).
Denne skole ombyggedes til kadetskole og toges i brug som
sadan 1869.
Ved siden af Holmens forskellige drenge- og pigeskoler fandtes der.i Holmens sogn ialt 7 private skoleinstitutter.
Efter at skolerne den 11. oktober 1859 havde indstillet
deres virksomhed, blev b0rnene anbragt i kommuneskoler.
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Ved kgl. resolution af 27. september 1858 bestemtes, at
de under gejstligheden ved Bremerholm sorterende skoler tillige
med samtlige 0vrige kirkeskoler, skulle ophreves og forenes under
navn af "De forenede Kirkeskoler".
Korskolens oph0r 1859.
Kordrengene afskaffedes 1878.
Laxegades skole brrendte 1795, ligeledes Korskolens huse,
hvorefter begge skoler fik frelles lokaler.
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- 122 Admiral Span's levneds10b.
Holmens admiral
Henrik Span, f0dt 17.april 1634 i Oldenborg i grevskabet Schauenb0rg.
Hans fader Bernhard von Span var konsul.
Henrik Span gik til S0S ganske ung.
18 ar gammel blev han af admiral Martin Tromp ansat
som over-konstabel i den hollandske flade.
Deltog i krigen mellem Holland og England 1652-54.
I venetiansk tjeneste, deltog han i flere s0s1ag mod
tyrkerne, fik ber0mmelig afsked 1658 og vendte hjem til
Holland. - 1659 igen i holl~dsk tjeneste som over-konstabel,
og var med den hollandske flade, der under admiral de Ruyter
blev sendt til Danmark til undsretning mod Sverige.1662-1664 til
tjeneste i de hollandske ko1onier, hvor han fik skib at f0re.
Deltog med ber0mmelse i et stort slag l'juli 1663.
Derefter rejste han 6 ar i Kina, Japan og Bengalen;
vendte 1671 hjem til Holland.
1672 ansat som kaptain i den hOl1andske flade.
1673 deltog han i 3 store s0s1ag:27.maj, 4.juni og
ll.aug mod de forenede franske og engelske flader,med srerlig
udmrerkelse i det sidste slag.
Da admiral Tromp i 1677 blev sendt til Danmark for at
tage overkommandoen over den forenede dansk-hollandske flade
og havde fuldmagt til at antage en del officerer, valgte han
bl.a. Span, der blev ansat som kaptain i l'kl. og fik kommandoen over orlogsskibet "Norske L0ve".- Da Span blev ansat i
dansk t.jeneste, havde han del taget i 25 sas Lag ,
Efter slaget i K0ge b ugt, den 1. juli 1677, blev han
,
hredret ved at fa udnrevnelse til viceadmiral med gage.·
Den lo.august mistede han, under kamp ved Oland, det
ene 0je.
Den 9.december 1678 blev han admiralitetsrad og
deputeret i admiralitetets kollegiet.
Efter freden forblev Span som eneste hOllrender i
dansk tjeneste.

-
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Span valgtes til smrlig at overvAge Holmens virksomhed,
fordi han bAde forstod sig pA skibs- og kanonkonstruk~'
tion; han har leveret tegninger til 7 forskellige skibe og
til 2 flydedokke.
Han anlagde ogsA fmstningen lIChristiansl1l ll •
Den 3.februar 1683 udnmvntes Span til admiral og den
31.december s.A. optoges han i den danske adel.
Den 5.maj 1684 blev han udnmvnt til Storkorsridder
af Dannebrog.
Den ll.marts 1690 udnmvnt til Holmens admiral.
1693 skrenkede Kongen ham Hl1lrbygArd.
Den 27.deeember 1694 d0de Span.
Admiral Span ligger begravet i Hl1lrby Kirke, hvortil
han fl1lrtes med stor hl1ljtidelighed den 21.januar 1695.

-
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Or10gsvrerftets f0rste Fabrikmester
01avs JudichlBr.

F0dt 2o.marts 1661 pA Gu11and.
Student, studerede f0rst Teo10gi, derefter Skibskonstruktion b1.a. hos Ole R0mer,
1/7 1690:"Mathematicus icke een si0efarende Mand" udnrevnes til Vice-Ekvipagemester (Kg1.Res.)
10/12 1692:Ekvipage- og Fabrikmester
25/7 1701 - 9/6 1727:Lerer for S0kadetter i konstruktion.
1705: Deputeret i Admira1itetet.
1706: Sendes til Lithauen for at k0be trre til Flaaden.
De1tog i slaget i Kege Bugt 4/10 1710.
13/12 samme Ar fAr overbestyre1sen pA Ho1mene.(Ho1mens
chef) •
16/4 1718:Admira1 og Ho1mens chef (Kgl.Res.) vedb1ev
samtidig at vrere Fabrikmester.
16/1 1720 (Indkom Skr.Krigskance11iet) indsender
JudichlBr tabe1 over H.M.S. f1aade med
Meta1- og Jernkanoner.
15/1 1725:Indsender Tabe1 over H.M.S. Or10gsf1Ade
(Indk.Skr.Krigskance11.)
(Kg1.Res., Tidskr.f.S0V. 1900 Pag.138-148)
Den 10 februar 1726 fa1dt Admira1itetsdommen over
JudichlBr, at han haver sine embeder forbrudt.
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Andreas Gerner
Kommand0rkaptain
F0dt 30-11-1698 d0d 8-4-1749.

Den 2.april 1732:

Skal efter ans0gning af 20.marts
s.A. studere skibbygning og
konstruktion(kgl. resolution)
Den 31.December 1732: Kaptain10jtnant.
Den 27 maj 1735:
Skal rejse udenlands for at studere.
Den 9.januar 1739:Kommiteret i Fabrikskommissionen.
Den 23.september 1739:tillmgges ham et Arligt tillmg af 400 Rdl.
Den 11.december 1739: Kaptain.
Ax 1741: Nmstkommanderende i orlogsskibet Markgrevinden Sophie Ohristiana.
1742, Maj:Indsender til Admiral Suhm, en tegning af
en Dampemaskine (Svedekiste) ,han har set
i England.
1745 den 30.juni smttes et 50 kanonskib, efter hans
tegning i bygning. Skibet fik navnet "Fyen".
Andreas Gerner var fader til Henrik Gerner.
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General Admiral Lieutenant
Grev Frederik Danneskjold-Sams0e.
(Uddrag at R.Treschow's bog om Grev Fr.Danneskjold-Sams0es
Levnetsbeskrivelse)
Christian Gylden10ve, S0n af Kong Chr.V og dennes
elskerinde Sofie Amalie Moth, livlrege Poul Moths daJ~er,
er stamfader til greverne Danneskjold-Sams0e.
Grev Frederik Danneskjold-Samsee blev f0dt
l.november 1703.
9 ar gammel sendes han, sammen med en reldre broder
og deres hushovmester, til England.
I Oxford studerede han isrer Sevresen , Skibbygning
og Mekanik.
Han blev i Oxford, til han var fyldt 16 ar.
Rejste derefter gennem Frankrig til Holland, hvor han
fortsatte sine studier i skibbygning og bes0gte skibsvrerfter.
1721 rejste han hjem til Danmark.
18 ar gammel seger han ind ved Seetaten, men
Kong Fr.IV, der var hans onkel, afslog ans0gningen.
Under Kong Chr.VI kommer han ind i S0etatens
Generalkommissariat den 12 December 1731, som deputeret.
Den 26 marts 1735 tildeles han opsynet med Marinen
og Holmen.
Den 23.november 1735 udnrevnes han til Overkrigssekretrer for Seetaten.
Den 25.oktober 1736 udnrevnt til Intendant de Marine
og derved overkommandoen over og administrationen af alt,
som henh0rte til Marinen.
Den 4.februar 1743 udnrevnt til Sur-Intendant de
Marine og 0verste leder af Holmens anliggender, der under
ham bestyres af en Overekvipagemester.
Den 26.februar 1735 blev tegningerne til dokken
pa Christianshavn approberede. Arbejdet pabegyndtes straks
og fuldf0rtes pa 4 ar.
1737 blev der indgivet til Kongen et anonymt
anklageskrift mod Danneskjold Samsee. Kongen opfordrede
manden bag anklageskriftet til inden 6 uger at melde sig,
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ingen meldte sig.
Den 24/1 1738 blev anklageskriftet efter kongens befaling offentligt brandt pA Nyholm at skarpretteren.
Dokken indviedes den 26/5 1739 i hele det kongelige
hus narvarelse.
Den i dokken nybyggede Brigantine "Farl2le" udhaledes,
og orlogsskibet Chr.VI indhaledes til reparation.
Den 29/7 1739 er dokkens indretning allernadigst
approberet af en cOmmission.
Den 29/8 1736 approberes det at anvende Jernkabysser
til brug i flAden i stedet for de murede kabysser.
Den 26/4 1737 fastsattes hvad calibre, der skulle
tjene til regel i de nye skibes bygning, og hvor mange
skibe fladen skulle besta af: 1 skib a 90 kanoner, 6 skibe
a 80 kanoner, 12 a 70 kanoner, 12 a 60 kanoner, 9 a 50 kanoner (ialt 40 skibe).
Kommand0rkaptain Benstrup 10s1ades pa Danneskjolds
anmodning hos Kong Chr.VI den 22/5 1739.
Den 9.1.1739 fAr Danneskjold SamS0e oprettet
Construktionskommissionen.
Denne kommission fortsatte nresten uforandret i
125 ar.·
Den 30.1.1739 adskilles S0etatens artilleri fra
Landetat~ns artilleri.
Den 6.5.1710 approberes flAdens forlregning fra
Toldboden til MQtzmans plads.
Den 20.1.1741 approberes bemandingsreglementet for
fladens forskellige Calibre-skibe.
Den 17.2.1741.Reglement for en flades savel som en
eskadres equipering og,oplregning approberes •
.Den 30.3.1742 bestemmes det, at kadetterne skal
undervises i adskillige videnskaber.
Den 9.5.1742 approberedes et t0jhus til S0etatens
brug. Det ma bygges pa den ved MQtzmans plads da opfyldte 0e.
Den 30/5 1743 er flere huses opbyggelse i "Nye
Boder" resolveret.
1743 anklager Admiral Suhm Danneskjold Sams0e.
Admiral Suhm afskediges den 4/2 1743 som Holmens Chef pa
grund af ikke beviselige beskyldninger mod Danneskjold
Sams0e.

-
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Den 9/9 1744 er 0konomikommissionen pa ny oprettet.
Den 23/4 1745 approberes anlmggelse af defensionsvmrker pa Stubben og Revsalingen.
Den 2/4 1746 approberes, at "Holmens faste Stok"
inddeles i Compagnier under en dertil beskikket chef,
savel som og at de Gemene herefter skulle nyde deres gage
manedlig i stedet for qvartalsvis,
Kong Chr.VI d~r 6te august 1746.
Den Ie/ll 1746 afskediger Kong Fr.V DanneSkjold
Sams0e. ~ Admiral Rosenpalm var Danneskjolds banemand.
1760 bliver Danneskjold SamS0e Oberhovmester ved
Sor0 Akademi.
1765 ans0ger Danneskjold SamS0e om sin afsked fra
Sor0 Akademi.
1766 far Danneskjold Sams0e efter en personlig
henvendelse ordre af den nye Konge C VII om at tilkendegive aine tanker om a0vmrnet.
Sagen indaendes den 22/2 1766.
1766. I auguat indsmttea Danneakjold Sams0e i
S0etaten aom Ober-Secretair og Sur intendant de Marine,
men ogaa som Stataminister.
Han fremsmtter forslag omtakkeladahusenea bygning.
Den 26/10 +767 atskedigea Danneakjold SamS0e i
Unaden, fordi han havde angrebet den meget dygtigeudenrigaminister Grev Johan,Hartvig,Ernst Bernatorff,
(1712-1772), men denne torsvarede sig sa godt, at Danneakjold, der selv var statsminister, matte opgive sin
stilling og erstattes med en at Kong Chr VIIs uduelige
svirebr0dre, grey Danneakjold Laurvig.
Den 18/7 1770 d0de Danneskjold SamS0e i Aarhus,
67 ar gammel.
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Admiral Ulrich Friedrich von Suhm.

Den 26 marts 1735 Kommand~rkaptain, Holmens Chef,
og avancerede derefter op gennem graderne, til han i
1742 blev admiral.
Den 4 februar 1743 afsked som Holmens Chef pi
grund af ikke beviselige beskyldninger mod grev Danneskjold
Sams~e.

Suhm levede fra 1743-3/12 1746 pi N~sbyholm som
Kammerherre Christian Siegfried v.Plessens g~st.
Den 3 December 1746 igen ansat som Holmens Chef
efter Danneskjold Sams0s fald.
Den 24 juni 1756 afgik fra posten som Holmens Chef
og ansat som deputeret i kollegiet.
Det er Suhm. der med iver og ihrerdighed bringer
Holmen p~ fode efter dens dybe forfald under den store
nordiske krig (1700-1721).
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Henrik Gerner
Fabrikmester 1772-1787.

1763: Sekondlejtnant.
1764: Premierlejtnant. Foretager s.A. rejser til
Rusland og Sverige, hvor han seger oplysninger om skibe,
temmerets behandling, smedning at ankre, stebning af kanoner m.m.
I 1768 til 1772: Tilladelse til at rejse med Fregatten Falster til England og Frankrig for at uddanne sig
i skibbygning.
Det var Grev Danneskjold Samsee, der foranlediger,
at Henrik Gerner sendtes til udlandet.
Den 8 juli 1772 hjemkaldt fra Frankrig og udnrevnt
til Fabriksmester.
Den 19 oktober1772:Medlem af Konstruktionskommissionen.
Den 11 maj 1776 udnrevnes han mundtlig af Kongen
til ka:ptain.
Den 31 december 1776: Kongen a:pprobere en fundats,
for Skibskonstruktionsskolen, udarbejdet af Henrik Gerner,
der ansattes som lektor og hovedlrerer ved skolen.
Her gaves der lrerlinge fra de indenlandske vrerfter adgang til at fA undervisning i, pA teoretisk mAde,
at anlregge og beregne et skibs bygning.
Gerner fungerede tillige som konstrukter og konsulent tor alle de kgl. handelsselskaber, projekterede anlreg
at et vrerft ved Kiel og blev 32 Ar gammel prresident for
det kgl. landhusholdningsselskab, og han omtales som et
at yort lands sterste mekaniske talenter.
Henrik Gerner havde srede i en kommission, der 1779
foreslog visse forbedringer angAende forholdene pA Holmen
og i flAdens skibe.
Den 17 oktober 1781 udnrevnes Gerner til KommanderKaptain.
See-Lieutenant-selskabet stiftedes i september
1784 efter tilskyndelse af Henrik Gerner.
Henrik Gerner bragte havnevresen og befrestningen i
tidssv~ende stand.
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Marinens oversekretrer F.e.Rosenkrantz var hans fjende
og modarbejdede ham, hvilket forkortede hans dage. Han d0de
26.12.1787, 45 !r gammel.

-
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Ernst Wilhelm Stibolt
Fabriksmester 1790-1796

Studiekammerat til Henrik Gerner.
Stibolt var f0dt den 14 februar 1741 pA Christians 0.
Han foretog flere tjenesterejser til udlandet.
7.marts 1774 blev Stibolt Imrer i skibbygning ved
Kadetakademiet.
1776 blev han medlem af Videnskabernes selskab.
I tiden fra 1778 til 1782 gjorde han tjeneste i
den franske marine.
Beordres til Frankrig (Rochefort) for at skaffe
underretning om,hvorledes Undermasterne samles af flere
stykker, og om mastetrmernes behandling
den 13 november 1772. (Adm.kopibog).
Admiralitetet modtager hans rapport fra Brest
den 27 april 1773.
Den 21 oktober 1780 indberetter Stibolt, fra
Frankrig, om kobberforhudning af de franske skibe.
(Indkom.skrivelse til Admiralitetet 21 oktober 1780).

-
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F.C. Hohlenberg
Fabrikmester 1796-1803.
Elevaf Henrik Gerner.
Udnrevnt til Kaptain10jtnant i 1795.
Hohlenberg indf0rteen lang rakke forbedringer
og nye skibskonstruktioner.
Han paviste veje til vagtbesparelser for at
opna for0get armering.
Fladen inddeltes i fa klasser, samt st0rst mulig
ensartethed vedr0rende Rundholter, sejl og andet inventar
og udstyr.
I overensstemmelse hermed blev skibenes form
under vandet rendret for at opna st0rre stabilitet, saledes at
der kunne spares ballast og derved indvinde vregt til en
for0get armering.
Hohlenberg arbejdede for at fa de tunge spejlog gallionsornamenter delvis afskaffet.
Hohlenbergs ry som en fremragende konstrukt0r
blev fastslaet ved, at Englrenderne der bortf0rte fladen
i 1807, anvendte Linieskibet Christian VII som forbillede for bygning at en hel rrekke skibe til deres egen
marine.·
Hohlenberg s0gte sin afsked pa grund af sygdom.
i 1803 og d0de i Januar 1804 kun 38 ar gammel.
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Andreas Schifter
Fabrikmester 1814-1846.
1797 Gerners Medaille. 7/9 1798 Sek ond10jtnant.
29/5 1807 tilladelse til at rejse til udlandet i 3 ar
for at studere skibbygning m.m. Kom af sted men vendte om
pa grund af krigen.
10/12 1807-23/4 1808. ]nspektionsoff:ved Skibbyggeriet.
Maj 1808- Febr le09 i Frankrig (Schelden). Han meddeler, at de franske skibe er sa uforsvarligt slet byggede,
at de ikke vil have en levetid af over 8 ar. Trreet,hvoraf
skibene bygges, er sA gr0nt, at det straks radner, ja
krudtet i Karduserne angribes endog heraf.
17/1 1809 fratrreder sin tjeneste pa scheldeflaaden
og fortsretter sine studier, f0rst i Holland, siden i Frankrig.
7/8 1814 Kaptain og Fabrikmester.
17/2 1819 skal som bevis paa Kongens Naade og Tilfredshed vmre fritaget fpr at betale Husleje af deB ham
anviste Bolig.
6/3 1825. Skal rejse 4 a 6 maneder til England for
at lrere den bedste metode til skibenes bevaring og studere
de seppingske konstruktioner pa agterskibets form. (Kgl.
Res.46), 1826 DM.
2/10 1828 sender rapport om det runde agterspejl i
de engl, skibe (Indkomne skrivelser Admifalitetet)
8/5 1829. Medlem af Videnskabernes Selskab.
29/3 1848. Over Ekvipagemester pa Holmen (Kgl.Res.)
3.august 1851 udnrevnt til Viceadmiral.
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Fortegnelse over Konstrukt0rer, Mestre m.fl., der
har haft den daglige Ledelse ved Konstruktionskontoret.
Fransk Konstrukt0r Laurent Barb~
174-0-174-7
Italiensk -"A de Michael0 Fava
(af h.t.Galejer)
174-7-1757
Mester Clement Mogensen Clements en
1757-1788
1788-1804-"Bj0rn Magnussen Thorlacius
1804--1816
-"Johannes Nielsen
Konstrukter Hens J0rgen Pihl, erholdt
Prmdikat af Konstrukt0r 1810
2/2 1816 - 15/9 1832
Konstrukt0r Hans Michael Holm
11/11 1832- 18/3 1839
-"Christian Henrichsen
1/4- 1839 - 31/12 1858
-"Jacob Christian. Hansen
1/1 1859 - 15/3 1861
-"Carl Christian Kild,entoft
1/4- 1861
Kontorchef fra
1/11 1880- 31/3 1883
Kontorchef Frederik Ludvig Marius Ortmann 1/5 1883- 4-/12 1905
_11Frederik Vilhelm Nielsen
1/4- 1906Overkonstrukt0r
18/10 1909-31/7 1919
Overkonstrukt0r Niels Knud Nielsen
1/8 +919 -31/1 1920
Herefter overtoges den daglige ledelse for maskinafdelingens
vedkommende af konstrukt0r Regnar Henry Julius Gjetting
og for skibsafdelingens vedkommende af konstrukt0r Carl
Vilhelm Thymann.
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Kongelig Skibbygmeater Diderik aanateen Funok
tfi!ldt 1791.

1/1 1808. . Tfi!lmmermand i yngate klasae
1814
Underkonatruktiona assistent
1819
Qvartermand
1825
Mestersvend
Underskibbygmester
1836
Ffi!lrste akibbygmester
1839
Tfi!lmmer-Inspeoteur
1853
16/1 1856
Dfi!ld.
65 Ar gammel.

Udgav 1833-37
-"1842-43
-"1846-52

Praktisk skibbygning
Athandling om Cottardiskibea Construktion.
Dansk Marine Ordbog.

Hans beskrivelse at Egetrmet og deta anvendelae, nAr det
var behmttet med tejl, blev oversat til hollandsk at
Ingenifi!lr Janzen i den kgl. nederlandske Marine.
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Richard William Bauer
Underdirektl1Jr

20 november

1841
1847
1848
1849
1850

28 august

1852

1 august

1856

4 maj

1859

28 november
30 april

1860
1869

16 juni

1878

1 april

27 juni
15 maj

5 april

1881
1895
1901
1904

Kadet
Sekondll1Jjtnant
udkom. med skonnerten "Delphinen" og
Dampskibet "Geiser".
med "Geiser" og med Korvetten "Diana"
med Korvetten "Najaden", alle under
krigsudrustning.
Inspektionsofficer ved de tekniske
fag pA Holmen.
Underdirektl1Jr ved Sl1Jetatens Maskin- og
Vandbygningsvresen.
Medlem af Konstruktions- og Reg leringskommissionen.
Kar. Kaptainll1Jjtnant.
Afsked og kst. som bygmester i
Nyboder til 1878. Sam. dag R af D.
Lrerer pA Maskinistskolen, samme
Ar kar. Kaptain.
Meddommer ved navigationseksamen.
Dannebrogsmand.
Kar. Kommandl1Jr.
Dl1Jd.

Bauer har udgivet forskellige videnskabelige vrerker,
blandt andet "Skibsdampmaskinen" der udkom i 3 oplag.
I arene 1870, 75 og 85 udgivet talrige numeriske
tabeller, der alle udmrerker sig ved praktisk og hensigtsmressig ordning.
Bauer udgav i 1862 med senere tillreg af 1870
bogen "Beskrivelse af Orlogsvrerftet 1862" og udfl1Jrte
en rrekke tegninger visende Nyholms udvikling.
Af disse tegninger findes kopier i tegningsmappen.
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Kommand0rkaptain Rasmus Krag's
fors0g pa
at forbedre trrekvaliteten til
den danske marines skibe
1728
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Kommand0rkaptain Rasmus Krag indsender den 21/4 1728
en ans0gning til Kong Frederik d. IV om tilladelse til at bygge
en ovn eller kogemaskine for at kunne t0rre og konservere
skibst0mmeret.
I ans0gningen anf0res, at hans Majestmts skibe forgar
sa hurtigt, fordi man anvender t0mmeret lige sa rat, som man
annammer det. Nyfmldet trm indeholder megen saft, og det strider
mod sund fornuft at anvende sadant trm.
Han nmvner ogsa, at t0mmeret hugges bade i tide og utide
(mendr dermed, at vinterfmldet trm er det bedste).
Hans forslag gar ud pa at bygge en ovn eller maskine
af mur, 60 fod lang, 6

a

7 fod bred og h0j forsynet med jern-

eller kobberplader i bunden og under hver plade et ildsted.
T0mmeret lregges i ovnen, og ved sydende vand udpresses
al den ra saft i t0mmeretj nar vandet er klart, er der ikke
mere saft, og man leder vandet bort og t0rrer derefter t0mmeret
i hed sand i samme maskine.
Sadant knast0rt t0mmer er velegnet til skibbygning, og
ved godt tilsyn og vedligeholdelse kan man regne med 40-60 ars
levetid for skibene.
Kommand0rkaptainen skriver, at det ikke kan bevises,
selv ikke af naturkyndige folk. Han henviser til engelske og
hollandske forfattere.
Skulle nogen anke over byggeomkostningen, er de for intet
at regne mod de millioner penge, Majestmten kunne spare pa skibene
fremover i tiden.
Svaret fra Admiralitetet er afvisende, og Kongen resolverer, at forslaget er vel ment, men tror, at det vil forarsage
tab af tid og penge, og at det er tvivlsomt, om det vil g0re
nytte
23 August 1728
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Rasmus Krag f0dt i K0benhavn
Lrerling i Marinen
SekondU@jtnant
Premier10jtnant
Betaler Gylden10ve for hans information
i Matematik og Skibbygning
Kaptain10jtnant
Kaptain
Bliver forbigaet af Hagedorn,Paulsen
og Lange og beklager sig derover
Kommand0rkaptain
Far approbation pa en af ham indsendt
tegning til et 72 Kanoners skib
Far approbation pa et 50 Kanoners skib
Indsender en ans0gning til kongen om
tilladelse til at bygge en ovn eller
Maskine til t0rring af t0mmer
Kongens afslag pa bygning af ovnen*)
Kongen 0nsker ikke Rasmus Krag som
Fabrikmester
Medlem af Kommissionen til bestemmelse
af master og rundholter
Schoutbynacht
Viceadmiral
Afsked
Afgaet ved d0den

31/12
30/1
21/7

1677
1697
1700
1703

20/1
16/4
8/3

1708
1709
1710

17/10

1712
1713

8/4
1/12

1726
1727

21/4
23/8

1728
1728

31/12

1728

25/11
26/9
30/12
6/10

1735
1735
1736
1746
1755

*) Akterne ang. Kogemaskine til t0rring af trre findes under:
S0krigskancelliet SK 100 Kgl. Ekspeditioner S0etaten
vedkommende: Maj - August 1728.
*) blandt de navne, der fra Admiralitetet frarader Kongen
at bygge Ovnen, findes Hagedorn og Paulsen.

- 141 Kommand0r Kaptain Rasmus Krag's ans0gning om tilladelse
til at bygge en Ovn eller en Kaage-maskine for at kunne konservere skibst0mmeret.
Indsendt til Kong Frederik d. IV April 1728 samt admiralitetets bem~rknipger og Kong Fr. IV afslag givet pA Fredensborg
den 23 Augusti 1728.

Stoer Mregtigste Allernaadigste
Arfve Konge og Herre.
Efter mit forhen allerunderdanigste indgivende vil jeg
udi allerdybeste underdanighed demonstrere hvorudi det egentlig
bestaar, at Skibe saa hastig forgaar og forraadner. De har her
haft den maade at srette t0mmer udi skibe lige saa raat som de
det her annammer, saadant T0mmer fuld af saft kalder en enfoldige
og almindelige Verden, sundt frisk og godt t0mmer, stridende
tvrert imod den sunde naturlige fornuft og forstand samt erfarenhed. Hvilket er Aarsagen til at Skibenes hastige forraadnelse,
Hvorved Eders.Majestret haver tabt mange tusinde eller store
Capitaler; For at forebygge saadan Extraordinaire store skader
og farer, har jeg udfundet dette Middel. Som for eksempel naar
t0mmeret enten huggen i tide eller i utide, bliver mig sundt og
godt leveret og nylig freldet, forinden at vrere ankommet, kan det
Conserveris, og straks til Bygningerne foruden ophold blive anvendt, ved f01gende Maade.
Naar paa stedet hvor t0mmeret her losses, blev bygget
en Ov~ af Mur, 60 fod lang, 6 a 7 fod bred, og h0jden ungefrer
som bredden, med jern- eller kobberplader i bunden, saa brede og
saa lange, som beh0ves og faas kunne, og under hver Plade et Ildsted. Der over udi Ovnen eller Maskinen lregges t0mmeret og ved
sydende vand udpresses al den paa saft udi t0mmeret ere, indtil
man ved vandets klarhed ser, at der ej er mere saft udi t0mrene.
Saa lader man vandet af10be og t0rre t0mmeret udi hed sand i
samme maskine indtil det bliver knas t0rret, og ved saadan t0rt
t0mmer kan skibene (Conserveris) beskyttes fra forraadnelse ved
god tilsyn, og vedligeholdelse udi 40 - 60 Aar ligesaa vil her-
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efter som udi forrige tider skeet er; hvilket at fuldbyrdige jeg
ikke allerst allerunderdanigst kan bevise med alle rerlige Naturkyndiger mens end og baade med engelske og hollandske Autorer
(Forfattere).
Constructionen angaaende som tydeligen lrerer og straffer den
tro10se verden som frelder t0mmeret udi utide, og ligeledes bygningsmestrene, og andre vedkommende der tillader at bygge af t0mmer
hvor udi Saften er.
Skulle nogen vrere herimod, at·det ville vrere Eders Majestret
til store Omkostning, da ville (Questionen) sp0rgsmaalet blive
denne.
Hvad kan vel en Mur 60 fod lang 6 a 7 fod bred og h0j,
med tilbeh0rige Ildsteder og Plader koster, imod saa store en
Summa Millioner penge ved Lrengden af tiden Eders Majestret ville
Profit ere og alle tider vrere i Stand?
Hvilket jeg allerunderdanigst vil henstille til Eders
Majestrets allernaadigste nrermere eftertanke og Godtfindende og
udi allerdybeste ydmyghed forbliver
Eder Kongelige Majestrets

K0benhavn
21. April 1728

Allerunderdanigste
Tro og Pligtskyldigste
indf0dde og tjener
R. Krag

Hans Kgl. Maj: forlanger allernaadigst her om Admiralitetets
allerunderdanigste Indberetning.
: Krigs Kancelliet

11 Maj 1728

Revenfeldt
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Admiralitetets svar pa Kommand0r Kaptain Rasmus Krags
ans0gning.

Stormregtigste Konge Allernaadigste Arve Herre.
Som det allernaadigst har behaget Eders Kongl. Majestret at
forlange vores allerunderdanigste erklrering over hosliggende
Commandeur Capitain Krags Forslag om at kaage t0mmeret til Eders
Majestrets skibe,hvorved han formener at ville g0re vaadt t0mmer,
enten det i tide eller utide er hugget, bekvemt og duurhaftig til
Skibbygningen, saa har vi derom indhente ikke alene de for at lrere
skibbyggeriet udenlands vaarne Officerer, men endog Skibbygmestrenes Erklreringer; men som bemeldte Officerer ej har set noget deslige at vrere i Brug enten i Frankrig, England og Holland, hvor der
dog har vreret og endnu er store Flaader og Coneeqventer vel er at
tro, at dersom det var practicabelt at g0re skibst0mmer godt ved
Kaagning, maatte sligt derfor forlrengst vrere f0rt til praxie.
Saa kan samme Command0r Capitainens projekt og saa meget
des mindre finde vores approbation, som jeg Frantz Trojel erindre
mig, at det i forrige tider er Pr0vet her ved Holmen at kaage
Planker for at faa dem bedre b0jelige, men siden frafaldet, desforuden ville saadan kaagning af slig en Mrengde svrert T0mmer som gaar
til et Orlogsskib baade koste saa meget og tage saa lang tid, at
det derfor alene ville blive impracticable (uudf0rligt) og overalt
er det vissest at formode, at T0mmeret ikke derved blev forbedret
og mere duurhaftig, men snarere forringet og desf0r ville forgaa,
saa at der er ingen bedre menageeligere og sikrere middel til Eders
Majestrets Skibs t0mmers Conservation end det samme som hos andre
Nationer er i Brug, nemlig at lade det et aars tid ligge sjunket i
salt ~and f0r det bliver sat i skibene, hvilket vi allerunderdanigst
holder uomgrengelig, saa fremt Eders Majestret skal faa nogen ret
nytte af T0mmeret; og kan det desforuden vrere meget nyttigt at det
bliver tjreret, naar det er tilhugget, som Mestrene heraf Holmen
deres Sentiment gaar ud paa; hvilket til Eders Majestrets allernaadigste Eftertanke og Resolution allerunderdanigst indstilles, og vi til
vor D0d forbliver
ts
Eders Kongl: May
Admiralitetet
allerunderdanigste og tro
d. 3 Augusti 1728
pligtigste tjenere
F. Trojel.
W.Schindel.
P.Wecke

Rosenpalm
M.Bille. H. Paulsen
Hagdornl Ursin Matthiades
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Ulric Kaas srerstilling til Kommand0r Kaptain
Rasmus Krag's ans0gning.
Aarsagen hvorfor jeg ikke har kunnet underskrive den af
Admiralitetet gjorte allerunderdanigste erklrering over Command0r
Capitain Krags indgivene, at i forn0den Tilfrelde at kunne koge
T0mmer til Skibsbygning, som skulle i Lrengden vrere til stor Nytte
og Menage (Besparelse) for Hans Majest., er denne:
At man kan ej ganske en Mands forebringende som sigter til
Hans Majest. Tjeneste kuldkaste, f0rend man har baade vel examineret
ham og andre, som vil af egne tanker kuldkaste det, imod hverandre;
saa og at Jeg er aldeles af de Tanker at Com: Capitain Krags foregivende om den sag er god og conserverer T0mmeret og g0r det bekvemt
til Bygningen, men dettes er derhos at erindre, at Command0r Capitain
Krag bedst kan give Underretning om hvorledes og hvor lrenge T0mmeret
skal kaage, og hvad Omkostning saadant vil g0re, om den nytte deraf
f10d kunne balancere imod Omkostningen, og derom kan ingen bedre
forklare sig end han selv; Thi kan det ske uden for stor Omkostning
og Tidsspilde saa skulle jeg uforgribelig bifalde Krags Projekt derudi
Ellers maa jeg bifalde Admiralitetets Tanker derudi, at naar man kan
have saadan Forraad af godt forsvarlig T0mmer som er huggen i rette
tid, at det kan faa den tid at ligge i 2 a 3 Aar i det mindste i salt
vand, og derefter faa beh0rig tid at t0rke, inden det vorder sat udi
skibe, saa er den maade den allernyttigste og bedste saavelsom
menagerligt (besparende) for Tjenesten, men dsrfor siger jeg ej at
Com: Capitain Krags Raad skal ganske kuldkastes i visss tider og tilfrelde; og er dette derfor kortelig min uforgribelige Mening herom,
som ved Memorialen maatte vedhreftes.
Ki0benhavn d. 3 d e Augusti 1728

Ulric Kaas
Conform med Original en testeres
allerunderdanigst af
Ursin Matthiades.
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Resolution paa Admiralitetets Memorial d. 3 Aug 1728
Omendsk0nt Commandeur Capitaine Kraghs forslag nok kunde vrere
vel ment saa syntes Hans Majestret dog at samme om det blev ivrerkstillet baade tids~ og penge spilde ville foraarsage og desforuden
vrere uvist om den projekterede T0mmer Kaagning nogen nytte kunde
med sig f0re.
Fredensborg d. 23 Aug 1728

Resolution paa Admiralitetets Memorial ad. dd: 3 Augusti 1728.
Vi formener allernaadigst at det vil vrere det bedste og tjenligste at ej andet end godt og dygtigt T0mmer, som udi rette tid er
hugget til vores Skibbyggeri bliver indk0bt og imodtaget, og omendsk0nt Commandeur Capitaine Krags forslag nok kan vrere vel ment, saa,
synes os dog at samme, om det blev i vrerk stillet baade tids og penge
spilde ville foraarsage og desforuden vrere uvist om den projekterede
Kaagning nogen nytte kunne med sig f0re.
Fredensborg den 23 Aug 1728.

- 146 -

Trcematerialet
og dets
behandling
ved
Orlogsvcerftet
i

trceskibsperioden
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Trmet er et naturprodukt og vil som sadan vmre underlagt
naturens luner, bade for jordbundens og vejrligets vedkommende,
dertil kommer sa den indflydelse, som dyr og mennesker kan have
haft ved at mishandle og misr0gte trmet under dets opvmkst.
Man vil derfor let kunne forsta, at det nmrmest er umuligt at sk0nne, om et trm, salmnge det star pa roden, er egnet
til det formal, hvortil man 0nsker at anvende det.
Endvidere har det vist sig, at selv om trmet er fmldet,
ja endog efter opskmringen, vil det krmve stor erfaring med
sikkerhed at sige god for det.
Inden for visse fag er det vanskeligere end for andre
at vmlge den rette kvalitet, ismr der hvor bade sundhedstilstand,
styrke og store dimenaioner er de afg0rende faktorer.
Trm til skibbygningsbrug krmver netop de 3 ovennmvnte
ting opfyldt.
I de b0ger, der er skrevet om den danske flade og Orlogsvmrftets historie, ismr Kommand0r J.H.Schultz: Den danske marine
1814-1848, og som er baseret pa indgaende arkivstudier, m0der man
i den ca. 300 arige periode, hvori der er bygget trmskibe til
den danske flade, den atadig tilbagevendende beklagelse over,
at Orlogsvmrftet ikke far den kvalitet trm, som er 0nskeligt,
og marinen beklager sig over skibenes korte levetid pa grund af
trmets hurtige forradnelse.
Der skulle ga mange ar, f0r man besluttede sig til at
tage trmkyndige mend med pa rad, nar der skulle k0bes trm til
marinens brug.
En anden ting, der er lige sa Vigtigt 80m trmindk0bet,
er at behandle det indk0bte trmmateriale pa den rigtige made.
Udvmlgelse af de rigtige trmkvaliteter til de forskellige
dele i skibet, er et meget vigtigt punkt, og man ma derfor have
folk-med indgaende kendskab til at sortere materialet. Pa
Orlogsvmrftet sorteredes materialet i 3 kvaliteter:
Stmrkt - middelstmrkt og svagt egetrm
Gennem de gamle papirer kan man finde ud af, at der alene
til eet linieskib medgik ca. 1000 trmer til dets spantesystem og
ligesa mange endnu til de 0vrige dele af skibet, plankerne ikke
medregnet.
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Man forstar da bedst, hvor stort et arbejde det har vffiret
at sortere disse mmngder af eget0mmer, og at det har krffivet stor
plads at fa trffiet anbragt pa betryggende made.
De t0mmerakure, som vffirftet gennem mange ar havde anmodet
om at fa opf0rt for at beskytte trffiet mod solens og regnens indvirkning, blev f0rst fuldt udbygget omkring ar 1840.
Her skal nu gives en kort redeg0relse over de vigtigste
begivenheder angaende trffiets indk0b og opbevaring, samt forholdsregler under skibenes bygning for at holde skibsskroget sa
sygdomsfrit som muligt.
Under Kong Chr. IV's regeringstid 1588-1648 var t0mmerindk0bene i en periode betroet Rigshofmester Corfitz Ulfeldt.
Han benyttede for egen vindings skyld uhffiderlige mmnd til indk0b og besigtigelse. Orlogsvffirftet klagede over, at det meste
var vrag, der medf0rte stort spild.
Admiral Judichmr anklages i 1725 for at k0be slet t0mmer
til skibene, sa at disse er ubrugelige i 10bet af fa ar.
Det skal bemmrkes, at pa den tid la sa godt som alt
t0mmer under aben himmel og i t0mmergrave.
Kort over Nyholm dateret 17 juni 1756 viser t0mmerstabler
til 6 orlogsskibe; heraf 2 stk 70 Kanonersskibe, 2 stk 60 Kanoners
skibe, 1 stk 50 Kanonersskib og 1 Fregat med 40 kanoner, altsammen opstablet under aben himmel.
En kommission af 10/12 1779 foreslar opbevaring af eget0mmer og planker i skure, men dette forkastes.
Ved kgl. resolution af 17/8 1798 bestemmes det endeligt
at opf0re 20 skure til det kostbare eget0mmer og planker ved
planbygningen pa Nyholm. De opf0rtes 1798-1802-1803.
Bag dette fremskridt kan man skimte en indsats af en af
den danske Marines ber0mte fabrikmestre, nemlig Fabrikmester
og Konstrukt0r Hohlenberg. Trffiets kvalitet ma have ligget ham
meget pa sinde, fordi han sa sent som i sin afskedsans0gning til
Kronprins Frederik (senere Fr. VI) den 6/12 1802 nffivner det som
et sffirligt punkt. Der star bl.a.:
------ og dertil en uovervindelig urolighed ved anvendelse af
uskikket t0mmer.
Efter Hohlenbergs tegninger byggedes 8 Orlogsskibe og
20 Fregatter.
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I perioden 1814-18 klagedes der fra vmrftets side jmvnlig
over det dArlige trm, der modtoges til nybygningerne.
I Aret ~822 skete der noget, der satte gang i tingene.
Korvetten "Di-ana", der Lab af stabelen i juli 1818, blevefter
fmrdigg0relsen sendt pA 2 togter til Vestindien. Da den var i
dok i efterAret 1822, viste det sig, at der var udstrakt forrAdnelse i indert0mmerne, og den 28/11 1822 bestemte man sig for
at kassere Korvetten efter kun 4 Ars levetid. Det var et hArdt
slag for marinen.
Kommand0r a.A.Rothe, der var overekvipagemester pA Holmen,
indgav i 1824 en meget stmrkt underbygget klage til marinens
h0jeste myndighed, hvori han skriver, at det danske skibbyggeri
tvinges til at anvende ringere kvalitet end det, som andre
nationer bruger. Som grund for klagen anf0rer Kommand0ren,
stmrkt at0ttet af Fabrikmester Schifter og skibbygmesteren, at
marinena 0verate ledelse til indk0b af trm udsender personel,
der ikke har beh0rig kendskab til den opgave, de er beordret
at udf0re. H.M.Kongen blev indblandet i sagen, der trak ud i
flere Ar og endte med et meget gunstigt resultat -for vmrftets
ledelse.
Kongen resolverede, at officerer, der var uddannede ved
skibbyggeriet, sammen med erfame og dygtige skibbyggere,
herefter skulle udsendes for at indk0be, besigtige og mmrke det
trm, vrerftet skulle anvende. Endvidere blev der den 30/9 1828
nedsat en kommission, der skulle unders0ge forslag fra vmrftet
om trmets opbevaring, hvor lmnge skibet skulle stA pA bedding,
og endelig 0nsket om tag over nybygningen. Resultatet blev
f0lgende: T0mmer, der er over 12" i kant, samt Barkholter og
Pl~er over 5" tykkelse, blllr henligge under tag allermindst i
2 Ar og helst i 3 Ar, inden det tages i brug. For t0mmer af
mindre f0rlighed og tyndere Planker end de ovenanf0rte menes
2 Ar at vmre tilstrrekkeligt.
Endvidere b0r t0mmeret, efter at det var blevet tilhugget,
ligge 3 mAneder i skur, inden det anbringes pA plads.
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Kommissionen foreslog, at orlogsskibe skulle hensta pa
bedding i 4 ar. Fregatter og Korvetter med Skanse og bak i
3 ar, Korvetter uden Skanse og bak samt Brigger i 2t a 3 ar.
Der blev ligeledes foreslaet en bestemt fremgangsmade for arbejdets fremadskriden for hvert ar, skibet stod pa bedding.
Den 30/8 1830 bestemtes det a~ bygge sa mange skure, at
alt tra til skibene kunne anbringes der, beskyttet mod sol og
regno Disse blev f0rst fuldf0rt i slutningen af 1830'erne.
Det foresloges at have beholdninger liggende til 3 ars
forbrug, sa man ikke beh0vede at bruge frisk tra.
H.M.Kongen bestemte 5/8 1829, at der b0r tankes pa tag
over beddingen. Dette bevilligedes den 18/3 1830.
Taget, der kaldtes amovibelt tag, (d.v.s. aftageligt tag),
bestod af 2 dele, en 0vre del, der fulgte med skibet ved af10bningen, og en nedre del, der blev baret af st0tter pa beddingen,
og som borttages inden af10bningen.
Det f0rste skib, der fik amovibelt tag, var nybygn.:
25, Linieskibet "Skjold". K01en lagt 6/10 1828. L0b af
stabelen 12/91833.
Da fors0get faldt tilfredsstillende ud, fik alle efterf01gende nybygninger tag over sig pa beddingen.

=.

Det, at Fabri~ester Schifter- blev sendt pa tjenesterejse
for ved selvsyn at forvisse sig om forholdene ved t0mmerpladserne ved 0sters0en, hvorfra marinen hidtil havde faet sit trremateriale, ma ogsa ses som et resultat af de mange klager, marinens 0verste ledelse gennem arene havde modtaget fra Orlogsvrerftet.
Et kort uddrag af hans rapport lyder som f01ger:
"Det 0sters0iske eget0mmer anses nast det rhinske for
det sletteste pa grund af dets 10se og uvarige natur og anvendes
ikke pade kgl. vmrfter i England. Detrussiske eget0mmer fra
Riga er forkasteligt. Det 0stpreussiske fra Memel er ikke meget
bedre. Det vestpreussiske t0mmer ira Danzig er det bedste, der
leveres fra 0sters0en, men i England anses det for ubrugeligt,
hvorimod der anskaffes store partier af egeplanker fra Danzig.
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Pommerske (Stettiner og Demminer) planker 0nskes ikke. Udenfor
0sters0en foreslas det at fors0ge indk0b fra Italien og Albanien,
hvorfra England k0ber meget egetras."
Som man.kan se af denne kortfattede redeg0relse, har
perioden 1790·til omkring 1830 vreret en meget ubehagelig og svrer
tid for de ansvarshavende ved skibbyggeriet pa Holmen, fordi
marinens 0verste ledelse sa med mistro pa klagerne over trrematerialet, og mente pa grund af manglende kendskab til tras,
at disse klager var strerkt overdrevne.
Slutresultatet af Kommand0r Rothe's strerke kritik i aret
1824 blev, at vrerftet fik fuld kontrol med indk0bene, idet
officerer og trrekyndige mrend udsendtes til at foretage indk0bene.
En person, der ogsa kom til at virke for en bedre forstaelse af, hvor stor en betydning trreets kvalitet og sundhedstilstand har for et skibs levetid, var skibbygmester D.H.Funck.
Gennem hele sit liv udviste han en enestaende interesse
for tras, og som forfatter var han strerkt medvirkende til at
udbrede kendskab om og forstaelse for dette uhyre vigtige punkt
indenfor skibbygningen.
I arene 1833-37 udgav. han sin bog "Praktisk skibbygning",
hvori der findes et afsnit: "Om kendetegnene pa det freldede eget0mmers godhed med hensyn til dets anvendelse ved skibbyggeriet".
Denne redeg0relse med tilh0rende tegninger er ganske
enestaende i sin art og vidner om et ualmindeligt stort og indgaende kendskab til savel vrekst, fejl og sygdomme i egetrre.
Det mest vrerdifulde ved hans arbejde er, at det bygger pa
erfaringer og viden, han ved selvstudier havde skaffet sig.
Man kan ga ud fra som givet, at han har virket som lrerer
og har vreret taget med pa rad, nar de forskellige kommissioner
skulle komme med forslag til forbedringer, og som medarbejder
af de regler og instrukser, der blev udgivet som vejledning ved
trasindk0b.
Som afslutning pa denne oversigt over trasindk0b til den
danske marine, trreets lagring og opbevaring skal her i korte
udarag refereres, hvilke erfaringer skibbygmester Funck har
at meddele angaende egetras.
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Om kendetegnene p~ det freldede eget0mmers godhed
med hensyn til dets anvendelse ved skibbyggeriet
af
kgl. Skibbygmester Diderik Hansteen Funck. * 1791 + 1856.
Uddrag.
Eget0mmeret er en fast trmart, der best~r af h~rde og
b10de por0se lag, der veksler med hinanden (d.v.s. ~rringe).
I sin saftfulde tilstand er denne trmart sejgest, lader
sig lettere forarbejde; men er mindre stmrk, mindre varig og
angribes lettere af sygdom, end n~r den ved langsom t0rring
er befriet for trmsaften.
Men alle egetrmer er ikke lige strerke, og alts~ heller
ikke lige velegnede til skibsbrug.
Afskrerer og sletter vi enderne p~ forskellige trreer,
vil man ved at betragte disse endeflader opdage, hvor meget
den ene afviger fra den anden. Man vil se, at endefladernes farve
kan synes at vrere ens, men ser man efter de harde lags fasthed
og tykkelse (Efterarsveddet) og ligeledes ser efter porernes
st0rrelse og mrengde (i Forarsveddet), sa opdager vi herved en
forskel, der synes tilstrmkkelig til at overbevise os om, at
disse trmer, selv om de synes ens i udseende, dog ma vrere forskellige i styrke og varighed.
Man kan ogsa trmffe trreer, hvis endefladers harde lags
fasthed savel sam porernes st0rrelse og mrengde synes ens, men
hvor endefladernes farve er forskellig, hvilket g0r, at man ma
formode, at der kan vmre forskel pa disse trmers styrke og
varighed.
Ja, man kan endda komme ud for, at en endeflades farve
ikke,er ens over det hele, samt at ringenes faste udseende og
porernes st0rrelse og antal er varierende og dermed konstatere,
at et sadant trm ma have forskellig styrke pa forskellige steder
af stammen.
For at man lettere kan finde ud af disse variationers
indflydelse pa trmets styrke og varighed, ma man inddele dem
i strerke, middelstmrke og svage trmer.

- 153 Om de sterke treers egenskaberl
Det sterke egetre ma kun fremvise een farve pa de
afskarne og slettede ender, a.v.s., deres harde arringe ma
ikke pa nogle steder vrere lyse, og pa andre steder m0rke, men
det varierende udseende, som endefladerne kan have, ma kun skyldes den forskel i tykkelse, som de harde arringe k~havej dette
kan nemlig bidrage til, at fladen synes mar'kez-e pa sadanna steder.
Man skelner mellem den hvidlige, brunlige og r0dlige ego
Saledes ser disse tresorters farve ud, nar man lige har afskaret
og slettet endernej men denne farve forandrer sig efter kort
tids for10b, alt efter hvor saftigt trreet er, og hvor megen t0rring der er i luften.
Forandringen foregar hurtigst om sommeren, langsomst
forar og efterar, hvorimod om vinteren, nar saften fryser i
samme 0jeblik, som enden er afskaret, udseendet rendres ligesa
hurtigt som om sommeren.
Den hvidagtige egs endeflade rendrer farve til gulagtig
eller gralig.
Den lysebrune ega endeflade rendrer farve til brun-gul
eller brun-gra.
Den r0dlige ega endeflade rendrer farve til gUlagtig bruno
Nar disse treer har ligget maneder i skffirm, viI deres
udseende vere nrermest ens, og det ville vrere vanskeligt at
bestemme deres naturlige farve.
Reglen, med at det stmrke egetre kun ma have een farve pa
endefladerne, kan dog have en undtagelse, idet et trm, der er
kappet nmr ved roden, kan have et m0rkere og mistmnkeligt udseende, men erfaringen har vist, at man efter en almindelig afkortning af rodenden har fundet, at endefladen nu fremviser et udseende~ der er egnet til at godkende treet som h0rende til stmrkt
trre.
Da vi nu har set, at der kan opsta tvivl om trmets godhed
ved at betragte endefladernes farve, ma vi s0ge andre kendetegn,
der i hvert tilfrelde kan lede til, at treets godhed med sikkerhed kan bestemmes.
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Det stmrke egetrm udmmrker sig ved tykke faste arringe og
ved fine, tmt sammentrykte por0se lag. Disse er de sikreste synlige kendetegn som haves, hvorefter man kan bed0mme et trms godhed,
og disse kendetegn er uforanderlige. Hvis endetrreets farve er
ensartet over-hele fladen, og de faste arringe er ensartede i
tykkelse, og de por0se lag er tynde, star man overfor et stmrkt
egetrm. Selv om arringenes tykkelse varierer, kan man nok sige,
at de er svagere, men ma alligevel henregnes til de strerke trmer,
nar blot deres porer er fine, og nar de imellem de harde ringe
liggende por0se lag er tmt sammenpressede og kun udg0r en lille
del af trmets arlige tilvmkst.
Hvis de nmrmest marven liggende arringe antager en brunagtig m0rk eller en gulagtig mat farve, da har dette trre begyndt
at tage skade i kerneveddet.
Et godt kendetegn pa strerke trmer er den lugt, som de
saftfulde spaner har, nemlig: sur, bitteragtig og stram. Dette
har erfaringen tilfulde bekrmftet.
Spaner fra svage trmer lugter enten af intet, maske s0dligt eller muggent.
,
Dette gmlder selvfelgeligt ikke for lagret trm.
De bedste trmer skal anvendes alle de steder, hvor det
er vanskeligt at skaffe luftcirkulation, f.eks. mellemstrevn,
agterstmvnsknm og alle spantet0mmer, kort sagt alt trm, der
indesluttes at andet trre, og som vil vmre vanskeligt at udskifte
uden at fjerne andet trm.

Om de middelstmrke trmers egenskaber.
Endefladerne er ikke ensfarvede. Arringene har ikke det
faste udseende og er ikke sa ty~ og regelret dannede som pa de
stmrke trmer. De enkelte porer er ikke sa fine, og bredden af
hvert enkelt lag,gom de optager, er heller ikke sa smal som
dem, vi har set pa de bedre arter.
Lugten er mindre sur, bitter og stram.
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De middelsterke treers endeflader bliver nesten aIle lysere og far et bedre udseende, efterhanden som de t0rres, hvilket har
sin grund deri, at disse treer er 10sere og por0se og indeholder
mere saft. Men'dette udseende bliver kun vedvarende, dersom de
henlegges tilopbevaring i luftige skure.
Legges middelsterke treer under aben himmel, hvor de udsettes for regn, viI man pa mange af dem kunne kende treets
svagere og sterkere steder. De svagere steder viI selv efter
lang lagring vmre m0rkere end de sterke steder, og erfaringen
har vist, at de svage steder suger fugtig'hsg:en' ',: til Big i Lang t
h0jere grad end de stmrke og kan derved biive en fare for skibet
ved at blive sammenbygget med sterkt egetrm.
Til middelstmrke traer h0rer ogsA treer med excentrisk
vekst, d.v.s., med marven liggende i den ene side af tvmrsnittet.
Disse treer foreslar Funck anvendt he Le, safremt marven ikke er
aben, men tmt og sammenholdende.
Ligeledes h0rer trmer, pa hvis tversnit der findes arringe,
hvis farve og tykkelse varierer fra det 0vrige tvmrsnits, til de
middelsterke trmer.
Til slut g0res opmmrksom pa, at treets lugt er et meget
vigtigt kendetegn for, hvor treet skal placeres.
Middelstmrke trmers lugt er mindre stram og bitter og
mindre sur end stmrke trmers lugt.
De trmer, hvis safter har en s0dlig mat lugt, har som
oftest det sk0reste, 10seste og mindst varige ved, der gerne
hjems0ges af orm.
Middelstmrkt tre kan sikrest bed0mmes i frisk tilstand,
salmnge treets safter er i trmet. Det bliver derimod langt
svmrere, nar sadant trm f0rst er t0rret, idet det vinder betydeligi
i udseende under t0rringen.
Men hvis det senere, nar det er indbygget i skibet, udsmttes for fugtighed, optager det meget nemt fugtighed, og viI da,
fordi det er svagt tre, nemt blive arsag til, at sygdom og svamp
opstar i sadant trm.
Middelstmrkt trm ma ikke indbygges pa steder, hvor det
forbindes med andre treer, saledes at en reparation viI blive
meget bekostelig.
Middelsterkt trm anvendes til apteringsarbejde og reparationsarbejde.
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Om svage trmers egenskaber og anvendelsel
Svage trmers efter!rsved har kun ringe tykkelse, og for!rsveddet har store porer, der medferer, at s!danne trmer har lest
og skert ved.
Svage trmer er behreftede med fejl og sygdom i ender og
sider, som ger, at de ikke kan anvendes i de dimensioner, de har,
men m! behugges og oprenses, hvilket medferer stort spild.
Svage trmer er kun lidet anvendelige til egentlig skibbygning, kun til mindre dele og til b!debygning.
Devigtigste svagheder, hvormed et trm kan skades i sin
opvmkst, og som vi f0rst opdager ved fmldningen eller senere
tilhugning, er enten skadelig marv og ring, skadelige pletter
og sk0rer eller orm og barkslag.
Skadelig marv er 2 ting:
Marv angre~et af r&d
og
!ben marv.
R!dden marv kan vmre p& begynderstadiet og derfor vanskelig at konstatere med sikkerhed. Lugt til spanerne, og har disse
en muggen lugt, er det det bedste bevis for sygdommens tilstedevmrelse.
Hvidpibede, gulpibede og brunpibede knaster er knaster,
der er angrebet af forskellige svampearter.
Aben marv kan vmre farlig, fordi den kan vmre &rsag til,
at nedsivende fugtighed kan forplante sig gennem marvsk0rer og
sprede fugtigheden til sterre omr!der.
Stammebrune pletter er meget skadelige for de trmer,
hvori de findes, fordi de parter af lagene, som har den brune
farve, kun har ringe styrke og varighed i sammenligning med den,
det bedre trm har, - og ethvert trm, hvori en s&dan plet findes,
ber anses for at vmre uanvendelig til ethvert skibsbrug.
Lugtesansen b0r ogs! her tages i brug.
Sortfarvede pletter i trmets ender, stammende fra oplag
under Aben himmel, kan trmnge fra 12-24" ind i porer og sk0rer.
Disse pletter er ikke nmr sA farlige som de stammebrune, der
stammer fra trmets vmkstperiode.
Erfaringen viser, at arme ikke alene heIst opholder sig i
de mindre stmrke trmer, men at de ogsA s0ger de steder i de bedre
trmer, hvor safterne af en eller anden grund har antaget en skadelig natur, f.eks. ved de brune knaster og flammer.
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Treets opbevaring.
Ethvert tre, som ikke gemmes i hus, modtaget i sin overflad
hvorpa solen har st~rst magt, forskellige sk~rer, hvori savel
regnen som forskellige jord- og plantedele samler sig, hvilke
uforstyrret star og antager en fordervet natur og til sidst
forarsager, at treet pa siderne af sk~rerne angribes af sygdom.
Herom er vi ofte blevet overbeviste, thi vi have set treer, dar
kun have ligget 5 a 6 ar under aben himmel, og hvis sk~rer,
hvoraf flere have gaet 2-3" ind, have pa deres hele uQstrekning
entenver~opfyldt af svamp, der endog voksede ud udenfor treets
flade, eller sk~rernes sider har vmret angrebne af forradnelse,
der i almindelighed viste sig som hvidagtig kantning rundt om dem.
Uagtet vi tror, at svampen - der, savidt vi have bemmrket det,
kun viser sig i de svagere trmarters sk0rer - er et st0rre bevis
pa svaghed end de angrebne Bk~rers sider, som andre trreer fremviser, sa tror vi dog, at begge svaghederne ere af den beskaffenhed, at de betydeligt nedsetter de trreers vrerdi, hvori de findes,
ja, endog i mange tilfrelde g0r dem aldeles uanvendelige; thi om
vi end ikke ville anse det for noget, at sadanne trreer mister
4 a 6" af deres f~rlighed, for at sk0rerne kunne bortfalde, sa
ma vi dog ikke forglemme, at meget af den fugtighed, der har
bidraget til at smtte denne svaghed i sk0rerne, sikkert er trukket ind i trmerne og ved at forene sig der med safterne meddelt
dem en sygdom, der hurtigere end ellers ville bringe dem i forradnelse.
Hvor langt gavnligere er det derimod med hensyn til anvendelse og hvor fordelagtigere tillige for enhver t0mmerhandler,
nar trreerne kunne ligge i oplag i luftige skure, hvor sol og vind
ikke kan ytre sin virkning pa dem, og hvor r@gnen ikke kan komme
ind i sk0rerne og derved meddele dem skadelige sygdomme, thi
uagtet trreerne ogsa i sadanne skure kunne modtage sk0rer, sa bliver de dog aldrig sa store eller af en sadan natur, at vi, formedelst den idem vrerende forradnelse, skulle vrere n0dt til at
formindske trreernes f~rlighed sa meget, indtil de ikke fandtes
mere.
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Det er dog n0dvendigt at bemmrke, at ikke ethvert skur, som
beskytter for sol, regn og blmst, er egnet til at modtage trreer
af enhver st0rrelse, men at de b0r vere indrettet pa forskellig
made efter trreernes st0rrelse og bestemmelse, thi det sterke
lufttrek, som·kan anses for n0dvendigt og gavnligt for de st0rre
treer, vil sikkert virke for voldsomt pa de mindre og forarsage
sk0rer, der vil forringe disse treers anvendelighed.
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Egetrre
Quercus petraea sPp.
I Danmark vokser Quercus robur (Sommereg, stilkeg) og
Quercus petraea (Vintereg, drueeg).
Der findes mest sommereg i Danmark.
Veddet af sommereg og vintereg kan vanskeligt skelnes fra
hinanden; men har man blade og frugter, kan det nemt bestemmes,
hvilken art man har for sig.
Sommeregens blade har en meget kort stilk, medens frugteme
sidder pa en lang stilk.
Vinteregens blade har stilk, hvorimod frugterne sidder
tmt mod bladene pa en meget kort stilk.
Veddet er mere hardt og mindre elastisk end sommeregens.
Vinteregens blade bliver siddende hele vinteren.
Begge de her nrevnte egearter h0rer til hvideg-gruppen.
Til skibbygning anvendes kun egetrm af hvideg-gruppen.
I Amerika anvendes r0deg, men det trykimprmgneres f0r
brugen. R0deg optager let imprregneringen, hvorimod imprregneringsvresken i hvideg kun kan trrenge 3 a 4 mm ind.
Veddet er ringporet med store porer i forarsveddet og sma
porer i efterarsveddet.
lrringene er meget tydelige, og en bredde pa 2-3 mm regnes
for normalt.
Marvstraleme er meget store og kraftige og giver de for
egen sa karakteristiske spejl.
Splintveddet er gulliggrat og indeholder megen stivelse,
derfor angribes det let af borebiller. Det har ingen styrke og
ma fjemes, hvis trreet skal anvendes til skibbygning.
Kemeveddet, der er brunligt, er tungt, hardt og har stor
styrke. Det har tilb0jelighed til at kaste sig og revne. Det
indeholder megen garvesyre, hvilket i h0j grad er medvirkende til,
at egen er en af de varigste trmarter i Europa.
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For at give eget0mmeret betegnelsen "stmrkt skibbygningstrre'
skal efterArsveddet absolut vrere den bredeste del af hver Arring,
og jo mindre porerne er i forArsveddet, jo bedre er kvaliteten.
Egetrre, vokset i fugtig jordbund, danner for brede Arringe
og for store porer og vil derfor ikke opnA den styrke som egetrre, vokset i passende jordbund.
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Engelsk omtale af metoder,
der anvendtes omkring 1823 og 1863
for at bevare egetrmet og forlrenge
levetiden for skibene i EM's fl&de

I 1825 rejser Fabrikmester A. Schifter til
England for at lrere den bedste met ode
til skibenes bevaring.
Se bemrerkningen p& side

166 ang&ende

konservering af trm.

Trmmaterialets behandling i vor tid.
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Uddrag af bogen
Ship-building in Iron and W00d
by
Andrew Murray
Member of the Institution of Civil Engineers, and of the
Institution of Naval Architects, and Chief Engineer and
Inspector of Machinery of H.M. Dockyard, Portsmouth
and
Robert Murray, C.E.
Engineer Surveyor. to the Board of Trade, and
Government Examiner of Engineers for the
Mercantile Marine
1863.
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Ship-building in Iron and Wood
by
Andrew Murray
1863

Uddrag fra side 71.
Intet kan voore vigtigere for skibskonstrukt0ren end et
indg~ende kendskab til egenskaberne i det materiale, hvormed
han skal arbejde.
Nedbrydning og r~ddenskab i trmskibe kan enten stamme fra,
at treet har vooret angrebet af svamp f0r indbygningen, eller
vmre opst~et ved uforstandig anvendelse af ikke egnet materiale.
En stor mmngde t0mmer, toot sammenbygget, kan vmre ~rsag til
at trooets modstandskraft forringes; f.eks. ved at temperaturen
stiger, fugtigheden for0ges, eller p~ grund af mangel p~ fri
lufttilf0rsel. Fugtighed, varme og stillest~ende luft er de
ting, der kan frembringe gooring og dermed begyndelsen til
svampeangreb.
R~d i troo som f01ge af svampevookst p~ dets overflade har
f~et navne"t; "T0r-svampl. Udtrykket er sandsynligvis opst~et p~
grund af det ejendommelige udseende, som det op10ste troo f~r
ved at blive til en t0r, sk0r masse uden fibrenes sejghed.
Snyltesvampen fortmrer trestoffet til sin egen vmkst.
I almindelighed vil r~d, nAr det opst~r pA denne smrlige
mAde, kunne f0res tilbage til mangelfuldt lagret trre, og man
kan derfor med stor sandsynlighed drage den slutning, at den
naturlige trmsaft er en n0dvendighed for svampens vrekst, og man
derfor ville kunne forhindre denne art rAd, hvis man havde
mUlighed for at fjerne eller 0delmgge denne saft.
Det skal ikke forstAs sAledes, at tilstedevrerelsen af
nogen af disse safter n0dvendigvis vil frembringe "T0r-svam p".
Det vil afhmnge af de forhold, hvorunder trreet plaoeres, om de
tjener til svampens spredning eller til dens forbliven i hvilende
tilstand; Men at svampen uden tvivl forbliver i meget trm, som
anses for lagret, er givet. Enhver forandring af forholdene, som
forhindrer en fri oirkulation af luften, vil derfor f0"re til en
for0ge~ afsmtning af fugtighed og samtidig en for0get temperatur,
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der vil medf0re, at svampen vokser og forArsager en 0delmggelse
af trmet.
I treskibe mA den hyppige tilstedeverelse af disse skadelige elementer.nl2ldvendigvis have tilbl!ljelighed til at fremkalde
gmring; men sk0nt disse fakta er sardeles velkendte, er det
bemmrkelsesvmrdigt, hvor ringe opmmrksomhed, der ofres pA n0dvendigheden af fri luftoirkulation til t0mmeret i den del af
skibet, som er under vandoverfladen. (Alt indelUkket).
Dette kan g0res pA forskellige mAder; alligevel er det
tvivlsomt, om en naturligt frembragt luftstr0m vil give en tilstrekkelig hurtig ventilation. Dette emne blev stmrkt pAtalt
overfor admiralitetet af Mr. Creuze i Aret 1827, men blev ikke
taget op eller behandlet.
I marinen ville udgifterne blive betydelig mindre, hvis
man forbedrede skibenes holdbarhed.
I virkeligheden er der ingen grund til at tro, at trm
i skibe, anbragt med passende omhu og bearbejdning, ikke skulle
vmre nmsten lige sA holdbart som det samme trm, anbragt i huse
eller andre konstruktioner.
Udgifterne, der skyldes reparationer efter svampeangreb,
er dog st0rre i skibe end i huse, sk0nt man mAske mener det
modsatte. De samme muligheder til forebyggelse af svampeangreb
er ikke til stede ved skibe, bygget i kommission, og hvis t0mmeret har vmret ulagret eller har haft for megen tresaft i sig, mA
f0lgen n0dvendigvis blive, at der opstAr "T0r-svampl. Man mA i
smrdeleshed vere opmmrksom pA dette ved skibe, der straks efter
deres bygning sendes til farvande med varmt klima og der udsmttes
for en h0j temperatur, og disse angreb indtrmffer i mange tilfmlde inden for ganske fA Ar.
Det samme onde er i h0jere grad til stede i handelsskibe.
Private skibbyggere er ikke i stand til at binde store
pengemidler i trmlagre af forskellige kvaliteter til skibe af
forskellig slags, som de kan forvente at komme til at bygge, og
som en k0ber almindeligvis krmver hurtigtleveret, nAr han f0rst
har afgivet sin ordre. Som f0lge deraf bliver det n0dvendigt at
anvende ulagret tra.
Der synes ikke i handelsmarinen at vmre noget bedre arrangement for forebyggelse mod svamp efter skibenes bygning, end der
er i krigsmarinen.
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Lloyd's register of shipping ma siges at have en skadelig
indvirkning pa dette sp0rgsmal. Lloyd's er et aktieselskab, og
en komite af dette, bestaende af skibsredere, handelsfolk og
assurand0rer med en stab af professionelle inspekt0rer, har
udarbejdet en bog med regler for skibskonstruktion, som er en
vejledning til skibenes klassifikation og beaigtigelse. Efter
disse regler kan et skib, bygget af det allerbedste og fuldkomment
lagret trmmateriale, kun blive klassifieeret som et 1'klasses
skib i 12 Ar; en fornyelse for 8 Ar kan opnas, men ikke uden
meget besvmr og udgifter. En yderligere forlmngelse pa 4 ar medf0rer en ny kostbar inspektion.
En yderligere forlmngelse af skibenes levetid viI vmre
vanskelig at cpn!.
Mange teak-byggede skibe har holdt lmngere end den angivne
begrmnsning, men endnu har ingen fors0gt at konkurrere med dem,
og det f0rer til den tro, at Lloyd's regler har den virkning pa
skibbyggere og redere, at de er tilfredse med de eksisterende
resultater.
Det har vmret hmvdet, at der, ved at lade et skib lagre
efter det var bygget ved en fri lufteirkulation, ville opstA
aVind, som derved kunne skade de gode samlinger og styrken af
skroget, og at det viI overanstrenge forboltningen og give ad gang
for fugtighed og p! den made forarsage svamp, som det netop var
meningen at rydde af vejen.
Som svar pA dette mA det fremhmves, at svind ikke kan
opsta i den udstrmkning i t0mmeret i et skib forArsaget af luftcirkulation, med mindre man har anvendt ulagret trm, som ville
vmre ganske uskikket til det brug, og selv i sAdan et tilfmlde
ville det vmre langt bedre at risikere en mulig forekommende
skade, end at overlade skibet til en uundgaelig 0delmggelse af
"T0r-svampl.
Disse bemmrkninger viser betydningen af at anvende vellagret trm til skibbygningen, som mA krmves her, ikke fordi man~
mangler almindeligt kendskab til sagen, men for at vise betydni~ge
af at anvende de midler, som findes til at afhjmlpe ulykken.
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Det ma vereindlysende, at nar tre sammenlregges med trre
og danner en tret masse, ma det ikke vrere vadt af regn eller have
ligget i bl0d i vand, umiddelbart f0r det anbringes. Betydningen
af dette er anerkendt i Lloyd's regIer, der tillader 1 ar tillagt
til den foreskrevne peri ode for holdbarhed for et skib, der
bygges under tag. AIle skibe, der bygges pa marinevrerfterne, har
denne fordel.
Trmarterne har meget forskellige kvaliteter bade med hensyn
til holdbarhed og styrke. Egetrre og andre harde tretfibrede trrearter er de mest holdbare og anvendes hovedsagelig til spanter
i skibe.
Baften i egetrre har en syrlig beskaffenhed, og ved siden
af det trreagtige, som det har felles med andre tresorter, indeholder det Gallus-syre, der er sreregent for egetre (Gallus-syre
findes i mange plantedele, der indeholder Garvesyre).
Uddrag fra side 72.
Ulagret egetrre er i srerlig grad udsat for IlT0r-svamp ll ,
og man har set i nogle tilfrelde, at denne kan edelregge trreet pa
fa maneder.
Teak er en meget vrerdifuld trreart til skibbygning, men
ligesom for andre trrearter afhrenger kvaliteten af, hvilken
jordbund trmet er vokset i, og derfor krreves der stor omhyggelighed, nar det skal udvmlges.
Morning saul, greenheart, morra og iron-bark er ogsa
vrerdifulde trmarter. Ligesom teak er de overordentlige holdbare
og er mere olieholdige eller harpiksholdige end egetrre.
Elm edelregges hurtigt, nar det er afvekslende vadt og
t0rt, hvorimod det er meget holdbart, nar det er konstant under
vand, f.eks. som k01.
Konservering af trre:
Vanskeligheden med at fremskaffe passende lagret trre,
nar som heIst det 0nskes, og de store udgifter, der felger med
den hurtige opstaen af raddenskab i ulagret trre, har f0rt til,
at man harfundet pa forskellige midler til konservering af
trmet.
En gennemtrrengning af trreet med kemiske forbindelser har
veret den almindeligste metode, der kan anvendes for at opna
dette.

- 167 Machonochie i Indien dampede sit trre for derefter at
fortrette dampen i tanken og frembringe et delvis vakuum for at
s0ge at op10se og udtrrekke trresaften, hvorefter han nedsrenkede
trreet i en olie, udvundet af teaksp~ner og -savsmuld.
(steaming and piokling timber).
Dampning eller opvarmning af trreet har altid vreret anset
for nyttigt, n~r man ville anvende friskt, gr0nt trre.
At udsrette trreet for vandets indvirkning har vreret anvendt i samme hensigt, og dette tjener afgjort til at afkorte
den tid, man derefter ma anvende til luftt0rring.
For 40 ar sid en (omkring 1823) var det en ordre, at t0mmeret, der anvendtes pa de engl. orlogsvrerfter, skulle nedsrenkes
i saltvand i nogen tid og derefter stemples med ordet "salt".
Stykker af sundt trre med dette mrerke er fundet i marineskibe op
til vore dage (1863).
Mr. Kyan patenterede en metode til konservering af trre,
bestaende i at mrette trreet med en retsende sublimat, og Sir W.
Burnett, forhenvrerende leder af Marinens Lregevresen, patenterede
brugen af Zinkklorid, men ingen af disse processer er sikre i
aIle tilfrelde.
Kreosot-behandlingen er en meget virkningsfuld trreimprregneringsmetode. Processen anvendes mest til fyrretrre. Indvendingen
mod at anvende Kreosot i skibbygningen er dets stramme lugt og
dets store brandfarlighed. (Kreosot-behandlingen blev f0rst patenteret af Mr. Bethell i 1848).
Det beskytter trreet mod Preleorm og Svamp og andre orme,
der viI 0delregge trreet.
En anden metode, som er anvendelig til imprregnering af
retfibrede og por0se trrearter, er patenteret af en fransk kemiker
Dr. Boucherie. Metoden anvendes til imprregnering af B0g, Birk,
Lrer~, Fyr, El, Elm og Poppel m.fl.
Uddrag fra side 73.
Luftt0rring af trre (Lagring):
Lagring af trre ved at udsrette det for luftens indvirkning,
i en lrengere periode uden at anvende andre midler, har vakt megen
opmrerksomhed, og megen strid er opstaet om den bedste made at
udf0re det pa. Det kan angives som vrerende den almindelige mening,
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at utilhugget trre forbedres her i landet ved at stable det et
stykke over jorden, fordi det ikke m~ skades af jordfugtigheden.
Tilsk~ret t0mmer, tykke krevler og planker skal altid stables i
skrerme, der skal vrere luftige og vel ventilerede, men uden at
nogle sider at trreet og endetrreet udsrettes for mere trrek end
andre dele. 2 a 3 ~r krreves, for at trreet kan opn~ en passende
fugtighedsgrad. Mastetrre beskyttes bedst, n~r det trykkes ned i
vand, og hvis detkan begraves' i mudder eller dynd, er det endnu
mere effektivt konserverende. Mahogni planker eller Granvellagres ved at stables p~ enden i fri luft uden beskyttelse, men hrevet
et stykke fra jorden for at undg~ jordfugtigheden.
Pa orlogsvrerfterne var det tidligere skik og brug, at
skibene fik lov at st~ i spant i lrengere tid, f0r de blev klredt
op, men n0dvendigheden af at bygge skibene hurtigt har i de senere
~r udelukket muligheden for at g0re dette, og skadens virkninger
har vreret alt for 0jensynlige.
Uddrag fra side 14.
Kunstig t0rring (Ovnt0rring).
Man kan lagre trre ved at udsrette det for en str0m af
opvarmet luft med en h0jere hastighed end den, der kan opn~s pa
naturlig m~de. Denne metoda blev indf0rt af Mr. Davison. Udt0rringsprocessen, som han kaldte den, og som blev forelagt af ham
i Institution of civil engineers i aret 1853, bestar i at trykke
en hurtig luftstr0m gennem et eller flere rum, indeholdende trre.
Trreet var stablet saledes, at den varme luft kunne indvirke pa
alle trrefladerne. Sa snart fugtigheden er afk0let, passerer den
hurtigt bort gennem en abning i rummets tag. Dette viser sig at
vrere en udmrerket og vresentlig del af metoden. Trreet bliver i rummet, indtil man har konstateret, at al fugtighed er drevet ud af
porerne. Dette g0res ved at veje pr0vestykkerne under processen.
Charring wood.
Opvarmning af trreet i et sandbad blev praktiseret i begyndelsen af det forrige ~rhundrede (ca. 1110), 0jensynligt med
godt resultat, men varmen ma have vreret meget h0jere end den, der
brugtes af Davison, og metoden var sandsynligvis meget hurtigere.
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Engelsk Eg krmver mere end almindelig omhu, nar det skal
anvendes. Det skal under ingen omstmndigheder udsmttes for en
h0jere temperatur end 105 0 Fahr. = ca, 40°0 i lmngere tid.
Man har fundet ud af, at stmrkere varme indvirker pa
Gallus-syren, (Gallus-syren findes i mange plante dele , der indeholder Garvesyre) eller pa fib rene pa en ejendommelig made, sa
der opstar indre spalter eller revner.
Stillestaende varme, f.eks. kommende fra en ovn, har en
virkning pa trmet totalt forskelligt fra-den varme, der fremkommer
ved en str0m af opvarmet luft. I det f0rste tilfmlde bliver fibrene korte, sk0re og svage. I det andet tilfmlde drives alt det
vmrdi10se bort, og mggehvidesto!ferne bliver faste eller koagulerer til en hard, fast masse, og fibrene opnar en stor for0gelse
i styrke og stivhed.
Lagring ved almindelige temperaturer har en helt forskellig
virkning pa mggehvidestofferne, som, hvis de ikke forud er op10ste
eller udvaskede, f0r trmet lmgges til lagring, efterlades i en
b10d og svampet tilstand, parat og velegnet til senere igen at
indsuge fugtighed.
Er her ikke forklaringen pa fordelen ved at lmgge trmet
i vand, f0r man lagrer det?

NB!

Da Orlogsvmrftet i begyndelsen af 1957 skulle bygge
Hjemmevmrnskuttere, hvade man ikke lagret Egetrm. Mester M.S.J.
Hansen k0bte Egetrm pa roden, og ca. 1 maned efter fmldningen,
blev trmet opskaret og pindet op, hvorefter det efter mesterens
ordre blev overspr0jtet med fersk vand 2 gange om dagen i ca.
2 maneder. Trmet t0rredes i kort tid, hvorefter man begyndte at
anvende det. Da spanterne m.m. var fmrdige, virkede trmet nmrmest
som flerarigt lagret trm.
Kogning i vand har ogsa vmret anvendt pa Orlogsvmrftet,
se side 173.
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Uddrag af side 161.
Trre, 0delagt af den svamp, der kaldes IT0r-svam p", kan
spores tilbage til, at trresaften radner, nar den efterlades inde
i trreets porer efter freldningen, pa samme made som i det levende
t.ree ,
De forskellige mader, der bruges for at standse denne
0delreggende grering, er enten at udvaske trmsaften ved lang nedsmnkning i vand, bistaet af solens indvirkning, for at t0rre saften ud enten naturligt ved at udsmtte det for sol og vind, eller
kunstigt·ved opvarmning eller ved en varm str0m af luft, eller
ogsa ved indspr0jtning i trmets porer med metalliske salte, der
forbinder sig med mggehvidestofferne og g0r dem uop10selige,
eller noget antiseptisk stof, der konserverer plantevmvet.
Metoderne "Luftt0rring" og.IOvnt0rring" er de, der mest
anvendes til konservering af skibstrm (se omtalen side 167 og 168)
Kreosot-behandling er nreppe anvendelig til skibs- eller husbygning
se side 167). Kreosot er udl11lllrket til sveller og andet udend0rs
anbragt trm. Bedst til Fyr og soft wood.
Kreosoten synes at virke:.
1) ved at koagulere reggehvidestofferne,
2) ved at tilf0re trmets fibre en vandtmt beskyttelse,
3) at forhindre trmsaften i at radne pa grund af dets
antiseptiske indhold.
En stor fordel ved Kreosot-behandlet trm er, at dat er
fuldkomment modstandsdygtigt over for angreb af Pmleorm og insekter, ogsa over for de hvide myrer i Indien. Dette kan ikke siges
om trm, imprmgneret med metalliske salte.
De forskellige processer til bevarelse af trmet ved indsugning af metalliske salte, har alle mere eller mindre slaet fej]
i praksis og er nu i almindelighed opgivet. - Malet med disse
proc€sser var at koagulere mggehvidestoiierne i trmets celler og
derved forhindre eller forhale trresaftens forradnelse.
Kunstig behandling af trmet er ikke egnet for skibbygning.
Til skibbygningsformal er det nreppe vmrd at anbefale, at
trmet behandles med kemiske forbindelser eller at salte det, da
det tiltrmkker megen fugtighed og virker 0delmggende pa metalforboltningen. Branket olie og harpiksop10sninger g0r trmet
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uigennemtrrengeligt for fugtighed og beskytter jern- og metalforboltningen mod iltning, men forArsager samtidig dermed, at
trreet bliver letantrendeligt, hvilket kan vrere farligt i visse
tilfrelde.
Den tid, der n0dvendigvis medgar til at behandle trreet
med beskyttende midler, er ogsA en stor ulempe, idet f.eks. en
reparation kan forsinkes i flere dage, hvad der er bekosteligt,
det skal huskes, at trrestykkerne skal behandles, efter at de. er
blevet tildannede.
Gennemb10dning af trreet 1
Trreet kan blive fuldkomment beskyttet mod senere fremkommende rAd ved langtids-nedsamkning i lavt sal.tvand e'11er"';;;1hvad
der er endnu bedre - i salt lage.
NAr det er behandlet pA den made i en periode af 10-20 ar,
bliver trresaften fuldstrendig udvasket af trreets porer ved vekslende indsugning og uddrivning af luft eller andre luftarter,
forarsaget ved vekslende variation i temperaturen.
Denne behandlingsmade har f0r i tiden vreret anvendt pa
Marinens vrerfter, men ville blive ruinerende dyr for private
skibbyggere.
Betydningen af at have en god ventilation til beskyttelse
af trreet i skibet.
Efter at have understreget det afskrrekkende ved at
anvende kemisk behandlet trre til skibe og huse, bliver der nu
tilbage at vise, hvflke midler man"kan anvende (og det med
temmelig stor sikkerhed) for at beskytte trreet mod en for hurtig
udvikling af rad.
Midlerne, der kan anvendes til dette formal, er angivet
med disse 2 ord "Lagring ll og "Ventilation ll •
Isre~ gennem lagring eller t0rring af trreet, savidt mUligt
stablet, men frem for alt med god ventilation imellem de enkelte
dele.
Hvis disse velkendte og almindelige anerkendte principper
udf0rtes pa bedste mAde, ville der blive mindre tale om radne
skibe eller store reparationer pa fregatter efter deres f0rste
rejae.

-
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Sk0nt det er fUldstoondig rigtigt, at de toot sammenbyggede
troostykker og dobbelt-kloodningen i krigsskibe frembyder store
hindringer for en fUldstoondig ventilation af bunden (nederste
del), kan meget endnu g0resved at lede en luftstr0m ned i lasten
og mellem t0mmerne ved hjmlp af vindsejl eller, hvis det er n0dvendigt, ved bloosere bevooget med damp eller h~ndkraft og arrangeret s~ledes, at der bliver s~ lidt stillest~ende luft som muligt.
Rvor vellagret~og t0rt trmet end er, n~r skibet l0ber af
stabelen, vil det hurtigt optage fugtighed fra den klamme luft,
der vil vmre i lasten, med mindre fordampningen fra skibets indre
opretholdes ved hjmlp af kraftig ventilation.
N~r skibet oplmgges, m~ der s0rges for gennemtrmk; alt
hvad der kan lukkes op, luftbord, skabsd0re, d0rklemme m~ ~bnes.
Ventilationen kan for0ges betydeligt ved at anbringe henholdsvis
tryk- og sugehretter, og derfra f0re kanaler ind til de mindst
tilgoongelige steder.

Trmnagler af trmarter af samme kvalitet som det, hvori
de drives ind, giver en ud~rket befmstigelse, med deres styrke
og deres fastholdelsesevne er ikke s~ledes, at man fuldstoondig
kan udelukke anvendelse af metalforboltning.
p~ det danske Orlogsvmrft anvendes helst Akacienagler,
uanset hvad skibet ellers er bygget af.
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Trmmaterialets behandling i vor tid.
0nsker man sygdomsfrit trmmateriale i vore skibe i dag,
kan dette opnAes ved at koge trmet, 1 time for hver tomme, det
er tykt.
Derved drmbes alle sygdomskim, der findes i trmet.
Hvis man vil fremstille en konstruktionsdel til et skib,
f.eks. spanter, bjmlker o.lign., opskmrer man trmet i tynde
lameller, der efterses for vmkstfejl m.m.
Lamellerne imprmgneres og sammenlimes i den 0nskede form.
Man fAr derved en konstruktionsdel, der er fUldstmndig
sygdomsfri og fejlfri.
Ved denne metode kan man reducere materialedimensionerne
betydeligt, fordi man ikke skal regne med tillmg for skjulte
fejl i trmmaterialet.
Limen, der skal anvendes, er en kunstharpikslim, der har
stor bindeevne og vandfasthed.
Det ma pases, at det foreskrevne blandingsforhold, limtiden og temperaturen meget n0je overholdes efter den med limen
f0lgende brugsanvisning.
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Oplysninger om Gammelholm
i mldre tid
skrevet af
Kontorchef H. Degenkoiv
Ar 1856

Se tegningsmappen nr. 64- og 73.
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Som vi vide, er Orlogsvmrftet en gammel Institution, der
har bestaaet lige saa lmnge, som Danmark har haft et ordnet S0forsvar, en egentlig Orlogsflaade. Forfatteren R. D. Lind har i
"Tidsskrift for S0vmsen"(189o. Ny fuekke, 25. Bind, 6. Hefte)
skrevet en Artikel, hvorefter det antages, at Orlogsvmrftets
f0rste Spire er fremelsket paa Slotsholmen. Der siges endvidere
i samme Artikel, at Pladsen paa Slotsholmen efterhaanden maatte
findes for trang til de forn0dne Udvidelser, og at man derfor
maatte kaste sit Blik paa Bremerholm; dette er altsaa Orlogsvmrftets andet Stadium, som formenes paabegyndt allerede under Kong
Hans. Som alt andet i Verden har Orlogsvmrftet fra en ringe
Begyndelse udviklet sig i Tidens L0b, er vokset, er udvidet efter
Tidens Krav. Der kom ogsaa det Tidspunk~, da Bremerholm ikke tilfredsstillede, der maatte ny Udvidelse til. Kommand0r H.G.Garde
skriver derom i "Den dansk-norske S0magts Historie":
"Da Flaaden i 1680 bestod af 77 Krigsskibe med 2325 Kanoner, var Bremerholms Vmrft utilstrmkkeligt for den, .og Kj0benhavns
Ravn, der dengang ikke strakte sig lmngere mod Nord end til Nyhavn.
for indskrmnket. Desuden beh0vede Ravnen Uddybning for de st0rre
Skibe, hvoraf Flaaden nu bestod, og da man ved Opmudringen af
denne erholdt tilstrmkkelig Fyld til at danne et nyt Vrerft, begyndte Anlreget af Nyholm ("Nye Werok"). Efter at de endnu mod Nord 0g
0st liggende Batterier yare opf0rte om det nye Vrerft, til hvis
Grundlag et Par gamle Skibe (Kj0lhalingsprammen "Sorte Rytter"
og Krejerten "Svenske Diderioh") bleve srenkede paa Refshalegrundens s0ndre Ende, blev i 1685 Vagten, der tidligere havde
vreret ombord i Skibene, flyttet i Land paa Batterierne og Krigsskibene henlagte i deres nuvrerende Leje ("Hooken"). Derefter fortsattes Uddybningen af Havnen og med det Fyld, som blev opmudret,
dann~des Nyholm, der nu efterhaanden har faaet en saadan Udstrrekning, at Bremerholm kan overlades til Stadens Udvidelse og Orlogsvrerftet helt flyttes derhen".
Denne Hene~ytning til Nyholm, eller rettere Orlogsvrerftets
Sammendragning paa Nyholm. eftersom det i 180 Aar havde sine
Vrerksteder og Magasiner spredte paa begge Steder, kom til Udf0relsf
i Aarene 1860-66, og Vrerftet gik saaledes ind i et nyt Stadium.
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N0dvendigheden deraf havde man for lmnge siden indsetr Kommand0r
Winterfeldt*) udtalte Tanken allerede i 1795, og man var ikke
kommen ret langt ind i dette Aarhundrede, f0r man begyndte paa de
forberedende Overvejelser.
Kj0benhavns Havn strakte sig altsaa ved Aaret 1680 ikke
lmngere mod Nord end til "Nyhavn" , og det udstrakte Terrmn, som
Orlogsvmrftet nu indtager: 0erne "Nyholm" ,"Frederiksholm",
"Arsena10en" og''Dok0en'' samt den i 1866 bortsolgte 0 "Christiansholni" er erhvervet ved Opfyldning paa grundet Farvand: Refshalegrundens s0ndre Ende. At dette mmgtige Arbejde tog Tid, er en
Selvf0lge. Som af KOmmand0r Garde anf0rt, var det med den 0, der
smrlig bmrer Navnet "Nyholm", og hvorefter det samlede Terrmn
i daglig Tale benmvnes, at man gjorde Begyndelsen (det f0rste Skib
der blev bygget paa Nyholm, var Linieskibet Dannebrog, der l0b af
Stabeleb 1692; med Iver Hvitfeldt som Chef sprang det i Luften
i Kj0ge Bugt 1710). Det 0vrige er kommet efterhAnden, ja det er
ikke mere end tyve Aar siden, at et stort Terrmn pA Frederiksholm var saa lavt, at det en Del af Aaret stod under Vand; man
begyndte da at fylde op, og efter flere Aars For10b var Lavningen
helt udfyldt og Grunden planeret. Man kan altsaa sige, at Opfyldningen af Frederiksholm f0rst blev fuldf0rt i Halvfjerdserne af
dette Aarhundrede. Det er desuden ganske faa Aar siden, at Dok0en
ved Opfyldning mod Syd fik sin nuvmrende Udstrmkning, og saaledes
gik der to Hundrede Aar, inden man fik sidste Haand lagt paa det
1680 paabegyndte Opfyldningsarbejde, men det var jo ogsaa en
Landdannelse af ikke ringe Omfang. De fire 0er, hvoraf Orlogsvmrftet nu bestaar, udg0re tilsammen 70 a80 T0nder Land.
Vi gaa nu tilbage til
Bremerholm,
senere kaldet "Gammelholm"**), en Benmvnelse, der som Modsmtning
til "Nyholm" blev almindelig, efterhaanden vandt Hmvd og gik
over ogsaa i det o~ficielle Sprog. Endnu i f0rste Halvdel af forrige Aarhundrede bleve begge Navne benyttede. Paa samme Tid blev
den forkortede Betegnelse "Holmen" eller "Holmene" fmlles for
begge vmrfter, eller rettere, "Holmen" blev Indbegrebet af Alt,
hvad der h0rte til de kongelige Skibsvmrfter, og dette gjaldt
*) Medlem af den d~inedsatte Dok-Ko~ission.
**)H.Degenkolv: "Bremerholm",Tidsskrift for S0vmsen",ny Rmkke XV.
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ogsaa Personellet, saa at en i S0vrernets Tjeneste ansat Mand
var en "Holmensmand"; hele Personellet med Undtagelse af Officerer
og civile Embedsmrend - altsaa hvad der rettelig udgjorde "S0etatens faste Mandskab" - kaldtes "Holmensfolk" (jfr. "Holmens
faste Stok,,);'den, der havde Overbestyrelsen af det paa Ny- og
Gammelholm spredte Vrerft - en anset Post, der i Reglen ikke beklredtes af nogen ringere Officer end e1'1 Admiral - hed "Holmans Chef"
o.s.fr.

Ved den Ordning af S0vrernet, som den 1. Juli 1856 traadte
i Kraft, skete der en Forandring ogsaa i saa Henseende, thi
Marinens Vrerft fik da den rigtige Betegnelse "Orlogsvll3rftet",
som hermed officielt blev indf0rt,og efterhaanden er da heldigvis ogsaa i daglig Tale Benrevnelsen "Holmen" bleven mere og mere
sjreld~. Kun i een Forbindelse bevares den haardnakket, idet
Kirken altid kaldes "Holmens Kirke", men burde kaldes ved sit
rette Navn: Bremerholms Kirke.
Gammelholm strakte sig franysnrevnte Kirke til Nyhavn
og begrrensedes paa den ene Side af B0rskanalen og Kj0benhavns
Havn, paa den anden Side af gamle botanisk Have, Charlottenborg
Slot, den militrere H0jskole, det kongelige Theater og Holmens
Kanal; hvor denne Kanal.-· omtrent hundrede Alen fra Holmensgade skar sig ind paa Gammelholms Grund for ved Gavlen af Holmens
Kirkes Kapel at udmunde i B0rskanalen, begyndte en Mur at danne
Grrenseskellet ud mod Gmden. En Port i denne Mur var Hovedindgangen
til Gammelholm; den fandtes lige ud for Holmensgade. Over Porten
stod der med Metalbogstaver: "Kongeligt Vrerft".
Inden for Porten til h0jre laa "Gammelholms Hovedvagt".
I underste Etage fandtes den vagthavende Officers Lokale, Vagtstuer, et Lokale for Brikkeuddelingen og de 0vrige med Mandskabets
Morgenm0nstring forbundne Forretninger samt endelig det Kontor,
hvor'alle Forretninger, vedr0rende det indkaldte vrernepligtige
Mandskab, bleve udf0rte, og som gik under Navnet "Hvervingskontoret" eller blot "Hvervingen", I 0verste Etage havde"S0etatens
combinerEile'Rei;" sit Lokale, og her var tillige et Kontor for
Justitssergeanten, der var Arrestforvarer; Bygningen indeholdt
n.e.mlig de dengang bekendte, respektindgydende "Holmens Arrester",
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der vist ikke uden Grund havde Ord for at vlEre srerdeles "sikre",
og til hvilke derfor ogsaa Kj0benhavns Politi skal have taget
sin Tilflugt, Naar det havde meget farlige Forbrydere at slEtte
under Forvaring. Ikke desto mindre sagde man i 1864*), at en
tysk Styrmand var forsvunden fra disse Arrester, - men det kan
jo geme VlEre, at den davlErende Justitssergeant har vreret mindre
paalidelig end Arresterne. De vlErste, - eller, om man viI, de
bedste - fandtes efter Sigende i.Kmlderen, i Niveau med Vandet
i Kanalen, som beskyllede Foden af Bygningens 0stre Gavlmur.
Den ovenfor omtalte Morgenm0nstring blev foretagen af en Inspektionsofficer og en eller flere M0nstringsskrivere og udf0rtes paa
den Maade, at et Bliktegn, "en Brikke", gennem en Aabning i en
Blikrude blev stukket ud til hver af de m0dende Haandvmrkere eller
Arbejdere; i Vmrkstederne blev Enhver, som ved Ankomsten dertil
afleverede sin "Brikke", afkrydset paa den saakaldte Brikkeliste,
og samtlige disse Lister bleve tillige med selve Brikkerne sendte
til M0nstringslokalet. Da Brikkeuddelingen her oph0rte n0jagtig
ved Arbejdstidens Begyndelse, om Sommeren f. Eks. Kl. 5, viste
altsaa Brikkelisterne, hvem der ikke ved at aflevere sin Brikke
havde godtgjort betimeligt M0de. Kl. 6 sluttedes M0nstringen, og
der affattedes Rapport, som udviste, hvem af Mandskabet der havde
givet M0de mellem Kl. 5 og 6 ("for silde i 1ste Time"), og hvem
der var "borte". Det blev senere konstateret, hvem af disse
"Borte", der ml1ldte mellem 6 og 7 - den yderste Grmnse for tilladeligt M0de - og det kaldtes at vlEre "forsilde i 2den Time", samt
hvem der den Dag helt udeblev uden lovligt Forfald, hvilket kaldtes "at smtte Absent". Brikkerne havde ikke daglig samme Form;
der veksledes uregelmmssigt med runde og femkantede; M0nstringskommissionen forefandt i Lokalet hver Morgen en forseglet Billet
fra Ekvipagemestere~,og af denne erfarede man, hvilke Brikker der
den Dag skulde uddeles. Umuligt var det jo nemlig ikke, at Nogen
kunde forsyne sig med to Brikker for at anvende den ene ved given
Lejlighed, og en saadan Snedighed vilde blive opdaget, naar Vedkommende afleverede en rund "Brikke" , og der netop den Dag var
uddelt famkantede. Om "Hvervingskontoret" beID!erkes, at dets Forretninger forlmngst ere indlemmede i og udg0re en integrerende Del
*)F0rst 17. Novbr. 1864 blev der givet Ordre til Fraflytning af
Gammelholms Arrester.
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af Sekretariatet og Kommando-Kontorets Forretninger, og det gamle
Navn "Hvervingen", der passede saa overordentlig slet til Institutionen, er heldigvis nu nmsten helt glemt. Vi skulle endnu kun,
inden vi forlade Gammelholms Hovedvagt, bemrerke, at Arresterne
maaske efter Nutidens Begreber kunde kaldes barbariske, men de
have passet for den Tid, hvori de bleve indrettede, og da holdt
man i Hmvd den for 0vrigt til enhver Tid gyldige Smtning, at
milde Straffe demoralisere. Den samme lidt determinerede Haandhmvelse af Ret og Retfardighed opretholdt i mange Aar Palen pa
Gammelholm, hvor Delikventer fik de dem tilkommende Slag Tamp
n0jagtig udtalte, og gav sig til Kende i meget strenge Straffedomme.
Flere saadanne maa nu findes skikkede til at vmkke vor
Forundring. Som Eksempel skal her anf0res en Dom; og den er dog
ikke saa gammel endda, kun fra 1807:
"Dom
i Sagen mod Musketererne af Marine-Regimentets 9de Compagnie
Claus Henrik Grim og Johan R~nrik Schultz.
Musketererne af Marine-Regimentets 9de Kompagnie Claus
Henrik Grim og Johan Henrik Schultz b0r for det af dem som Vagthavende ved Gammelholms Hovedvagt den 30. f.M. udviste subordinations og respektstridige Forhold, hvorved anlediges tumultuarisk
Opsmtsighed biliandt andre af Vagtmandskabet, i F01ge den 1ode,
11te, 12te, 42de, 44de, 89de og 94de Krigsartikel samt Anordningen
af 27de April 1792 straffes med Galgen.
Saa b0r og Deliquenten Grim, af hvad han maatte vmre
ejende, erstatte til Holmen den af ham gjorte Skade paa Vinduerne
i Gammelholms Hovedvagts Arrester med 64 Skilling i Overensstemmelse med d. L. 6-14-1 cfr. med 6-96 og Rescriptet af 15. April
1786:
Saaledes d0mt i en edsvoren Garnisons-Krigsret
Kj0benhavn, d. 8. Juli 1807.
Mancke
Lange

- 180 -

Vi alle af Naade skjrenke Claus Henrik Grim og Johan
Henrik Schultz Livet, hvorimod de skulle f~res imellem Spidsr~ddeme af 200 Mand, hver 16 Gange i 2 Dage - otte Gange daglig og derefter hensrettes til Arbejde i Jem i Kj~benhavns Frestning
deres Livstid. I Henseende til Erstatningen af de beskadigede
Vinduer stadfrestes Garnisons-Krigsrettens Dom herved.
Givet pA vort Slot Frederiksberg, den 24. Juli 1807.
Christian R.
Bornemann

Vi ere nu frerdige med Gammelholms Hovedvagt og finde,
foruden denne, paa Pladsen umiddelbart inden for Indgangsporten men til venstre for Port en og st~ttet op til den f~r omtalte Mur et teglhmngt Hus eller Skur, bygget af T~mmer og Brreder, 140 Fod
langt og 15 Fod bredt. Det kaldtes "Husarstalden" og v~r indrettet
til Brug for Husarheste; det havde et Par Gange fundet Anvendelse
ved forefaldne eller befrwgtede offentlige Tumulter, og der var
ved de meget omtalte Opt~~er ved Aarskiftet 1858-59 sidste Gang
Tale om at benytte det efter Bestemmelsen.
Naar man havde passeret Facaden af Hovedvagts-Bygningen,
kom man til Broen, som lige for Indgangsporten f~rte over Kanalen.
For Enden af Broen var der en Stakitport, og inden for denne laa
der til venstre et ganske lille, grundmuret Hus til Brug for den
der om Dagen posterede Opsigtsbetjent, der skulle kontrolere al
Ind- og Udpassage af Personer og Gods. Orlogsvrerftet havde ialt
otte saadanne Opsigtsbetjente til skiftevis at besrette fem Poster,
nemlig to paa Gammelholm (den her nrevnte og Port en ud til Nyhavn)
og t!e paa Nyholm (Bommens Vagt, Kongeporten og Frergetrappen paa
Christiansholms Vestside); deres Uniform var m~rkeblaa Klredes
Frakke med Ankerknapper og Hue med Skygge, gr~n Klredes Tresse
og Nationalkokarde; naar de vare paa Post, bar de paa Brystet et
Metalskilt. Bag ved Betjenthuset fandtes Klokkegalgen med den
Klokke, man hver Arbejdsdag lod "lyde" i en halv Time for at kalde
Mandskabet til Arbejde; n~jagtig Kl. 5 Morgen oph~rte "Klokkelydningen" om Sommeren, og Klokkens sidste Slag var Tegnet til Portens Lukning; kun de Arbejdere, der da vare komne inden for PorteD
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fik "Brikke", saa ophl2lrte ogsaa Brikkeuddelingen, og Porten blev
igen aabnet; Efternl2llerne kom nu - som foran anfl2lrt - for silde.
Ogsaa ved Arbejdstidens Ophl2lr om Eftermiddagen (fra 1. Decbr.
til 15. Januar.Kl. 3!, den I2Ivrige Tid af Aaret Kl. 4) lod man
Klokken "lyde" et 0jeblik. Da Mandskabet havde 15 Minutter til
Vadsk og Omklmdning fl2lr denreglementerede Arbejdstids Ophl2lr,
naaede Nogle til Betjenthuset, fl2lr de 15 Minutter yare forll2lbne,
men Ingen maatte betrmde Broen, fl2lr Klokkens fl2lrste Slag lod sig
hl2lre - saa var der almindelig Udpassage. I Ll2lbet af Dagen blev
der ved Hviletidernes Begyndelse og Ophl2lr "kimet" med Klokken,
og det samme var Tilfmlde, naar nysn~vnte Tidspunkt for Forberedelserne til Hjemgangen var kommet. Mandskabets Ind- og Udpassage
fandt kun Sted ad denne Port, de to andre Porte paa Gammelholm
yare som Regel lukkede. Beboerne ved Holmens Kanal og i de tilstl2ldende Gader yare vante til "Klokkelydningen" i den tidlige
Morgenstuhd, og Ingen besvmrede sig derover; men da Klokken blev
flyttet til Porten ved Nyhavn som Fl2Ilge af, at Gammelholms Fraflytning var paabegyndt og det sydligere Terrmn afgivet til Bebyggelse, klagede Nyhavns Beboere over denne Forstyrrelse af deres
Morgenro, og Klokken maatd;.e indskramke sin Virksomhed.
Skraas for Broen, til venstre, laa Marineministeriets
tidligere Admiralitets- og Kommissariats-Kollegiets Bygning med
en temmelig anselig aaben Plads foran sig; det var en stor hvid
monumental Bygning, grundmuret, med'to Etager foruden Kmlder;
den havde 133 Fods Facadel~ngde. Det fremtrmdende Midterparti
bar en med Forziringer prydet Frontispice, og Taget var "afbrudt",
beklmdt med sorte, glaserede Teglsten. Paa Facaden fandtes to
Indgange, Til den sydligste af disse fl2lrte en hl2lj Stentrappe. Fra
den rummelige Forstue fl2lrte en Dl2lr lige for Indgangen ind til
Admiralitets-Kontoret, en D0r til venstre for Indgangen fl2lrte til
Revisionskontoret. Ad en bred Trappe kom man op til I2Iverste Etage,
hvor en Dl2lr til venstre for Trappen fl2lrte ind til KommissariatsKontoret, til hl2ljre fandtes Kasserer- og Arkiv-Kontoret. Den nordligste Indgangsdl2lr var omgiven af en graamalet Trm-Skmrm eller
Kappe; ad Trappen her indenfor kom man i 0verste Etage til Ministerens egne Lokaler samt til Ministeriets Sekretariat og Kommando
Kontor; i denne Fll2lj af Bygningen fandtes ogsaa Parolstue samt et
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Foredragsvrerelse og Bibliothek for Flaadens Officerer. De to
nrevnte Trapper vare i 0verste Etage !orbundne ved en smal Gang.
I den sydlige F10js underste Etage fandtes tillige Ekvipagemesterens og Inspektionsofficerernes Kontorer, der i Gavlen havde en
srerlig Indgangsd0r med Stentrappe.
Langs med Holmens Kanal, som blev opfyldt i 1860 og 1861,
laa "Hovedmagasinet", adskilt fra Kanalens Bulvrerk ved en grresbevokset Strimmel Jord, hvor om Sommeren Ekvipagemesterens Ged
grressede. Hovedmagasinet bestod af to F10je, som i en stump Vinkel
forenedes ved den imellem dem liggende "Pavillon" (den nuvrerende
Studenterforenings-Bygning), saa at det Hele dannede en sammenhrengende Bygning paa 763 Fods Lrengde. Magasinets s0ndre F10j og
171 Fod af nordre F10j, nrermest ved Pavillonen, havde to Etager
samt et "afbrudt" Tag med to Lofter og var, ligesom det 0verste
af Pavillonen, opf0rt nogle faa Aar efter Branden i 1795, hvorimod den 0vrige Del af nordre F10j - en Lrengde af 188 Fod - var
den Rest af det reldre Hovedmagasin, som var reddet fra Branden.
Af denne mldre Del af Magasinets nordre F10j, der kun havde een
Etage, blev et Stykke af 100 Fods Lrengde i 1839 afdelt med en
Brandmur og overladt det kongelige Theater til Malersal og andet
Brug; det var af denne Grund sat i Forbindelse med Theatret ved en
Gangbro, der f0rte over Kanalen, idet denne her for Enden af Magasinet - altsaa imellem dette og Theatrets Grund - dannede en ret
Vinkel og gik i 0stlig Retning for derefter, under Navn af "Banegraven", at gaa under Reberbanen (som senere bliver omtalt), l0be
parallelt med dennes 0stlige Side og endelig udmunde i Havnen;
dens Munding her laa lige over for Dokken paa Christianshavn.
Da det kan synes mrerkeligt, at denne c. 80 Fod brede Kanal kunde
l0be under den til Reberbane anvendte Bygning, om end selvf0lgelig
paa tvrers ad denne, skal bemrerkes, at Kanalen paa denne korte
Strrekning af sit L0b maatte lade sig n0je med en Bredde paa 20 Fod
men fik, efter atter at vrere kommen ud i det Fri, Lov at udvide
sig til 50 a 60 Fod.
Den imellem Hovedmagasinets to F10je liggende "Pavillon"
var 45t Fod lang, 70 Fod dyb og 49, Fod h0j til Taget. Denne Bygning blev ved Gammelholms Fraflytning ikke nedreven, men - som
allerede bemrerket - omdannet til Brug for Studenterforeningen,
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dog saledes, at den Mur, der hid til havde st0dt op til Magasinets
sydlige F10j, nu blev Foreningsbygningens Facade, medens Pavillonens Facade blev Foreningsbygningens vestre Gavlmur. Det er vist
overf10digt at,be!llBlrke, at det Bygningskompleks, Pavillonen og
Hovedmagasinets to F10je tilsammen dannede, havde et ganske
imponerehde Udseende, betragtet fra Gaden paa Kanalens modsatte
Side, og Pavillonen ragede op som en monumental Bygning, der paa
en heldig Maade for 0jet afbr0d det Ensformige ved en Magasinbygning af en saa anselig Lrengde. Pavillonen havde tre Etager;
i de to nederste opbevaredes Flaadens Arkiv, og i den tredie,
derudgjorde en eneste stor Sal med Vinduer baade mod 0st og
Vest, var Orlogsvrerftets Modelsamling opstillet. Denne smukke
og vrerdifulde Samling havde her et rummeligt, h0jt og lyst Lokale,
hvori den kom fuldstmndig til sin Ret. Det viste sig ved Fraflytningen umuligt at faa det ,erstattet, og den havnede i et lidet
tilfredsstillende Lokale, som paa Nyholm i Spanteloftsbygningens
underste Etage blev indrettet til den; det var indskrrenket, lavt
og m0rkt og havde i det Hele taget Karakter af midlertidigt
Opbevaringsrum. Foruden kostbare Skibsmodeller fra reldre og
nyere Tid indeholdt Samlingen ogsaa Modeller af anden Art samt
en Del andre Ting, der nrermest havde kun historisk Interesse •
. Under 27de Februar 1861 udtal te Marineministeriet, at "Marinen
ikke har Midler til at vedligeholde en Samling som et Musmum" ,
og det blev da overdraget Professor Worsaae at udpege, hvad der
maatte egne sig til fremtidig Opbevaring i de danske Kongers
kronologiske Samling paa Rosenborg.
Som F0lge heraf bleve, forinden Samlingens Flytning,
to af dens Nummere afgivne til Rosenborg, nemlig:
"en Takkelmodel af en Fregat, der henf0res til
Christian den Fjerde", og
"en Kommandostav af S0lv med Frederik den Tredies
Navnechiffer",
hvorimod 28 Nummere bleve efter Forslag af Direkt0rerne for
Maskinvresenet (N.E.Tuxen), Skibbyggeriet (O.Suenson) og Artilleriet (O.W.Skibsted) bestemte til at "bortsrelges ved Auktion".
Dette blev dog ikke deres Lod, thi ved Rescript af 11.April 1861
tilkendegav Kong Frederik den Syvende sit 0nske am "at erholde
de Modeller fra Marinens Modelsamling, der ikke agtes bevarede
for Marinen", og de bleve derfor "afgivne til Hans Majestret
Kongens Disposition".
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Blandt disse Nummere fandtes:
Model af Dokken (fra 1746)
Skaal af dansk Porcellren, hvorpaa var malet Slaget pa
Kj0benhavns Rhed d. 2.April 1801 (forreret af
Generalguvern0r Roepstorff).
Medaille i Anledning af Slaget i Kj0ge Bugt.
Silkeflag med Stok (Flag for Skibbyggerne).
(Flag for Haandvrerkerne).
S0lv Murske.
Fabrikmester Henrik Gerners Buste paa Piedestal.
Ovennrevnte "Model af Dokken" var en n0jagtig Gengivelse
af Dokken paa Christianshavn i dennes oprindelige Skikkelse,
altsaa med Pumpevrerk til at drive med Haandkraftj den var saa
fuldstrendig, at endogsaa Mandskabet, som arbejdede ved Pumpevrerket, fandtes som en Rrekke smaa, paaklredte Figurer, der end
ikke manglede den da brugelige Haarpisk i Nakken. Som bekendt
indlagde Fabrikmester Henrik Gerner sig Fortjeneste ved senere
at indrette Pumpevrerk til at drive med Heste (hans Forslag af
26.Februar 1783). Dokken blev indviet 1739. Modellen forfrerdiget
7 Aar senere.
Bag ved Marineministeriets Kontorbygning laa Ekvipagemesterens Embedsbolig, en grundmuret Bygning, 34 Fod lang,
28 Fod bred og 24 Fod h0j til Taget; den havde to Etager og en
KreIder, hvor bl.a. K0kkenet fandtes; umiddelbart ved Huset laa
en Have, der var omgiven af et Plankevrerk. Et Stykke fra og i
lige Linie med denne Bygning laa et andet Hus med to Etager;
det gik under Navnet "Gamle S0kort-Arkiv", fordi S0kort-Arkivet
nok engang havde benyttet 0verste Etage. Saadanne forlrengst
nedlagte Kontorer som f.Eks. "Inventarie-Kontoret" skulle have
haft Lokaler der; til Slutning var der Kontorer for Inspektionsofficeren ved Reberbanen og Sejldugsvreveriet (Orlogskaptain
Schierbech), Underfabrikmesteren (Kaptainlieutenant G.P.Sch0nheyder) og Rebslagermesteren (Alberg); i 0verste Etage havde
"Overmunderings-Kommissionen" Lokale; det store Loftsrum var
upaaagtet, og paa Gulvet laa kun en anselig Bunke Papirer, henbragte der fra Ekvipage- og Kommando-Kontoret, fordi de bleve
ansete for ligesaa betydningsl0se som gamle. Enten "Gamle S0kortArkiv" eller Ekvipagemesterboligen maa oprindelig vrere opf0rt til
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Bolig for Grov- og Ankersmedemesteren. De laa nemlig begge lige
over for Grovsmedien og dennes Dampmaskine; paa det Sted, hvor
Dampmaskinens (Ildmaskinens) Bygning*) 1788 blev opf0rt, laa
indtil da Grov~ og Ankersmedemesterens Bolig, og L.Fabricius
siger i den af lS01ieutenant-Selskabet" 1884 offentliggjorte
Afhandling "Beskrivelse over Ildmaskinen paa Gammelholm":
- "isteden for Smedemesterhuus, som var ved Enden af den gamle
Smedie, og blev nedrevet, blev et nyt til ham opbygget".
Man ansaa det dengang for n0dvendigt, at Grov- og Ankersmedemesteren havde Bolig paa Gammelholm. Formodentlig er der kommet
et Tidspunkt, hvor man havde anden'n0dvendig Brug for Bygningen,
thi Mesteren maatte flytte.
Imellem "Gamle S0kort-Arkiv" og Ekvipagemesterboligen
laa en i Midten oph0jet, brolagt Plads, bestemt til Smediernes
Kuloplag.
Lige over for den sydlige Gavl af Marineministeriets
Kontorbygning og Faeaden af de to sidst noovnte Bygninger laa
Smedierne, adskilte fra disse Bygninger ved en Passage af en
Gades Bredde. Smedierne fandtes i en Bygning, eller vel rettere
i en Brekke af sammen~ngende Bygninger, der i en Loongde af 500 Fod
strakte sig fra Kanalen - et Punkt ved denne, der laa over for
Holmens Kirkes Terroon - og hen til "Gamle S0kort-Arkiv"; dog.
blev kun en Loongde af 318 Fed optagen af Smedierne, medens fum Del,
182 Fod, der laa noormest Kanalen, adskilt fra denne ved den forn0dne Plads til Passage, blev anvendt til andre 0jemed. I Gavlen,
der vendte mod Kanalen, fandtes saaledes Vejerboden og "VejerKontoret", hvis Personale bestod af Vejermesteren og dennes Fuldmoogtig; ved Bulvoorket uden for Vejerboden stod en Kran til Udlosning og Indladning af svrert Gods, der tilf0rtes eller bortsendtes med Pramme og Fart0jer. Efter Vejerboden fulgte et Rum, hvori
Gammelholms spr0jter og Brandredskaber opbevaredes; saa kom et til
Hovedmagasinet h0rende Magasinlokale, beregnet paa det daglige,
mindre Forbrug af Spiger, S0m, Olie, Talg o.desl.; ved Siden af
dette Lokale laa Hovedmagasinkontoret, derefter fulgte Ekvipageog Kommande-Kontoret, **) ,Klejnsmedien st0dte umiddelbart op til
Gangen, der f0rte ind til dette Kontor, og derefter kom Grovsmedien, saa at Enden af Bygningen blev optagen af den store Anker*) Ankersmedien.

**)

Nu kaldet Orlogsvoorftets Sekretariat og
Kommando-Kontor.
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smedie, der var 74 Fod lang, 88 Fod bred og 19t Fod h0j til
Taget. Etagen oven over saavel Vejerboden som de for 0vrigt
nrevnte Lokaler lige hen til Klejnsmedien var et eneste stort Rum,
der blev anvendt til Besigtelse og Opmaaling af Sejldug og Lrerred,
Besigtelse af- hjemkomne Skibes Sejl, stundum ogsaa til Sejlsyning, og kaldtes "S ejlloftet"j Adgangen til Lokalet fandt
Sted gennem en ved Sid en af Vejerbodens Port vrerende D0r.
Paa "S ejlloftet" blev ogsaa Hrederstegnet for 25 Aars god
Tjeneste og den dermed forbundne Gave hvert Aar den 29.Januar
paa h0jtidelig Maade uddelt af Chefen for Orlogsvrerftet. Personalet i Ekvipage- og Kommando-Kontoret traf Forberedelserne:
Paa et Bord i Salens Baggrund bleve selve Hrederstegnene ordnede
paa en Prresenterbakke, Hrederstegnsgaven blev aftalt i Portioner 5 nye S0lvspecier i hver -, forn0dne Lister o.s.v. kom tilstede.
Efterhaanden som Mandskabet indfandt sig - de militrere Korps og
Haandvmrkerne, hvilke sidste den Gang vare uniformerede - blev
m0nstret og opstillet af Vrerftchefens Adjudant: nmrmest ved Bordet
de, der skulde modtage Hrederstegnet, derefter alle, scm i tidliger
Aar havde faaet dette og nu skulde modtage Gaven. Paa bestemt
Klokkeslet ankom Chefen for Orlogsvrerftet, ledsaget af sin Stab,
der bestod af Vrerftets 0verste Myndigheder og Kontorchefen*).
Vrerftchefen indledede H0jtideligheden med en kort Tale, der endte
med det af alle Tilstedevmrende lydeligt gentagne: "Gud bevare
Kongen". Admiralen uddelte derpaa egenhrendigt Hrederstegnet, og
umiddelbart derefter uddelte en af Officererne (Fabrikmesteren
eller Maskindirekt0ren) Pengegaven, idet Folkene en for en,
efterhaanden som Kontorchefen oplreste Navnefortegnelsen, traadte
frem for Bordetj en anden af Officererne krydsede af paa en
Navneliste.
Klejnsmedevrerkstedet, der havde en Lrengde af 50 Fod,
var ligeledes delt i to Etagerj i den underste var der Smedie,
i den 0verste Filevrerksted. Grov- og Ankersmedien benyttede selvf0lgeligt Bygningens hele H0jde uindskrrenket. Grovsmedien var
194 Fod lang og 35 Fod bredj den rummede 12 Smedeesser og havde
desuden i et Par Tilbygninger endnu nogle faa Esser og tillige
*) I tidligere Tid kaldet Ekvipage- og Kommando-Skriveren
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Jernmagasin. I Ankersmedien, hvis Dimensioner allerede ere
nrevnte, fandtes en Dampmaskine paa 20 Hestes Kraft; denne drev
et Hammervrerk med "den store Hammer", der vejede 750 Pund, og
en mindre Hamm~r paa 270 Pund. Tillige drev den et af tre cylindriske Brelgebestaaende Blresevrerk, - som igennem de i Jorden nedlagte Ledningsr0r stod i Forbindelse med fem store Esser, et Valsevrerk, et Drejelad, en Bore- og en Skrueskreremaskine;
her fandtes desuden en G10deovn og Filebrenke. Det var i denne
Ankersmedie, at den f0rste Dampmaskine her i Landet blev opstillet
og tagen i Brug 1790. Selv det allersvrereste Smedearbejde - som
for Eksempel Linieskibsankere og Skibsknreer - var hidtil blevet
udf0rt med Haandkraft, thi man havde intet mekanisk Hjrelpemiddel.
Smed~s Mestersvend Jens Andersen konstruerede vel 1786 en
"Hammer-Machine", og han fik en Dus0r "til Opmuntring", men hans
Opfindelse fandt ikke Anvendelse. Da blev det et Aars Tid efter
overdraget den engelske Mekanikus Mitchell at anlregge en "Ildeller Dampe-Machine" paa Gammelholm. Ved Enden af Grovsmedien og
i Forbindelse med denne blev "Ankersmedien" opf0rt; den stod
frerdig i August 1789, og Mitchell tog nu fat paa Vrerket. Pa
Pladsen laa - som tidligere nrevnt - Grov- og Ankersmedemesterens
Bolig, men den blev nedreven og en anden opf0rt andetsteds. Ved
Udgangen af 1790 stod Dampmaskinen opstillet frerdig. Bekostningen
er af forannrevnte Forfatter L. Fabricius angivet til 70,000 Rdl.,
nemlig selve Maskinen 53,000 Rdl., Dus0r til Hr. Mitchell
10,000 Rdl., hans Rejse samt Opf0relsen af et nyt "Smedemesterhus" anslaas til Resten. Endvidere fik Mitchell Tilsagn om at
beholde "sin hidtil havte Gehalt 130 Rdl. maanedlig eller 1560 Rdl
aarlig" mod at oplrere to Mrend i Maskinens Behandling og Vedligeholdelse, og han fik endvidere Privilegium paa her i Landet at
indrette "Ild-Machiner". Maskinen voldte allerede efter faa Aars
For10b Vanskeligheder, og Dampkedlen, der var af Kobber, maatte
idelig repareres; i 1801 maatte Kedlen udtages og srettes "ud paa
Pladsen" for grundigt at istandsrettes, og man besluttede da med
det samme at foretage Hovedreparation af Maskinens 0vrige Br0stfreldigheder; i Juli 1801 erklreres: "af Ild-Machinen haves ingen
Nytte" , og i 1803 besluttede man sig til at smede Ankere "ved
Haandmagt som tilforn". Det var dog kun midlertidigt, man benyttede denne Udvej, thi en ny Dampmaskine var da allerede be stilt i
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England; denne kom, blev opstillet og gjorde fortrinlig Nytte
lige til 1862, da, paa Grund af Gammelholms Fraflytning, Smedien
blev nedreven.
Ved B0rskanalen, lige over for Gavlen af Kirkens Kapel,
laa Vadskehu-set. Det var en grundmuret Bygning paa tre Etager,
44 Fod lang, 24 Fod bred og32 Fod h0j. I underste Etage fandtes Vadskeri for Hrengek0jer, Madratsvaar o. lign.; saavel i
de to 0verste Etager som uden paa Bygningen blev det, der var
vadsket, hrengt op til T0rring. Vadsken blev udf0rt ved privat
Entreprise.
Ved Siden af Vadskehuset fandtes den saakaldte Spaanehave, der tillige var Opbevaringsstedet for kasserede Inventariesager, gammelt Sejldug, Tovvrerk og lignende, som blev opsamlet for at sre~es ved Auktionj det var en med Plankevrerk
indhegnet Plads med de til 0jemedet forn0dne Skure. Umiddelbart ved Spaanehaven fandtes "Staldgaarden" med Stalden til
Vrerftets 3 a 4 Par velnrerede "Materialheste", med Skur til
Arbejdsvognene og Kammer til den om Natten ved Stalden tilstedevrerende "Materialkusk". Her paa dette Punkt af Gammelholm,
altsaa paa s0ndre Side af den lange Bygning, hvis Gavlparti
var optaget af Vejerboden, laa Vrerftchefens Embedsbolig; den
havde en fri Plads foran sig, og Facaden vendte over mod Nyb0r-s.
Dens to Sidef10je st0dte op til nysnrevnte Bygning paa det Sted,
hvor Ekvipage- og Kommando-Kontoret fandtes, og fra dette Kontors Forstue f0rte en D0r ud til den af Bygningsfillrkanten dannede Gaardsplads, hvorved en temmelig let Forbindelse var tilvejebragt mellem Kontoret og Boligen, hvor Vrerftchefen ogsaa havde
Forretningslokale. Foran Boligens Hovedindgang fandtes en Forstue i en af Trre opf0rt Overbygning; fra dennes Forkant og hen
til Hj0rnet ved Vejerboden strakte sig et graamalet Plankevrerk;
bag,dette laa Vrerftchefens Have, som altsaa ikke indtog noget
stort Fladerum.
Selve Bygningen var ogsaa prunk10s, kun opf0rt af Bindingsvrerk og Mur, men den havde dog et tiltalende, anseligt
Ydre, saa at det straks var indlysende for Enhver, at her havde
den H0jstbefalende sin Bolig; den havde to Etager foruden Kmlder
og var 120 Fod lang, 20 Fod bred, 22 Fod h0j. En Skildvagt var
posteret ved Indgangsd0ren. Hver af Sidef10jene havde 24 Fods
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Lrengde; i den ene af disse havde Konstruktions- og Regleringskommissionen sine Lokaler. I Haven her n0d det i sin Tid jrevnlig omtalte "reldste Morbrertrre i Danmark" omhyggelig Pleje;
Grenene bleve,underst0ttede af Prele og drekkede med Cement, men
til Trods for sin h0je Alder bar det ogsaa hvert Aar ypperlige
modne Brer. Da Bygningen i 1863. paa Grund af Gammelholms Fraflytning blev nedreven, Haven s10jfet, og Plankevrerket som F0lge
deraf faldt, stod det gamle Trre, tret behrengt med halvmoden
Frugt, prisgivet Gadeungdommen og omringet af de s0rgelige
Ruiner af Gammelholms fordums Herlighed.
Et Stykke fra Vrerftchefens Bolig, nemlig ud for Ankersmedien, fandtes en Bedding, hvor mindre Skibe eller Pramme
kunde landsrettes til Reparation eller Ophugning, og tret herved
laa, parallelt med Bulvrerket, en stor, grundmuret to-Etagers
Bygning af 216 Fods Lrengde, 45 Fods Bredde og 25 Fods H0jde
til Taget. Dens underste Etage var optagen af Bradbrenk, Materialbod og T0mmervrerksted, 0verste Etage og Loftet var Sejlmagasin, hvor Flaadens Sejl laa opskudte, hvert Skib for sig.
Umiddelbart ved og omtrent vinkelret for denne Bygning
laa en anden, der ligeledes var opf0rt af Grundmur; den havde
to Etager, 105 Fods Lrengde, 40 Fods Bredde, 22 Fods H0jde.
Underste Etage havde tidligere vreret Billedhuggervrerksted, ogsa
B0dkervrerksted, men var tilsidst Sejldugsvreveri; 0verste Etage
blev anvendt til Sejlmagervrerksted og det dermed forbundne
Kompasmagasin.
- B0dkervrerkstedet, der dengang var under selvstrendig
Bestyrelse af en Kvartermand, maatte lige til det sidate n0jes
med et Trreskur, der laa mellem Hovedmagasinsbygningen og Smediernes Kulplads. Nysnrevnte to, vinkelret for hinanden opf0rte Bygninger
og Ankersmediens Gavl omgav en firkantet Plada, som paa den
fjerde Side tildels begrrensedes af "Gamle S0kort-Arkiv", hvis
Gavlmur man i Reglen passerede for at fortsrette Vejen lrengere
ned ad Gammelholm*). Man fik da straka paa sin venstre Side
"Trunken", en grundmuret, meget gammel, vistnok Gammelholms
reldste Bygningj den bestod af to meget solide Hvrelvinger og blev

*) Den anden Passage, som stod til Raadighed, gik langs HovedMagasinsbygningen.

- 190 -

benyt t e t til Beg- og Tjrereoplag, men var ifl1llge et.,i :Qrlogsvrerftets
Sekretariat og Komman~o-Kontor vrerende gammelt Kort over Bremerholm oprindelig Frengsel for de Forbrydere, der yare idl1lmte
"Arbejde i Bremerholms Jern". "Fangekirken" har ifl1llge samme
Kort ligget paa den Plads, hvor ovennrevnte, til Sejldugsvreveri
og Sejlmagervrerksted anvendte Bygning var opfl1lrt. Bag ved
"Trunken" laa Kalkgaarden med et lille Hus til Kalkslagning,
og man skulde nu for at fortsrette sin Vej passere rundt om
Bassinet "Gamle-Dok", som nl1ldvendigvis maa ofres en vidtll1lftigere Omtale.
Hen imod Slutningen af Aaret 1680 fik Ingenil1lr-Oberstlieutenant Hoffmann det Hverv at udarbejde Planen til at bestyre
Anlreget af en Dok paa Gammelholm; dens Plads var bestemt.**)
En Dremning foran Pladsen blev straks paabegyndt, og allerede i
Januar 1681 blev der givet Ordre til, at Vandml1lller og lignende
Apparater, som udfordredes, skulde srettes i Arbejde. Den 4. Febru·
ar indsendte Hoffmann et Overslag og fore slog ved den Lejlighed
Bassinets Dimensioner til: Lrengd~ 300 Fod, Bredde 86 Fod, Dybde
24 Fod under daglig Vandstand. Tegningen blev approberet ved
. c.
kongelig Resolution af 8. April 1681, og allerede Dagen efter
blev der givet Ordre til, at Udgravningen skulde paabegyndes
under Oberstlieutenant Hoffmanns Overbestyrelse; 300 Mand bleve
satte i Arbejde dermed, og i Juli Maaned var Bassinet udgravet.
At man lod en Jorddam blive staaende ved Bassinets Munding
inden for Dremningen viste sig at vrere en vel betrenkt Forholds-.
regel, thi det var denne Jorddam, som under hele Arbejdet holdt
Vandet fra Sl1len ude; Dremningen, der sandsynligvis var frerdig
ved Udgangen af September Maaned, havde altsaa nrermest kun til
Hensigt at holde Vandet borte fra Jorddammen, medens dennes
Bortgravning fandt Steq, men den opfyldte saa slet sin Bestemmelse, .at der bestandig stod Vand indtil··S0ens He j de mellem Dremningen og Jorddammen.
Slusen blev imidlertid bygget af Mester Paul Kichsen,
som ved Udgangen af 1681 havde dette Arbejde saa vidt, at i
det mindste det yderste Par Porte var anbragt; ifl1llge Planen
skulde der nemlig vrere tre Par Porte.

**) H.Degenkolv: "Det reldste Dokanlreg ved Kjl1lbenhavn" Tidsskrift for S0vresen, ny RBlkke XVI.

- 191 -

I Foraaret 1682 blev der taget Bestemmelseom, at det
tredie Par Porte ikke skulde tilhugges, og at Dokken skulde
g0res 220 Fod lang, 106 Fod bred og 24 a 25 Fod dyb. I L0bet
af Sommeren blev der arbejdet paa "Forprelingen" af Dokkens
Sider, et Arbejde,som blev udf0rt efter Ole R0mers Anvisning,
og i Efteraaret blev det andet Par Sluseporte hrengt paa Plads;
hele Slusepartiet var nu frerdigt, og man fandt ikke, der var
Grund til lrenger at holde lrens uden for Slusen. Man begyndte
da at bortgrave Jorddammen, et Arbejde, der til Trods for Brugen af Vandm011erne var meget besvrerligt, fordi Dremningen ikke
kunde forhindre Vandet i at trrenge ind i store Masser. Efterhaanden skred imidlertid Bortgravningen dog frem, og da nu
Vandet altsaa fyldte hele Rummet inden for Dremningen og kom
til at presse umiddelbart paa Sluseportene, viste det sig, at
disse·ikke var deres Opgave mregtig: der fandt et Gennembrud
Sted, og Dokken blev fyldt. Slusens Konstruktion og Bygning
maa f01gel~g have vreret meget uheldig. Denne Katastrofe indtraadte i November 1682. Der blev nu anbragt'en ny Dremning,
som blev fuldf0rt i L0bet af 1683, og en ny Tegning fik Approbation 3. Februar 1683, men for 0vrigt blev Intet foretaget ved
Anlreget f0r 1687, da man paany optog Projektet. En ny Tegning den tredie - fik kongelig Approbation 19. April 1687; Dokken
blev lrenspumpet, og Arbejdet blev genoptaget, uden at noget
Uheld synes at vere indtraadt; ved Aarets Udgang bleve Pumperne
optagne, og Dokken var da tjreret og lapsalvet over Vandet.
Derefter blev Intet foretaget ved Anlreget f0r 1690 - : da blev
Dokken abandonneret og Ordre givet til, at Dremningen skulde
optages. Efter 38 Aars For10b opstod paany den Tanke at fuldf0re
Dokanlreget paa Gammelholm, som nu havde erhvervet sig Navnet
"Gamle-Dok", og samme Tanke opstod idelig i L0bet af hele forrige Aarhundrede. Endnu i 1795 syslede en til en ny Doks Anlreg
nedsat Kommission med Projektet og fandt det Ith0yst rimelig,
der paa dette Sted kan anlregges en Dokke lt • Ogsaa denne Kommission kom til det Resultat, at ItGamle-Dok lt havde fristet en saa
s0rgelig Skrebne, fordi Dremningen var slet slagen og Slusen utret
formedelst en med Grunden upassende Bygningsmaade. Endog en
svensk Oberst Ankersvard indsendte et Forslag, over hvilket
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Kommissionen 25 Marts 1795 afgav Betrenkning; men Premierlieutenant H0yer formente som Vandbygningskyndig at maatte blive en
af dem, Dokanlregget skulde betros, da Landets egne S0nner burde
have Fortrinsret, og ham blev det da 13. April paalagt at foretage Unders0gelse af Grunden i "G:amle-Dok".
Resultatet af hans Unders0gelse var saa tilfredsstillende, at han paa dette Grundlag udarbejdede et detailleret
Forslag til Anlreg af en Dok paa samme Sted, men det kom f0rst
til at foreligge i April 1800. Det var imidlertid, som saa
utallige andre Planer og Projekter, spildt Arbejde, thi hvad
"Gamle-Dok" var reduceret til: Et Havnebassin for "Nordbaade"
og lignende mindre Fart0jer, vedblev den at vrere, til den paa
Grund af Gammelholms Fraflytning mere end tresindstyve Aar
senere blev opfyldt; omtrent hvor Tordenskjoldsgade nu udmunder
i Havnegade kan man trenke sig dens Plads.
Vi gaa nu videre og trreffe straks p~ "Gamle-Doks" 0stre
Side den mregtige Reberbane, der i en Lrengde af 1146 Fod strakte
sig fra Gemmelholms Grrense ved Kongens Nytorv og nresten helt
ned til Bulvrerket ved Havnen, saaledes at den omtrent sprendte
over hele Gammelholms Bredde, idet der mellem Bygningens Gavl
og Havnen kun var den forn0dne Plads til Passage. Dette Punkt
af Gammelholm laa lige over for Dokken paa Christianshavn, og
der var i Arbejdstiden stadig Frergeforbindelse mellem denne Dok
og en Landgangstrappe ved Reberbanens sydlige Gavl. Til Reberbanen h0rte flere Bygninger, som for st0rste Delen laa ved dens
nordlige Ende, saaledes et Hampemagasin, et Hus, hvori Dr0jeller Tjreremaskinen fandtes, og endelig "Garnhuset". Her, tret
ved Reberbanens nordre Ende fandtes den saakaldte "Gjethusport" ,
der f0rte ud til Kongens Nytorv, men kun var aaben ved sreregne
Lejligheder, som f. Eks. naar Broen ved Hovedvagten var under
Reparation.
Ved Reberbanens sydlige Ende f0rte en Bro over den
tidligere omtalte "Banegrav" ind paa Baadebyggerpladsen. Langs
med Banegraven laa det store Chalupskur, hvor Flaadens Fart0jer
bleve byggede, reparerede og opbevarede; det var 494 Fod langt.
Tret ved Chalupskuret fandtes et Skur til Opbevaring af Baadevrerftets Trrematerialier samt en grundmuret mindre Bygning, hvori
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Baadebygmesteren havde sit Kontor og den vagthavende Lrege sit
Lokale. Der laa ogsaa paa Baadebyggerpladen en Bedding, hvorpaa der kunde bygges Skibe af St0rrelse som Korvetter, og ved
Sid en af denne var der indrettet et med Mur omgivet Brandsted
med Fyrhus og Begkedel.
En stor Del af Pladsen var optagen af en Mastegrav,
den "indre", hvor Mastet0mmer laa nedsrenket under Yandet; den
havde to Ind10bskanaler, over hvilke der var lagt Broer, og
imellem disse laa den saakaldte "Sma10" , der var 440 Fod lang,
40 Fod bred og paa begge Sider havde Beklredning af utilhuggede
Sten. I Havnen langs Sma10ens ydre Side var der en med Prele og
Bomme indhegnet "ydre" Mastegrav. I denne laa der SV0mmeflaader,
som blev benyttede af Garnisonen og af nogle af Byens Drengeskoler, og paa selve Sma10en fandtes et aabent Trmskur med
Bamke, der tilh0rte "den kongelige militmre SV0mmeskole" og
blev benyttet til Af- og Paaklmdning under SV0mme0velserne;.
Yed den indre Mastegrav laa Barkasseskuret, der var 184 Fod
langt, og hvori de store Rofart0jer bleve byggede og reparerede;
her blev ogsaa, i en smrskilt Afdeling, den smukke gamle
"kongelige Chalup" opbevaret. Naar man havde passeret over
hele Sma10en, kom man ind paa Mastevmrftet, der ved en Mur var
adskilt fra Nyhavn, Charlottenborg Side. I Muren var der en
Port, sam var aaben i SV0mmetiden, men for 0vrigt kun ved smregne Lejligheder. Dette Punkt af Gammelholm kaldtes "Frossenborg"
og Porten altsaa "Frossenborg-Porten"; gennem denne fandt selvf01gelig al Fmrdsel Sted i den korte Periode, hvor den 0vrige
Del af Gammelholm var fraflyttet, og kun Baadevrerftet og Mastevmrftet endnu midlertidigt var bibeholdt.
Paa Mastevrerftet fandtes det store "Maste-Arbejdshus",
der bestod af to sammenbyggede, teglhrengte Skure af 120 Fods
Lmngde, og hvor Flaadens Master, Mersog Rundholter bleve forfrerdigede. Der var ogsaa et mindre Arbejdsskur af 110 Fods
Lrengde, og i et lille Hus af Bindingsvrerk og Mur havde Mastemagermesteren Kontor. Op til Muren imellem Port en og Bulvrerket
laa der et grundmuret Hus, paa een Etage, og i dette var der
indrettet en lille Smedie, hvor Mastevrerftets Smedearbejde blev
udf0rt, en Yagtstue for de her vagthavende Soldater og endelig

- 194 -

Lokale for en Opsigtsbetjent. Umiddelbart ved denne Bygning
var der en Landgangstrappe; imellem denne og "Christiansholm"
blev der med to Fart0jer vedligeholdt en stadig Frergeforbindelse,
og her gik altsaa Persontrafiken mellem Gammel- og Nyholm.
Vi kunne imidlertid ikke forlade Gammelholm uden at
nrevne den Hygge, der fandtes som F01ge af, at meget bar Prreg
af at vrere gammelt, tildels endog rervrerdigt, uensartet, rejst
og skaffet tilveje til forskellige Tider i L0bet af en lang
periode. Intet havde det kolde, stilfuldt-fornemme Prreg, der
ofte synes paatrykt nyere Bygninger; ved de gamle Bygninger
havde kun den paatrenkte Anvendelse og den st0rst mulige 0konomi
vreret bestemmende for deres Beskaffenhed, deres Beliggenhed og
Ydre. Paa hyggelige Smaahaver var der heller ikke Mangel. Paa
Mastevrerftet fandtes Vrerftchefens K0kkenhave; den laa tret op
til Botanisk Have, som jo oprindelig var anlagt paa Gammelholms
Grund. Baade Mastemagermesteren og Baadebygmesteren havde Haver
med Frugttrreer ved deres Kont6rer, og i reldre Tid skal der
have vreret endnu flere Haver, saaledes for Eksempel en ved
"Gamle S0kortarkiv".
Til Gammelholms Idyl bidrog ogsaa dette, at der fandtes
Familie-Vaaninger (Vrerftchefens og Ekvipagemesterens), som saa
at sige laa D0r om D0r med Vrerkstederne og Kontorerne; men hvad
der i Srerdeleshed gjorde Opholdet og Virksomheden der saa tiltalende, var Terrrenets ringe Udstrrekning og den Omstrendighed,
at Gammelholm grrensede umiddelbart op til Byens mest befrerdede
Str0g, ja saa at sige laa i Byens Midtpunkt. Men Fraflytningen
maatte ske. Allerede i 1795 havde jo Kommand0r Winterifi'eldt som
Medlem af Dok-Kommissionen paavist N0dvendigheden deraf, Tanken
om Anlreg af en Dok paa "Gamle Doks" Plads blev vistnok som
F01ge deraf for bestandig opgiven, og "0rlogsvrerfternes Sammendragning paa Nyholm" blev 15. April 1858 bestemt ved en Lov,
hvis § 4 er saalydende: "Efterhaanden som Anlreget af tilsvarende
Vrerksteder o.s.v. paa Nyholm tillader det, bliver Gammelholms
Grund med de derpaa vrerende Bygninger at afhrende".
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Straffe indenfor fladen og Holmen -

I forti den ansa man det for n0dvendigt at anvende
skrappe midler for at handbreve disciplinen.
I 1690 var straffen for at udeblive een dag fra arbejdet
uden grund, at miste 2 dages 10n og kost.
Skete det anden gang, kostede det 3 dages 10n og kost
samt straf til prelen.
Skete det tredie gang,skulle manden sluttes i jern,
spise og arbejde sammen med andre fanger og i dette tidsrum
miste sin 10n og kost.
Nar der var tale om virkelige forbrydelser, skulle
manden stilles for Holmens dommer eller skibschefen.
Dommen afsiges efter s0krigsartikelbreve udstedt af
Kongen. Dommen eksekveredes af profossen (ogsa kaldet mestermanden), og profos svendene, der h0rte til det faste mandskab
i Holmens Compagni.
En profos var oprindelig betegnelsen pa en overordnet
politimyndighed. ~ En skarpretters sredvanlige funktioner matte
han ogsa patage sig, og Bremerholm var en lang tid frelles med
byen K0benhavn om mestermanden, der havde en fast arlig 10n af
100 rigsdaler, en efter datidens forhold pren 10n. - Noget kunne
tyde pa, at eksecutionernes antal ikke har vreret helt ringe,
men taksterne for de enkelte "forretninger" var ikke h0je.
Mestermanden fordrede saledes i 1612 kun 4 Rdl. for
at brrende en forbryder, 2 Rdl. for at hesnge eiler halshugge og
3 Mark for at kagestryge eller pine en mand.
Han eksekverede aIle straffe, der id0mtes savel pa
Bremerholm som ombord i skibene, og straffene var mangeartede:
K01haling, springe fra raen, "sta til masten", tamp, srette folk
i b0jen O.S.v.
Foruden i skibene var der fra -1688 ogsa en profos ved
hvert kompagni; men fra begyndelsen af det 19. Arhundrede h0rer
man heldigvis ikke mere til profossen eller mestermanden.
Som tegn pa sin vrerdighed bar han en ca. 1 m lang stav
kaldet regimentet - den var af s01v eller malet trre prydet med
et vabenskjold.
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Ved inderenden af den gamle dok, der var pabegyndt i
1681 og opgivet i 1728 fandtes et rettersted., (galge) for
misdredere fra Bremerholms arrester.
Ved kgl. resolution af 27. november 1739 bestemtes det,
at forbrydere, der skulle arbejde i jern, i fremtiden skulle
lide straffen i nrermeste frestning.
Fangerne flyttedes den 11. maj 1741.
Fangekirken befaledes nedrevet 21. juni 1741.
Trunken (fangernes hus) blev ikkenedrevet, men anvendtes til tjreremagasin.

0st for hovedmagasinet pa Bremerholm opf0rtes i 1795
et jernmagasin med et lille aflukke 14' x 10', med en justitsprel, her eksekveredes dommene. (Det bla skur).
I Gammelholm Hovedvagt fandtes pa loftet en justitsprel,
hvorved domme eksekveres; denne prel anbragtes her, da det "bla
skur" blev nedrevet 1860.
I s0ndre takkelagehus i Materielbod nr. 15 pa Nyholm
fandtes en justitsprel. Se omstaende reglement for tampning fra
1793.
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Uddrag af Kong Christian Ill's s0krigsartikler 1555.
Hyo som stjreler sa meget som af 4 skillingsYrerdi, skal
hrenges for bougsprydet.
Ingen ma drage sit yrerge eller sin kniy imod nogen anden
med yred hu. - G0r nogen dette, da skal hans hand nagles til
masten. - G0r nogen betydelig skade eller sarer en anden med
syrerd eller kniY, da lider han, hyad ret er: Liy for Liy 0je for0je - Hand for Rand.
Nar skibet ligger til ankers, mae Ingen ransage eller
udspejde det. Hyo som g0r dette, skal uden nade straffes
af mestermanden.
Om mestermanden star der anf0rt f0lgende:
Ingen ma sammenrotte sig mod de Foresatte eller mod
mestermanden og hans knecte. - Hyo som g0r dette, skal uden nade
straffes af mestermanden.
Mestermanden eller profossen finder yi f0rste gang
omtalt i de af Kong ChristianITI i
1555 udstedte s0krigsartikler.

Uddrag af
Kong Christian IV's S0e-Krigsartikel-breYe af 1625.
Som alle ting b0r begynde med Gud, og ethYert menneske
beyise Ham, som sin skaber og herre, al hreder og rere og Hans
guddommelige yillie al h0righed og lydighed, om ellers det,
som foretages, skal nyde hans Yelsigne~se, og fra Ham held og
lykke: Sa b0r enhyer inden skibs-borde Hannem med al hjertens
oprigtighed dyrke, og Hans hellige yillie i alle sine gjerninger strmbe at efterkomme, og ikke pa nogen made yrere sa ugudelig,
at han i ord eller gjerninger, ville vise nogen Yanrere, eller
foragt, mod Ham, Hans hellige yresen og yillie.
Er Nogen sa ublue, og Guds forgjretten, da skal tung en
hannem levende af hans mund udskjrere~,og sa hans hoved afslaes
med 0xe.

-
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Enhver skal vise Gudsfrygt og m0de til prrediken,
morgen og aftenb0n og bede til Gud om nAde for flAden, skibet
og mandskabet.
Den som fors0mmer s0ndags- eller onsdagsprredikenen
eller b0nnen, nAr han er frisk, skal straffes f0rste gang ved
at miste et mAltid, and en gang desuden "til masten" og tredie
gang ligeledes "til masten" og i jern pA vand og br0d, en dag
eller flere.
Ingen mA undvige eller bort10be. Er det en gemeen, da
skal han hrenge fra rA-nokken: Er det er under-officer, da
belregges han med samme straf: Er det en officer, da skal han
arqvebuseres (skydes). - Trreffes han ikke, da er han fred10s,
og hans navn skal slAs pA galgen: Over10ber han til fjenden,
da skal han, om han er gemeen, hudstryges af b0ddelen for hvert
skib i flAden, ialt 27 slag af koste, og halshugges med 0xe.
Er det en under-officer, da casseres han og belregges med samme
straf: Er det en officer, da casseres han, og arqvebuseres
(skydes i ryggen).
Skulle nogen vrere sA formastelig, at gAe med bar lys
i Arkeliet (artillerigods), eller tage lys af lygten i krud-kammeret, eller Cardus-kisten, da straffes han med at miste sit
hoved med et svrerd.
Ingen mae ved landgang, eller pA togt, for0ve vold,
mindre beskadige qvinder, b0rn, gamle, eller dem, som ingen
vrern have, eller ikke er i stand til at gj0re modvrerge.
Er det en gemeen, da skal han kattes for hver skib i flAden,
eller eskadren, ialt med 150 slag, og arbejde i jern sin livs
tid, ja vel og efter omstrendighederne hrenges: Er det en underofficer, da degraderes han, og belregges med samme straf: Er det
en officer, da skal han casseres.
Rvo som overfalder en anden med 0refigen eller nreveslag
ombord, han skal straffes med at k0lhales 3 gange.
Ingen mAe understAe sig i vred hu at trrekke kniv, eller
blotte vrerge, mod en anden. Trrekker nogen kniv, da skal den
slAes igennem hans hAnd til stor-masten, og han selv rive den ud.
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Blotter han andet vmrge, eller tager til noget d0deligt
gevmr, da, om han er gemeen, skal han kattes med 3 de gange
27 slag i 3 dage: Er han under-officer, da degraderes han pa vis
tid, og belmgger med samme straf.
Skulde nogen have begaet sel-mord, da hmnges han ved
benene fra ra-nokken til solens nedgang.
Myrder en Nogen, da skal han, om han er gemeen, bindes
til den myrdedes krop og druknes: Er han en officer eller underofficer, ellerli~jent, miste han sin hand og hoved med en 0xe.
Ingen mae true eller undsige qvartermesteren, fordi han
har afstraffet ham. Gj0r nogen det, da skal han kattes i 3 dage,
hver dag med 27 slag, og arbejde i jern sin livs tid.

Afsnittet om straffe i s0krigsartiklerne omhandler ikke
mindre end 117 paragraffer.

-
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Admiralitets og Commissariats-Collegii
skrivelse til Holmens Over-Eqvipagemester
Dat. 27 de Martii 1793.

Hans Kongelige Majestret har ved allernadigst Resolution
d
af 15 e dennes approberet:
At ved aIle Exeoutioner af Tampning, saavel inden
Skibsborde som pa Holmene og de kongelige Vrerfter, skal uden
Forskjel bruges ene og alene et Slags Tampe af 1t Tomme Tykkelse i Circumference (omkreds).
1)

2)
At i aIle Tilfrelde, hvor nogen skal tampes, maae
den Strafskyldige under Tampningen foruden sin Skjorte alene
vrere if0rt en tynd Tr0je.
3)
At paa Prelen, hvortil den Strafskyldige anbringes,
skal placeres en med Halm eller plydset Vrerk udstoppet Srek i
Lrengde af en Karls H0jde, der, naar den er omgivet Prelen, udgj0r en cylindrisk Figur, og saa stor Circumference at den
Strafskyldige med Armene i en horisontal Stilling kan omsprende
samme, og saaledes med F0dderne paa Jorden samt anbunden med en
bred Rem om Hofterne udstaae Straf af enten Tampning eller
Katning.
4)
At Slagene, isret af Tampe, altid skal anbringes
paa Midten af Ryggen og Skulderbladene, men ikke paa Sid erne
eller det tynde af Lrenderne, samt at Slagene gives langsomme
og med temmelig Intervalle, hvorved de nemlig blive mere f01elige og miridre skadelige.
5)
At Drengene under 16 Aar ej maa tampes, men derimod straffes med Riis.
6)
At al Katning og Tampning inden Skibsborde skal
ske ved Masten paa den Maade, som under No. 3 og 4 er fastsat,
da ingen herefter maa kattes eller tampes for Canonen.
7)
At Underofficierer ej herefter skal staae til PreIs,
men til Straf for dem skal bruges et m0rkt, t0rt og reenligt
Chachot; dog maae en Underofficier aldrig srettes i Chachotten
paa lrengere Tid end ste Dage.
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Skarpretter, Mestermand, B0ddel betegner den offentlige
ansatte person, hvem det er overdraget at fuldbyrde ikendte
d0dsdomme.
Navnet. skarpretter skriver sig fra middelalderen, men
betegnede dengang kun den, der havde at fuldbyrde halshugningen,
medens andre d0dsdomme, umrlige (Emngning) eller kvalificerede
(Pa~tering, Stejling) fuldbyrdedes af
b0ddelen, der var skarpretterens underordnede.
Medens b0ddelen var en af samfundet udst0dt og ringeagtet
person, hvilede vanmren ikke pA skarpretteren, der ikke som
hin havde at ber0re den domfaldtes Legeme f0r eller efter fuldbyrdelsen, men kun at bringe dommen til udf0relse, hvorefter
det videre forn0dne foretoges af hans medhjmlpere.

Uddrag af dommes execution i
riget i aret 1772.
Skarpretterne skal nyde betaling for deres execution
efter f01gende taxt:
For at afhugge et hoved med svard 10 rdlr.,
med 0xe 8 rdlr.
HAnd eller fingre at afhugge 4 rdlr.
For et hoved og en hAnd at satte pA stejle,
for hver 2 rdlr. er 4 rdlr.
For een at hange 10 rdlr., for een igen af
galgen at nedtage 4 rdlr.
For en hel krop at Imgge pA stejle og hjul og
palen at nedgrave 7 rdlr.
For at slAe arm og been i stykker og lagge pA
stejle 14 rdlr.
For een krop at nedgrave i jorden 3 rdlr.
For en d0d krop at udf0re af byen 2 rdlr.
For at partere og lagge pA stejle 12 rdlr.
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For hvert knib med gloende trenger 2 rdlr.
For et brrendemrerke 4 rdlr.
For kagestrygning 5 rdlr.
For at piske af byen 7 rdlr.
For at vise af byen eller herredet 4 rdlr.
For at brrende en krop 10 rdlr.
For at brrende pasqviller (smredeskrifter) eller
andet deslige 3 rdlr.
For at

sl~e

navn

AIle instrumenter

p~

galgen 2 rdlr.

anskaffer skarpretteren sig selv.
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Regulativ
for
Mandskabets Sundheds Vedligeholdelse
inden Skibsborde paa de Kongelige
Danske Krigsskibe.
Dat. 31 December 1810.

§ 1.
Som naturlig frisk Luft er et vresentlig Bidrag til
Sundheds Vedligeholdelse, saa skal, for at tilvejebringe den
inden Skibsborde, anbringes Luftporte paa underste Drek i
Orlogsskibe, cg paa Bannier Drekket i Fregatterne, samt hvert
Skib medgives de dertil forn0dne Kulseil.

For at bortskaffe den stillestaaende usunde Luft i
Skibe, skal ethvert Skib, saa snart det tages under Eqvipering, tilstrrekkeligen uddampes med Salt og Vitriolsyre, og
under Eqviperingen og paa Togter Portene holdes aabne, og
Kulseilene bruges saa ofte og saa lrenge Veirliget det tillader.
Reenligheden inden Skibsborde er af ikke mindre Vigtighed for Mandskabets Sundhed, og derfor b0r i h0jeste Grad
iagtages og overholdes. Til den Ende maae imellem Drekkene og
Lasten kalkes, og denne Kalkning i det mindste hver anden~Maaned
igentages.
R0gning med Vitriolsyre inden Skibsborde maae ogsaa
foretages paa Togtet paa de Steder i Skibet, hvor Luften maatte
trrenge dertil; dog iagtages, at ingen uvedkommende b0r under
R0gningen vrere i det Rum, som uddampes, og at Dampen deri b0r
holdes indesluttet og trrekke i 24 Timer.
Underste Drek skal i godt Vejr omhyggelig skrabes, svabres,
Skrubbes for tilstrrekkelig at reengj0res; naar Vejret er varmt,
maa der og saavel i Borde, som under Drekket, skrubbes med
Levanger.

- 204 -

K0jet0jet skal vrere reent inden det tages ombord, og
holdes reent inden Borde.
For at Vandet saa meget lrengere kan conserveres sundt
og godt, sk~l Fadevrerket udludes 4 a 5 Dage, forinden det
skal omborde, med reent Vand og ulresket Kalk, og dernrest,
naar det er kommen omborde og fyldt, i ethvert Lreggers eller
2 T0nde-Fad kastes 6 Lod ulresket Kalk.
Da s0mmelig Munterhed er ikke mindre bidragende til
god Helbred, b0r de medgivne Trompetere, saa ofte Skibets
Arbejde tillader det, spille for Mandskabet.
Admiralitetets og Commissariats
Collegium d. 31 December 1810
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Fortegnelse over tegningerne
Tegn.nr.
1.

Tekst
K0benhavn ved ~r 1200.
Kopi af H.U.Ramsings kort.
Det nuvrerende K0benhavn er indtegnet med
stiplet linie.

2.

K0benhavn 1377-1400, fra Roskildebispernes jordebog.

C. III

2.

K0benhavn omkring

F. II

3.

Kort over Danmark under Kong F.II's regeringstid
1559-1588.
Kopi af hollrenderen Abraham Ortelius kort.

C. III

4.

Kort over Bremerholm 1500-1530.
Kopi af Generalmajor H.U.Ramsings kort.

C. III

4.

Bremerholms oprindelige form i forhold til byens kystlinie, indtegnet p~ et nutidigt kort.
Kopi af Ramsings kort.

C. IV

5.

K0benhavns befrestnings- og byplan

C. IV

5.

Sankt Annre skansens udviklingshistorie.
Se ogs~ tegn. nr. 12 og 13.

C. IV
F. III

6.

K0benhavn, Christianshavn og nrermere omegn, med
projekterede arbejder ~r ca. 1649.
Opm~lingskort, antagelig kopi.
(Det kgl. Krigsarkiv i Stockholm).

F. III

6.

K0benhavn omkring

C. IV

7.

Plan over nogle af Chr. IV's byggearbejder.

C. IV

8.

Plan med eksisterende og projekterede befrestningsanlreg ved K0benhavn og Christianshavn 1648.

F. III

9.

Ny K0benhavn, byplan ~r 1649.
K0benhavns kort ca. 1660.

C. IV

10.

Artillerikaptain Otto Heyders forslag til Chr. IV
om K0benhavns befrestning 1648 (interessant kort).

F. III

11 •

K0benhavn 1659.
Original en findes i marinens bibliotek, i Bauers
mappe.

C. IV

12.

Forholdene ved Set. Annre bro 1648.

F. III

12.

Sankt Annre skansen efter planen 1649 og efter
moderniseringen 1666, hvorefter navnet rendr~s
til Citadellet "Frederikshavn".

~r

~r

1535 med vejledende tekst.

~r

1625-1627.

1650 med vejledende tekst.

Tegn.nr.
F. III

Tekst.

13

Ny-K0benhavn med omliggende befrestningsanlreg 1650
med vejledende tekst.

C.

v

14.

"Hocken" - Flldens Leje 1685.
Tegnet af Underdirekt0r Bauer med vejledende tekst.

C.

V

15.

S0- og Landkort over 0resunds sydlige del med
K0benhavn og omegn, Amager, Saltholm, lr 1688.

C.

16.

Indsejlingen til K0benhavns Havn med Toldboden 1690.

C.

v
v

16.

Svensk spiontegning visende bommens placering ved
toldboden samt en del af Kastellet, Toldboden,
Flldens Leje og den nordlige del af bastionsrrekken
ca , 1689.

C.

v

17.

"Hocken" - Flldens Leje og beddingerne pi Nyholm 1690,
med vejledende tekst ,\,Underdirekt0r Bauer)

C.

v

18.

Sejltegning til et svensk Orlogsskib ca. 1690.

C.

v

19.

Skibst0mmervrerkt0j fra Sverige og andre lande 1691.

C.

v

20.

Kopi af en del af et K0benhavnskort fra 1692.

C.

v

20.

Toldbodvejens anlreggelse lr 1690.

C.

v

21.

Spejlornament til Linieskibet "Dronning Lovisa" 1695,
et eksempel pa udsmykningen af orlogsskibe pa den tid.

C.

V

22.

Kort over fllden, hvorledes den bekvemmeligt kan
lregges.
Bremerholm 31. december 1697.

F. IV

23.

K0benhavns havn og farvandet nord for, ar 1720.

F. IV

23.

0resund 1720 med svenske- og danskekysterne.

F. IV

24.

Plan eller grundritz af fllden, saledes som den
for det f0rste kand lregges. lr 1720.
Der er paskrevet navne pa skibene.

F. IV

25.

Nyholm, Fladens leje, Toldboden, ca. 1721-1729,
med materialehus, 0stre- og Vestre takkeladshuse
indtegnet.

F. IV

26.

Fabrikmester Knud Nielsen Benstrup's mastekran
pi "Elefanten", Nyholm 1729.

F. IV

27.

Approberet tegning af den nye kran pa Nyholm 1730,
en rendring af kranen fra 1729.

F. IV

28.

Kort over Nye- og Gammelholm med deres omgivelser
omtrent ved ar 1730.
Reduceret efter det reldste ved Constructionskammeret
havende kort.

Tegn.nr.

Tekst

C. VI

29.

Kort over Nyholm, Gammelholm og dokken ar 1736,
udf0rt af Underdirekt0r Bauer.

C. VI'

30.

Kort over Nyholm, FlAdens Leje, Toldboden,
Citadellet og T0mmerhandlerpladserne. Marts 1737.

C. VI

31.

Kort over K0benhavn med helhedsplan fra 1740.
Projekteret af Grev Danneskjold-Sams0e og
Admiral U.F. von Suhm.

C. VI

32.

Helhedsplanen af 1740. Kopi 1745 med mndringer.
Projekteret af Danneskjold-Sams0e og Admiral Suhm.

C. V

33.

Bukning og vridning af egeplanker over Aben ild.

C. V

33.

Langsavskmrer i arbejde. - Langsaven. Savskmrekran og bmnke.

C. VI

34.

Engelsk svedekiste (Dampemaskine). Juli 1740.

C. VI

35.

Engelsk svedekiste. Maj 1742.
OpmAlt af Kommand0rkaptain A.Gerner og underskrevet
af U.F. von Suhm.

C. VI

ingen nr.

Kompasrose med tekst. 1745.

F. V

36.

K0benhavn omkring Ar 1750 med vejledende tekst.

F. V

37.

Kort visende, hvorledes Nyholm har vmret bebygget i
Aret 1750. Tegnet af Underdirekt0r Bauer.

F. V

38.

Kort over Nye Holm og omliggende 0er.
Tegningen er dateret 1753, men ikke underskrevet.
Det ma vmre Admiral Suhm's forslag til rendringer
af helhedsplanen fra 1740, hvori han anmoder om
Collegiets resolution.

F. V

39.

Kort over Nyholm, saledes som t0mmeret skal opstables,
indgivet til Constructions Commissionen 1756.

C. VII

40.

Grundtegning af Gammelholm, saledes som den findes
bebygt og indhegnet ved arets begyndelse 1766.
Tegnet af Underdirekt0r Bauer.

C. VII

41.

Grundtegning af Nyeholm, fladen og omliggende 0er,1766.
Det mA formodes, at kortet ma vmre udf0rt i forbindelsE
med, at Danneskjold-Sams0e efter 20 ars fravmr,
vender tilbage sam marinens ledende mand.

C. VII

42.
43.

Tegninger til en dampemaskine til at g0re plankerne
myge i, til skibenes brug.
Ialt 4 tegninger, der findes i Rigsarkivet, under
Orlogsvmrftets afleveringer 1945. Hovednr. XIX.
Tegningerne 169a, b, e, d. (bygget pa Nyholm).

Tegn.nr.

Tekst.

C. VII

44.

Tegning til en Kagemaskine til Fabritius & Wevers
vrerft. Se tegn. nr. 36 og 37. Engelske svedekister.
(Kagemaskiner).

C. VII

45.

Toldbodbatteriet, Bommen og Bommens vagt og
Nye l0b 1775.

C. VII

46.

Kort visende Nyholms bebyggelse ar 1780.
Bauers kort.

C. VII

47.

Toldboden med omgivelser ca. 1785.

C. VII
Kpr. F

48.

Nyholm med tilh0rende 0er, toldboden med pakhuse
1790.

C. VII
Kpr. F

49.

Middelspant til fregatten "Freja" 1793.
Viser den gamle skrogform og byggemade.
(Se tegn.nr. 60).

C. VII
Kpr. F

50.

Det sakaldte admiralitetskort fra ar 1794.

C. VII
Kpr. F

51,

Del af ovenstaende kart, anvendt til bogen
"Orlogsvrerftets historie" af F. Zachariae,
hvor det findes mellem siderne 20-21

C. VII
Kpr. F

52.

Nyboder fuldt udbygget, ca. 1795. H.D.Lind.

C. VII
Kpr. F

53.

Plan af Gammelholm vrerft f0r branden 5 Juni 1795.

C. VII
Kpr. F

54.

Grundtegning af Gammelholm, som den findes bebygget
og indhegnet i Juli 1795.
Bauer.

C. VII
Kpr. F

55.

Tegning af stormasten til fregatten "Najaden" 1796.

C. VII
F

56.

Nyholms bebyggelse ar 1800.
Bauer.

C. VII

57.

Kart over Gammelholm 1802.
Bauer.

F. VI

58.

Kort over Nyholm, Lang0en etc. 1819.

Fr. VI

58.

Tegning til skure eller skjerme over t0mmerstablerne
pa Nyholm, 1829.

Fr. VI

59.

Kort over Nyholm, 1820.

Fr. VI

60.

Middelspantet til linieskibet "Dronning Marie" 1824,
med den nye skrogform og byggemade, indf0rt af
Fabrikmester Hohlenberg. Se tegn.nr. 49.

Kpr-, F

Kpr ,

Kp r , F

Tegn.nr.

Tekst.

C. VIII

61-

Kort over K0benhavns red fra 1840 med beskrivelse.

C. VIII

62.

FlIlstningen "K0benhavn" ca. 1840 med beskrivelse.

F. VII

62.

K0benhavn ca. ar 1850 med vejledende tekst.

F. VII

63.

Kort over Nye- og Gammelholm ar 1852.

F. VII

64.

Grundtegning af Gammelholm 1856.
H0rer til Kontorchef H.Degenkolvs bog "Gammelholm i
IIlldre tid".

F. VII

65.

K0benhavns indre havn fra told bod en til estakaderne
ved Kikkurven, samt Fladens Leje og Orlogsvlllrfterne
Ny- og Gammelholm 1859, med beskrivelse.

F. VII

66.

Nyholms bebyggelse i aret 1860.
Bauer.

F. VII

67.

Kort over Dokken pa Christianshavn 1862.
Bauer.

F. VII

68.

Gammelholm bebygget og begrlllnset, april 1862.
Bauer.

C. IX

69.

Kort over Orlogsvlllrftet 1868.
Bauer.

C. IX

70.

Orlogsvlllrftet og K0benhavns indre og ydre havn 1878.

C. IX

71-

0en "Nyholm" 1886 med indtegnet projekt til en
ny t0rdok.

c.

IX

72.

Jernskibbygningsvlllrkstedet pa Nyholm efter udvidelsen
ar 1887.

C. IX

73.

Grundtegning af Gammelholm 1895 med nuvlllrende private
bebyggelse. Se tegn.nr. 64.
Denne tegning er fra H.Degenkolvs bog "Gammelholm
i IIlldre tid".

C. IX

74.

Orlogsvlllrftet med Fladens Leje og tilh0rende l0b,
1898.

c.

75.

Orlogsvlllrftet med Fladens Leje og tilh0rende l0b, 1919

X

F0lgende tegninger h0rer til afsnittet i tekstbogen
om "Bremerholm Kirke".
Uddrag af Louis Bobe's bog "Bremerholms Kirke" og
afsnittet om Holmens Kirke i Jan Steenbergs bog
"Danske Kirker".
Fra Louis Bobe's bog er medtaget afsnittet om
Holmens Skolers historie.

Tegn.hr.
76.
76.

Tekst.
Bremerholms Kirke og omgivelser ca. ar 1660.
Bremerholms Kirke og omgivelser ca. ar 1705-1714.

76.

Bremerholms Kirke og omgivelser ca. ar 1714-1795.

76.

Holmens Kirke efter gadereguleringen i 1870'erne.

77.

Kl2lbenhavn ved ar 1960.

Forannrevnte tegninger, som findes i tegningsmappen,
vedrl2lrer selve bygningen af fladens ski be.
18.

Sejltegning til svensk orlogsskib 1690.

19.

Skibstl2lmmervrerktl2lj fra 1691 •

21 •

Spejlornament 1695.

26.

Mastekran pa Nyholm 1729.

27.

Mastekran pa Nyholm 1730.

33.

Bukning og vridning af egeplanker over aben ild.

33.

Langsavskrerer i arbejde - Langsaven Savskrerekran og brenke.

34.

Engelsk svedekiste 1740.

35.

Engelsk svedekiste 1742.

42-43-44. Dansk svedekiste 1771 pa Nyholm.
49.

Middelspant 1793. Gammel skrogform.

55.

Stormast, bygget af flere dele 1796.

60.

Middelspant 1824. Ny skrogform.

