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FLÅDEN - FRA GAMMELHOLM TIL NYE HOLM
Søværnets Materielko mma ndo's (SMK) domici l i København og øen, hvo rpå det er beliggende.
har en flere hundrede år lang hist ori e bag sig med den samme ejer - f låden. Kom man doen, der er
en af fo rsva rets mange arbej dsp ladser , hvor man beskæftiger sig med højteknologi - har sine aner
tilbag e fra starten af 1 500-tallet . Kong Hans, der bl.a . af hande lsmæssige årsager ønskede at
besidde herredømmet i Øste rsøen , begyndte på dette tidspu nkt skabelsen af den første dans ke
log fo rmentlig også fø rste europæ iske) sta ts f låde. Siden da har der her i Københav n. med skiftende organisationsfo rmer, været en log ist isk støttestruktur . herunde r fl ådens eget ski bsværft.
Oprindel sen til det hele, eller skal vi sige det der nu er t ilbage, skal finde s på en dengang lille
holm uden fo r det gam le København - Bremerholm. I datiden kaldet "H olm en " , men i perioden .
hvor f låden havde værf t både der og på Nyh olm også benævnt "Ga mmelhol m" .
Det må antages at der allerede tidligt i 1 500-tall et har været et mindre f lådeværft på Slot sholmen , som omkring 15 50 er fl yttet ti l Bremerholm . Her etable redes flåden s skibs byggeri - Bremerholm Værft, det senere Orlogsværft - og en række magasin er. Værft et s areal d.v. s, Bremerholm,
st rakte sig fra Holmens Kirke rundt Hav negade og Nyhavn, bag om Charlo ttenborg og Det Kongelige Teater, og derfra vid ere som kanal bag om Holmens Kirke til den løb ud i Holmens kanal.
Den daværende kanal hed også Holmens Kanal og lå omtrent der hvor nu gade n af samme navn
ligger. Københavns Hav n bestod deng ang af de nuv ærende kanaler omkring Christia nsbo rg samt
nog le nu opfy ldte områ der . De st ørre skibe lå opankrede på "S trø mme n''', omtrent f ra Nyhavns
kanalen og til Toldboden .
På Bremerholm ses sta dig flåden s gamle ankersmedje, byg get 1 562-64 af bygmester Peder de
Duncker og anv endt som sådan f rem t il 1619. Herefter om bygg es den og indv ies 5 september
16 19 som Bremerholms Kirke - den nuværende Holmens Kirke . Oprindelig va r der i t årnet (den
del af smedjen der lå ud til kanalen) bolig f or smedemesteren. I smedjen udb eta lte s fol kenes løn.
En kort overgang fra 1618 har der også været toldbod, indtil denne funktion blev flyttet til Knip pelsbro i 1624 .
Kirke n blev indviet af doktor Hans Povelse n Resen, Biskop i Sjæll and, efter at den "tilforn haver
været sm edj e udi den Nord-Oste-e nde og kaldtes den store smedje, som nu er p å Holmen (Bremerh olm ), og udi den Syd- Ves t -ende haver været en mynt som nu Corel' er, ovenpaa samm e
Mvnt var en navigationsskole. " Kirken blev om- og udbygget i 164 1 ti l den skikkelse den har i
dag . Den har st adig 119711 den ene af sine oprindeligt 2 klokke r.
I Chri st ian IV rege ring st id 11 58 8-1 648) blev fl ådens areal ud videt til også at omfatte dele af
Slotsholmen, om tre nt hvo r Københav ns Slot lå (nedrevet 17 73 - nu Christian sb orgl. I nærheden
af slottet. hvor der allerede i 1500-tallet fandtes fl ere Tøjhu se. opførtes i årene 1599-1 604 et nyt
Tøjhus til opbeva ring af land- og søarti llerie ts sky ts når det ikke befandt sig på fæstningerne eller
om bord i skibene . Her udførte søetaten ogs å sit laboratoriearbej de indtil tøjhuset brændte i
1647 , hvo refter dele af laboratoriearbejdet blev f lyttet til en fo r land- og Søeta ten fælle s bygnin g på Holms Plads. Person ellet ti l at betjene sky tse t blev ligeledes admi nistreret fra Tøjhuset .
Det nye Tøjhu s blev taget i brug i 160 4. Det eksisterer stadig og huser i dag Tøjhusmuseet.
Samme st ed, men nu brugt af Rigsarkivet og en del af Folket inget s partier, ses i dag Proviantgården, måske bedst kend t fra den meget store brand der raserede hele tagetagen fo r få år siden .
Herfr a fik flåden udleveret proviant til sine togter.
Mellem bygningerne, hvor nu Det Kgl. Biblioteks Have befinder sig, har der oprindeligt været en
særlig krigshavn - Tøjh ushavnen , hvor det svære skyts, proviant og andet gods blev t aget til og
fra borde. En smal Indsejling har ligget omtrent der hvor Det kgl. Bibliotek i dag er beliggende.
Flåden kunne her i ly fo r vej r og fjend er og i dybest e hemmelighed fortøje kun få meter fra det
sted , hvor der skulle lastes eller losses.
Samtidig med freden i lund i 1679, gik man med over vejelser om at finde en egentlig krigshavn
til den del af f låden. der når orlogsfartøje rne var oplagt lå ubesk yttet på strø mme n . Den svenske
flådes påbegy ndte byggeri af en fl ådebase i Karlskrona , mangle nde plads på Bremerholm Værft
og den teknologiske udvikling nødvendiggjorde efterhånd en, at der etableredes et nyt flådeværf t
og en egentl ig flådehavn, hvor fl ådens støttestruktur kunn e samles og orl ogsfartøjerne hurtigt
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kun ne ud rustes. Den væsent ligs te årsag va r dog nok den evi nde lige angst for ilde brand i bye n
eller på andre skibe, som kunne brede sig ti l orlogsfartøjerne eller omvendt. En af de første dage
af jun i 16 80 udb rød der brand i en handelsskud e som lå fortøj et i um idd elbar nærhed af nogle
orlogsskib e. Branden nåede ikke or logsfartøjerne, men den satte skub i ønske rne om at finde et
mere veleg net ste d so m hav n for flåden.

I 1680 bestod fl åden af 7 7 krig sskib e med 2325 kanoner. Bremerholms Værft var blevet for utilst rækkeligt til at håndtere de efterhånden store skibe, og Københavns Hav n, der ikke strakte sig
længere mod nord end til Nyhavn, va r f or indskr ænket . Ende lig behøved e havn en en uddybnin g,
hv ilket kunne give mat eri ale nok ti l opfyldning t il en ny ø, hvorpå et n yt fl ådeværft kunne placeres.

Den 7 JUN 1680 sejlede Admiralitetet s herr er med Rigens A dmira l Henrik Bielke og Generaladrnir al-Iejt nant Niels Ju el i spi dsen ud f or at und ersøge om "Nogen bek vemm ere plads kunne udfindes for skibene, så de ikke skulle ligge i sådan t antal på hinanden for at forkomme ulemp e ",
Pladse n fandtes på Refshaleg run dens søndre ende , ud for den nuværende To ldbod, hv or man
hurtigt beg yndte at hamr e pæle ned omk ring et stø rre vand område. Samm e år henlagdes forsøgs vis 7-8 orlog sfart øjer på det ind pælede områ de. Indp æling af de nye bast ioner og det ny e
flådeleje blev fæ rdigt i løbet af et par år.
Dette er den første spæde start til det nye f lådeleje, der efter 3-4 års for løb f ik det officie lle navn
Hocken (H ocq uen) . fordan ske t t il Hukken'. Resterne af vandområdet udgør i dag den del af fl ådens leje der endnu er bevar et på marinens hænder; va ndarealerne omk ring Nyh olm .
Et par ubru gelig e fartøje r, Kølhalingsprammen Sorte Rytter og Krejerten' Sve nske Dideric h blev
sænket på stedet som det forste gru ndlag for det der nu hedde r Ny ho lm . Om Sorte Rytter vides,
at den sænke des i 168 5 fo r om vinteren at bryd e isen, der i de første år ellers tru ede med at
beskadige de fo rsøgsvis henlagte fl ådefartøjer.
1685-90 begyndte man at anlægge Nye Werck (fo rtsættelsen af Christiansha vns Vo ld (bastionerne) mod nord) med bygnin g af 7 nye bastio ner , hvor af den sidste (nordligste ) var Christ iani
Ouin t i 8ast ion .
Den 8 april 1690 approberede Christian V en te gning af Generalqv arterm est er Gottfried Hoffmann t il indpæling af et van dom råde i den no rdligste del af Hukken . Her anlag des den opr indelige, nu nordligste del af Nyholm . I løbet af 1691 begynd er øen at tag e f orm . Vandområdet sy d
herf or, hv or nu Frederiksholm ligg er var i mange år blevet brugt af skibe til at ud kaste deres ballast og side n også til Københav ns natrenovati on.
Den 6 september 16 90 udb ad admiral Henri k Span sig Kong Christian d . V ' s t illadelse til op førelsen af en bedding på Nyholm , hvilk et han f ik . Hermed grun dlagdes det nye Orl ogsv ærft, hvorfra
det først e orlogsfartøj , 94-kanoners Linjeskib et Dann ebrog løb af st ablen 6 . oktober 1692 . Under
kommando af Kommandør Iv ar Hvi tfeld, spr ang det i luften efter ærefu ld kam p i slaget på Koge
8ugt i 1710 .
Siden blev i fl ere tempi yderligere lavvand ede områder indpælet og fyldt op , hv or ved Nyh olm,
Frederiksholm, Dokøen, og Arsenaløen - det hele i dag bete gnet Holm en, fik den for m det har i
dag . Christiansh olm - t idlige re Mo tzmans Plads - har ikke opri ndeligt til hørt flåden , men købtes i
172 3 til opbevarin g af skibska no ner. Øen solgtes i 1866 ti l civ ilt fo rmål.
Holm ens egent lige skaber er marinens daværende adminis t rato r, Grev Dann eskiold -Samsøe, der
om kring 1740 ud arbejdede planer fo r en rationel bebyggelse med flådeværft, magasiner og kajan læg .
Den 1 JU N 1866 hav de fl åden og dens værf t endelig forl adt Bremerholm og Slo ts ho lmen, hvorefter dati dens "udflytn ing" va r tilendebragt. I de føl gende 100 år var Holmen flåde ns eneste base.
Først i 19 60 ' ern e blev f lådebas erne i Korsør og Frederikshavn bygget. Efte r mere end 300 år
med base på Hol men, bl ev flåden i 1990' erne end nu engang udfl yttet - denn e gan g t il Korsør og
Freder iks hav n. Tilba ge er i dag kun admi nistra tive fun kt ioner samt skoler, og kun Nyholm og dele
af A rsenaløen tilhører end nu flåden.
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I en polit isk udt alelse fra 1923 hedder det : Hvorledes det fo r Resten VI' gaa Holmen, kan man
ikk e vide noget om. Ma ask e vi! Byen ogsaa en Dag have indklamret disse A realer, saa at en Flyt ning kan blive nødvendig .
Ti den har vist , at disse vise ord blev t il virke lighed. Spørg sm ålet er nu , hvor længe restern e af
flåden er at f inde på Holm en.
Efter den seneste udflytn ing blev sto re dele af Holmen solgt til civile form ål. En mindre del af
Ar senaløen, hvor SM K har dom ici l, ti lhører dog end nu søværn et. Kom mandoen har t il hu se i nu
f redede bygning er - kaldet Kuglegårds-kom plekset efte r det grønne områdes oprinde lige formå l
som opbevaringss ted for kanonkug ler - og opført t il bru g for Søart illeriet .
I for bindelse med flådens ud fly t ning til Kors ør og Frederikshavn , blev det besluttet at samle alle
SM K's faci lite ter på Holmen - i Kuglegårds ko mp lekset. Foranledig et heraf blev det nødv end igt at
renovere samt udb ygg e de best ående facil iteter. I juli 19 94 nedsattes en proj ektg ruppe til at
fo restå ud- og ombyg ning på det 12 .00 0 m' sto re areal. Omkostn inger til proj ektet be regnedes til
82 mio . kr.
I forbindelse med renoveringen blev man opmærksom på tagenes meget dårlige tilstand. hvilket forte til at
lagen e på de .J store Arsena lbygninger blev fornye t i 1996-98. Samtid ig blev en del råd skade r udbedret og der
blev isoleret. Antallet af tagvinduer blev f011 tilbage til nærlig det antal og udseende som bygningerne havde.
efter al man i IS.J8 havde fje rnet a lle lagkvistene på de 2 vestlige bygn inger. Over drag e lse n af del færdige
byggep rojek t fandt sled den 2 j uni 1998. s å SMK nn frem st år som en moder ne arb ejdsp lads.

ARSENALØEN, CHRISTIANSHOLM OG BYGNINGERNE - TILBLIVELSE OG
ANVENDELSE

ARSENALØEN
Indtil øen va r opfyldt kaldtes den i en lang periode fo r "N ye Opmu dringsø " . Ar sena let va r op rindeligt af Danneskio ld-S amsø e foreslået bygget på Christi ansholm . Den 9 septe mber 17 38 approbere Kongen et fo rslag fr a Holmens Chef, Scho utb vnacht" Suhm om eta blering af en ø bagve d
Motzmann ' s Plads (det nuværende Christiansho lm), hvor på Ar senalet sk ulle byg ges .
Den oprindelige del af Ar senal øen fy ldte kun få meter uden for A rsenalbygningernes yd ermu re.
Umidde lbart øst for øen, ca. hvo r der nu ses en sto r græsplæne, lå Pramlaug ets Plads, en mi ndr e
ø som det daværend e Pram - og Ste nf ørerlaug i 17 76 havd e fået tilladelse til at anlægge til materieidepot. Ved donation af denne samt efter betydelige opfyldning sarbejder i 1837 , fik A rsenaløen
den fo rm den har i dag . Herefter påbegyndt es byg ning af 5 bådeskur e. Siden bygg es utall ige
større og min dr e bygn inger og anlæg, bl. a. Søartilleriet s Laboratorium i 184 6- 47 .
På en t egning f ra 191 4 ses mod øst skure t il dampb arkasser' og transpo rt båd e. Mod syd ligger
Ar senalet s laboratori um . Tidligere lå her og så nogl e brikkehu se' . Mo d vest ses A rse nalet, hvor
der ud mod hov edvejen er et lille hus med lodsdirekt ørens konto rer. Ud fo r gavlen af A rsenalets
nordre sidefl øj fører hovedv ejen (kaldet Æble stie n) over en br o t il Frederiksh olm. Hvor i dag den
nor dlige ende af by gni ng 25 lig ger, har den oprindelige hovedvej v æret. Ståe nde ud for gav len af
A rsenalet s nord lige sid efl øj, med blikk et rette t mod Frederiksholm , ser man stadig resterne af den
gamle hovedvej .

ARSENALETS BYGNINGER
ARSENALET
Det oprind elig e A rsenal - i dag omt alt som Kuglegårds -komplekset - består af b ygn ing erne 13 ,
180, 181 og 18 2 . Siden disses opf ørelse er byg ningerne 12 , 25 og 49 tilkommet' .
A rsenalet d .v.s. i fø rst e omgang de 2 ves tlige bygni nger langs kanalen, er tegnet af Arkitekt Philip de Lange. Oprindeligt var det pla nlagt at byg ge den underst e eta ge af grundm ur' og øverste
etage af binding svæ rk . Ved kong ens endelige godkend else af byggeriet den 9 maj 174 2 var det
nu ændret ti l, at ogs å øverste etage skulle opfø res i grund mur. De 2 A rsenalbygninge r stod færdige i foråret 17 4 3 . Kongen anerke ndte det store bygg earbejde ved den 15 marts 174 3 at tillægge beg ge øerne det fælles navn Christ ians-Holm ene. Navnet slog dog aldrig an. Mellem byg ningerne ses Kongep orte n, der dan ned e indgang til Holmen, idet en vej ført e over Christi ansholm til
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en landg ang str app e ret ov er for Bremerh olm , hvor marin en deng ang havde sine administrat ionsbygn inger og værft.
Byg ningerne har oprindeligt været anv endt til opmagasin ering af fl ådens art illeriud rus t ning . I deres fuld e læng de har der i un de retagen været en lang ga ng, hvori sk ibenes god s kunne or dnes ,
fo r deref te r at blive båret op på næst e eta ge, hv or der for hv ert skib var indret t et el karnrne r!".
Bygn ingern e er hv er 117 alen lang e, 18 alen bred e og havde oprindeligl hv er 19 porte mod
kajside n.
Søndre og nordre sidefl øj er opf ørt 1771 -7 2 af Tømrermest er Georg Wohlmeist er og M urermes le r B. Schottmann . All erede i 1746 hav de Philip de Lang e udfær di get te gn in gerne og byggeriet
va r kon firmeret af Frederik V, men blev imidl ert id lagt i mølpose. I 17 6 3 udfær diger de Lange nye
revid erede t egning er. Sidefløjene for eslås nu opført ud for midten af hovedfløjen e. Som det ses
endte det med, at bygningern e blev opf ørt hvor de Lange oprindelig havde pla nlagt det. Det
endelig e resultat ligger meget tæt op af hans oprindelige projekt. Dog blev de oprindeligt proje kterede 9 porte mod Kugl egården ændret til 3 og siden hen till .
NORDRE OG SØNDRE A RSENA LBYGNINGER
1741 : Tegn in ger udfærdi get af arki tekt og bygm est er Philip de Lange ind send es til Kongens god kendelse .
1742: Fund amenterne til A rse nalet stå r færdige . Den 9 maj godkender Kongen by ggeriet .
1742: 1742-4 3, nordre og søndre A rsenalby gninger opfø res af Philip de Lan ge .
1894: Bygningern e anve ndes st adi g til opbeva ring af arti llerimate rie l.
1897 : Den nordli ge A rsenalb ygni ng indrettes til kontorer og magasin for Fyrvæsenet.
19 20 : 19 20 -1940, den syd lige A rsenalbygnin g er indrettet til artillerimuseum . Eft er 1940 flyttes
effek te rne til opbev aring i Tøj hus museet.
19 50 : Omkring dette tidspunkt anvendes den sydlige Arse nalbygn ing t il opb evaring af
håndvåben .
1956: Den sy dlige A rse nalby gning anvendes stadig som Arsenal og f rems tå r på dette tid spun kt
så god t so m ufora nd ret. Dog er de 19 porte reduceret ti l 3 .
19 72 : SM K ov ertager søndre A rsenalbygning t il kontorer.
1998 : SM K overtager nordr e Arsenalbygning til kontorer.
ARSENALETS SØN DRE SID EFLØJ
1771 : Opfø rt af T ømr erm ester Georg Wohl meist er og Murermest er B. Schottman n, hovedsage lig
efte r Philip de Lange 's teg ninge r. Byg ningens l ' sal har opr inde lig været in drettet til
kamre .
1838 : Indr ettes der v åben sal.
18 54 : Til 18 56 va r unde rh uset er indrettet til Rapertmagerværksted" .
1856: Ti l MAR 1895 va r der gymnast iksal. Rapertm agerv ærkst edet 12 er f lyttet til no rdre sidef løj .
1896 : Fra MAJ 1896 til 19 15 blev det beny ttet so m proj ektilm agasin .
19 16: Fra 1 MA R 191 6 t il J UL 1923 blev det delvi s ben ytte t so m proj ekt ilm agasin , idet dele af
magas inet blev f lyttet til det nu nedrevne slagte ri, hv or det fo rblev til 1940 . Den øst lige
halvdel af und erhuset v ar indrettet til proj ektil værksted og montageh al.
1920: Ca. 1920 inddrages den gamle gymn ast iksal ti l brug fo r art ill eriværksted.
1921: I våbensalen indrettes marin emus eum .
1923: Fra J UL 19 23 t il DEC 1925 v ar der mu seum shal og granatmagasin .
1926: Fra 29 A PR 1926 t il 1 FEB 1971 anv endtes byg nin gen som kontore r fo r Søartilleriet , de r
indti l da hav de haft ko ntore r, tegn estu e, arkiv og f rokosts tue i det oprin de lige ankerst okhus på Dokøen.
197 1: 1. FES ov ert ager SM K bygningen ti l brug for kontorer.
A RSENA LETS NOR DRE SID EFLØJ
1772: Opfø rt af Tøm rermester Georg Woh lme ister og Murerme ster S. Schottmann , hovedsagelig
efter Phil ip de Lange' s te gninge r.
1856 : Der indrettes Rapertværk st ed.
18 66 : Ombygges til ta deværks- og proviantm agasin . Rapertværk st edet flytte s til det dav ærende
drejerv ærksted på Frede riks holm.
1896 : SAR rømmer bygn ing en. A rt illema te riellet samles i sy dfløje n.
1972: SMK ove rtager byg ninge n til kontorer.
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KONGEP ORTEN
1744: Opførelse af Kongeparte n påb egyndes. Den står færd ig i 1747 . I 175 0 blive r
jerng itterlågerne op sat . Portaludsmyk ningen er formentlig udfort af Hofstenhugger Jacob Fortling
i 174 6 . Siden opfø relsen har Kongeparten undergået en hovedistandsættelse, hvilket atter er
påkrævet. De sidste mange år er forfald et ti ltaget kraftigt. For at st andse yderlig ere forfald og
med henblik på en renovering, blev por ten "pakket ind" i 199 6 . Der arbejdes nu på at skaffe de
fo rnødne økonom iske midler til istan dsættelsen, der bl.a . omfatter sandst ensskulptu rern e,
jerngitterlågerne og en ny brostensbelægning .
KUGLEGÅRDEN (det indre åbne areal)
På arealet mellem de 4 hovedfl øje har der i tide rnes løb vær et opført en ræk ke byg ninger, lige
som der har været indrettet skydebane til f orsøg med småka librede mas kinka noner samt til
udda nnelse og træning i skydning med pistol, mask inpistol og gevær. Såvel i Kuglegården som
langs kajern e rundt om kuglegår dskomp lekse t har der genn em årene væ ret opført et anseligt
anta l stør re og m indre bygninger, både fritligg ende og til bygget A rse nalbygningerne . på det
meste af Kug legårdens ub ebyg gede arealer har der været et st ort anta l kug lesenge 13 , hvor af
navnet Kug legården stammer og henvi ser til sit oprind elige formål. Kug lesengene er for længst
fj ernet. Nogle få der var bevaret af hist ori ske årsage r do g først i 1996. Disse fo rventes
retableret .
Blandt de ut alli ge bygn ing er der har været opført i Kug legården va r bl .a. et sk iveværks ted der i
1934 flytte des ti l det sydøst lige hjørne af Arsena løen. I det nord vest lige hjørne af Kug legården lå
indti l den seneste ombygning, flådens oprindelige slagteri. Denne samt en rækk e and re bygninger
blev nedrevet i forbindelse med den gennemgribende ombygning og renovering af bygningerne j
1994-98. Af de 4 hovedb ygning er samt byg ning 25's ydermu re fr emgår t ydeligt , hvor
tilby gningerne har v æret belig gende .
Forind en artilleriværkste det opførtes i 1887 har de 2 sidefløje været forbun det med en mur som
af-slutning af Kuglegården. På arealet langs gavlen af A rsenalets sydlige sid ef løj og frem ti l
byg ning 25 ses ca . 25 m mu rvæ rk , hvoraf ca. 15 met er er en del af den op rindelige mur der
lukke de Kuglegårdens øst lige side.
Af byg ningsplaner fra 1925 ses at en lang række småbygninger, form ent lig træskure, er opført
fr it liggende i Kuglegå rden og at en del af de bestående bygn inge r er udvi det . I hjørnet på
nordsiden af den nordl ig e A rsenalbygning og A rsenalets nordl ige sidefløj ses en større tilbygning,
der siden er nedreve t .Til geng æld er kug lesenge ne nu fjern et .
Op ad bygning 181' murv ærk gro r nogle gam le vinstokke. Fra t idernes morgen er den histori e
gået i overlevering, at dans ke søoff icerer har hjembragt vinstokkene fra Madeira og at disse er
moderplanter til den nuværende madeiravin . Eft er at vinlus hav de udrydet alle vinstokke på
Made ira og i øv rigt så godt som overalt i Europa, skulle Kug legården v ære det eneste ste d, hvo r
stiklinger f ra de opri nde lige moderplan t er fandtes. På f oranledn ing af den daværende danske
ko nsul på Made ira sendte man stiklinger der ned. Dermed sku lle al verdens madeiravin have sin
op rindelse fr a Kuglegården.
Mod syd ses to 24 " ",,·14 kano ner. De st ammer f ra Orlogsskibet INDFØ DSRETTEN , f ra hv is vrag
de er bjerget. Und er kampen mod englænderne i 1801 bl ev ski bet så ilde ti lredt, at eng lænde ren
opgav at tage det som prise " , men i sted et grundsatte det og stak det i bra nd .
ARTILLERIVÆRKSTEDET
Bygningen - hvor nu SM K har hovedindgang - best år af de 2 parallelt fo rbu ndne byg ninger mod
hovedvejen. Oprindeligt har der kun væ ret en byg ning - den nærmest Kug legå rde n - og endda
be-t ydelig korte re end i dag . Første del af væ rkstedet er opført i 18 86-87 og side n ved
knopskydning udvidet flere gange , senest ved fo rlængelse i 1997, hvor den nordlige ende af
yd erfløje n kom til. Inden den senes te ombygning fandt sted , va r det nu åbne areal mellem de 2
byg ninger overdækket med et glastag og lukket i enderne .
Bygningerne har t idli gere været anve ndt som værksted, monterin gshal, jern lager og beskyttelsesrum for Søartill eriet. Fra omkring 19 79 som gennemgangs lager og varemodt agelse for Flådesta ti on København.
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18 87 : I febr uar f ly tter Bøssemagerværkstedet fra sit hidtidig domicil i Kleinsm edev ærksted et til
sin ny by gni ng på A rse naløen. der herefter benævn es Artille riværkstedet Id en mid t erst e
del af byg ning 25, næ rmest Kuglegård en, der omfatter halvdelen af cafeteriet samt de
små mødeloka ler. .
1892: Vær ksted et udvides betyd eligt ved forl ængelse mod syd .
19 36 : Værk st edet udvides yde rligere ved fo rlænge lse mo d no rd .
1938: Værkstedet ud vid es atter ved en tilb ygn in g para llelt med og i den nordlig e ende af den
op rindel ige bygni ng.
1940: Den ud v endige væ rkstedsbygning udvides betydeligt mo d syd .
1980 : Det åbne areal m ellem de 2 byg ning er , der nu er overtag et af Flådes tation København ,
ov erdækkes m ed gla s og lukkes siden i gav lene. Ved den seneste ombygning nedt ages
dette atter.
19 96 : 1996-9 7, bygni nge rn e der nu er ov ertaget af SMK totalrenoveres . Den ud ve ndige bygning
forlæng es mod nord og d er ti lføres en et age t il den form bygning ern e har i dag . Ved renoveringen har man bev aret artilleriv ærk stedets løbekran. Den ses i cafeteriet.
LØV HYTTEN
18 8 8 : 1888-89: Op fø res i Kug leg ården som ko ntor fo r Bestyreren af A rsenalet. Fra 19 30 hen lå
bygning en ubenyttet i en årræ kke. Sid en tage s den atter i brug som kontor for nogle af
art illerivæ rkst edet s me st re .
Fra en ma nge årig medarbejder er givet i overlevering, at bygninge n efter at hav e henligget
ubenyttet i en årrække , va r så ti lgroet til m ed løv, at ma n da den atter sk ulle tages i brug m åtte
skæ re sig vej gen nem løvet . Deraf navn et .
SM K HOV EDBYGNING
19 1 5: 1915- 16, hov edb ygning opfø res ti l brug som Kemisk labora torium . Ove rgå r siden t il
Søvæ rnets Prøvea nstalt.
1971: Domicil fo r CH SMK .
BØjES KURET
19 20 : " Fyrv æsenets Skur" op fø res til brug f or m ont erin g og klargøring af bøj er. Ses no rd for
parkerings pladsen. Byg ninge n er erklæret f or bev aringsv ærdig . Den anve ndes ik ke læng ere og
skal flyttes .

CHRIST IANS HOLM
1723: M otz mann' s Plad s Idet sene re Chr istia nsholm } overtages fra Krigshospitalet . Øen var
allerede i 1695 delvis opfyldt og indrett et til værft og kølha ling splads af Ingeniørkaptajn Georg
M otzmann og hans broder. I 17 14 Solgtes den til Krigshospit alet Ef t er opfyldning af Arsenaløen
blev de 2 øer fo r-bun det m ed en br o.
Fra ti den hv or Christians ho lm hørt e unde r Søeta te n og hv or adga nge n t il A rse nalet skete v ia denne, findes en rapp or t f ra 1752 om fo rsøgsskydning fra øen. En ko rt gengivelse af rappo rten fø lger her:

Som der er fundne m ange Houbhr er'" i Behold der forhen haver w oart Brugt paa de Svenske
Galiazer saa BehOfer man at wo re forvisset pa a, om samme me d nytte kan bruges paa Hans Maiestets Galejer 2 a: 4 paa hver Galej og som de ey er til Brug at skyde med Runde Je rn Kugler,
mens ikund alene med Skraa sakke" og Certesquer'", maatte samme proves h vor vidt de kan
Række med Skraa Sakk e og Cart esquer, og skeer Pro ven med en 12 U og en 8 U Ip undig el.
Thi ville Hov erd!e og Velbyrdige Herr Commandeur Capitain og Navigations DirecteOr Wægersl6v,
T6jmester Velædle og Velbyrdige Herr M ickei Nielsen Hall, unde r Toj m ester ædle og Velb. Ole
Ibenissen. T6yvagter Velædle Mickei Jen sen og de 3" Fyhrvæ rke re Behage tillige med toronskede agtede 4" Archelie mestrer at gi6re samm e p ro ve, nemlig at skyde med Skraa Sække og Cartesquer af den 12 U og 8 U"?" Svinge Houbitzer og derom tI1 mig in dgive Deres Rapart og Betenk ning, om samme med n ytte kan bruges paa Galejer, om ikke, hvortil da disse Svinge Houbitqer, kan benyttes.
S6e Etat ens Eqvipag e Con tour d: 7" September 175 2.
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Hereft er fol ger rappo rt om skydningern es ud fald og som fore r til yde rligere fo rsog på A mager.
Rapporten slutter med en meg et kort konklu sion:

Hvilket herv ed rapporteres og erag te vi at det er nok som kiendeligt af disse Prøver, det bemelte
Houbitzer, m ed nytte kan bruges paa Hans Maies tets Galej er og andre Fartøjer.
Exece lIences behagelige gotfinden de, ydmygst instilles. S6e Etaten s Tov = Huus d. 4 Okt ober 1752. Wægerslev, M :N:Hall, O: Thonn essen, M :Jen sen,
Borressen, I:Spanger, T:Berrentzen, Jens Kiøge, Carl A ndersen, N:Manda hl, J:Nielsen.

SM K TILBLIVELSE
Som tjen est est ed har SM K eks iste ret side n den 1 DEe 19 67 , m en oprind elsen sk al søg es langt
tilb age i tid en.
Kom mandoen er ops tået ved en sammenlæg ning af 6 tid lige re tekniske ins ti tutioner, og har i en
perio de også om fattet Orl ogsværftet . Frem til den endelige afvikling og integ ration i SM K den
1/2 -197 1, v ar de 6 in stituti on er underl agt SM K. Herudo ver bestod kom ma ndoe n i de for st e år
ku n af den øve rste ledelse og en planlægningsfunktion .
Under de 6 tekniske inst it uti oner hørte en række spec ialtjenester, f .eks . Søartilleriets Labo ratorium og en række skoler m .v . De tekni ske institution er vare tog også uddannelsesop gav er og deres
chefe r havd e for sk elli ge ins pek to rf unkt io ner. Pr. 1 SEP 197 0 udskilte s Inspekt ørf unkt ionerne t il
nogl e nyet ablerede selvstæ ndige ins pektø rem beder.
Med baggrund i erf aringerne fr a 2 . verdensk rig og under indtryk af landets økonomiske situation
efter krigen, blev det i begyndelsen af 1960' erne stad ig me re klart, at der m åtte fo ret ages en
omorganisering og rat ion alisering . A llerede i 1950 havde lign ende tanker v æret bragt frem idet
man da foreslog en fælles ledelse for de tekniske tje neste r. Resultatet ble v bl.a. , at de førn ævn t e
tekniske institutioner, bortset fra Orlogsværfte t , person alemæ ssig t blev kraf ti gt beskåret og samt idig sam let und er en m yndighed - SM K, der skulle varetag e de tek niske opgaver. De uddannelsesmæssi ge op gav er blev und erl agt en række ny e insp ektørembeder. De da være nde t ekn iske
institution er som nu er integ reret i SM K var:

Soartilleriet ISA RI, hvis gamle bygninger SMK nu har til huse i, blev oprindeligt administreret
fælles m ed Landartilleriet . Ef ter nogle indledende ændringer i 16 71, blev SA R endelig t udskilt og
fik fra 1739 sin egen chef; en Søtøj mes t er. Umiddelb art herefter påb egyndtes b yggeriet af de to
lange A rsenalbygninger - Kug leg ården Vest. Bygn inge rne toges i brug 1746. Over in dgangen til
Kuglegården Syd, ses 3 årstal. 1739 hvo r SAR ble v selvstæn digt. 1771 Hvo r byggeriet af Kugle gården Syd og Nord blev påbegyndt og taget i brug, samt 192 6, h vor Kug legå rden Sy d blev taget i anvendelse som kontorer f or SAR . I perioden fra l B68 til 19 12 var Generalinsp ektø ren for
Hærens A rtille ri tillig e t eknisk ertitteriinsoekter for SAR's art illerim ateriel. Samtidig var Søtøjmesteren underlagt Chefen for Orlogs værftet, en kontreadmiral, der koordinerede arbejdet m ellem
søvæ rnets våbenafdelJnger og øvrige t eknisk e institutioner.
Indtil 188 7 var SA R's hovedaktivite ter at f remstille, efterse og rep arere kano ner, håndvåben og
ammunition. Deref ter ud vides ak tivi terne ti! også at omfatte ins tallation af ertitter! i skibe og på
land, fremstilling og vedligeholdelse af udstyr til qesbeskvttetse, planlægning af evelsesskvdninger sam t uddann else af artillerioffice rer og m andskab til kanonerne . SAR ha vde sin storhedstid i
1950 og 60 'erne, hvor en orme m ængder af ertitteriudstv r blev m odtaget på den A merikanske
Marshall-hj ælp. I 1950 omfat tede SA R ca. 12 5 bygninger af en h ver art fordelt over hele lan det.
Det samlede grundareal udgjorde ca. 20,27 ha, det beb ygg ede areal 18 59 5 rrr' og etagea realet
2 6222 m". SAR's pe rsonale omfattede i 1950 ca. 285 personer.
Sominevæsenet ISMVI. Den spæde start til et søm inevæsen ske r ved Lov af 28 maj 1870 om
"Personellet ved Serninetjenesten ", der oprettedes som en underafdeling af 1.lngeniørbatl1lon.
Tjenesten fik lokaler p å Kvintus, h vo r man i starten dog kun beskæftigede sig med passive miner.
I 18 72 oprettedes Flådens aktive Søminevæsen under Orlog sværftet. Omtrent sam tidig hermed,
2 1 oktober 1872 oprettedes en for Hæren og Flåden fælles Søminekommission. Ved kg l. reso lu tion af 11 marts 1878 bem yndig edes Krigs - og Ma rinem /nisteriet til at sam le alt sominevæsen.
såvel det aktive som det pa ssive, under marinen. Det pas sive sominevæsen skulle dog fo rt sat
betjen es af hærens l . tnqenierbøteinons Sømineafdeling . Den t 'ste APR 18 78 samledes de to
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dele til et søminevæs en under ledelse af en søof ficer eller en ingen iøroffic er, men un derlagt Chefen f or Orlogsværftet.
I 1899 ble v radiomateriellet en del af SM V arbej dsom råde. I 1923 ha vde det nået et sådant om fang, at en sel vs tæn dig radiosektion etableredes under SM V. Radiosektion vok sede sig side n så
sto r, at den i 195 1 udskiltes til en selvstændig m yndigh ed - Televæsenet . I 1950 var radiosek tion s ho vedarb ejdsområder radio -, radar-, aroiekter-, ekk olod-, de cca og lo ranmateriel. Endvidere
visse kompasanlæg, min esikring i sovæ rn ets og civile skib e sam t afmagnetisering af samm e. Som
for de andre teknisk e institutioner s tod man også fo r udd ann else af pers onellet sam t udarbejdelse
af reglem enter og oplysningsbøger. Sektionen havde en lang rækk e bygning til rådigh ed over hele
lande t. Personalet bes tod af ca. 160 p ersoner.
Me d f orskellige ændringe r, bl. a. at det overgik tit at være et rent sømili tært fore tagne , b estod
SM V indtil 1/2- 197 1. Indtil nedlæggelsen ha vd e SMV kontorer i bygning 47 p å Nvholm, hv or nu
Ma rinestation Holmen har hjemme. Herudover ha vde man rådighed over en rækk e b ygnin ger.
SMV's hovedarbejdsområder var to rp edoer, miner, dvbtieb omb er. min estry gningsm at eriel sam t
div. andet mat eriel. SMV incl. radiosek tionen beskæftige de i 19 50 ca. 600 p erson er.
Sovæmets Televæsen ITL V) nåede som sel vs tæn dig t tjenestested kun at blive knapt 20 år. Under na vnet Radiosektionen, var TL V oprindeligt en del af Søminevæsenet, men ble v udskilt som
selvstændig insti tu tio n den 1/11- 19 5 1. Organisatorisk var udskillelsen dog allerede gennemført
pr. 1/8 samm e år. Samtidig hermed lejede m an sig ind i et stø rre bygningsk omp leks p å Lergravsvej p å Am ager. TL V forblev her tH sin en delige nedlæggelse.
Sovæmets Skibs- og Maskininspektion (SM/) er af ældre dato , og har oprindeligt været en del af
Orlogsværftet, hvorfra det aldrig blev helt adskilt. Institutionen har sine rødder f ra m idten af
1800-tallet, m en un der forskellig e bet egn els er som Skibs tilsv net. Søværne ts Skibstilsyn og Materielinspek tionen indtil det fra 1/11- 19 5 1 og frem til nedlæggelsen hed SMl . A rbej dsom rådern e var
hovedsagelig af administrativ kara kter; tilsyn med skibsm aterielle t lanalogt med statens skib stilsyn), inspektion , ud færdigelse af sp ecifikationer fo r eft ersy n, uddann else samt udarbejdelse af
reglementer m. v. SMI beskæftigede i 1950 ca. 15 p erson er og ha vde domicil p å Holm en.
Soværnets lutendentur (SI T! ha r under forskellig e navne sine rødder lang t tilbag e i tiden. Institutio nen forest od anskaf felse af pro viant, in ventar og forbrugsgods tit m arinen, lige som den stod
for salg af udrang erede skib e og in ventar. SIT havde ti! huse forskellig e s teder, senest på Quinti
Lynette som nabo til M argretheholm. Dele af SI T's virks omhed ble v integreret i SMK, medens
rester ende funk tioner ov ergik til forvaltning i Forsvarskommando en.
Særværnets Navigationsvæsen (NA V) er også af ældre oprindelse. Fra 1868 betegnedes det Flådens Kompasvæsen og var frem til 11 sep temb er 1898 underlag t forskellige m yndigheder og
p erson er. Fra nævnte dato ansattes en bestyrer og navnet æn dredes til Flådens Komp asvæs en og
Prøvekammeret for Skibslys og Lanterner. Om end kun den før ste del af navn et anvendtes i daglig tale, bevaredes dette indtit det i 195 1 ændredes til NA V. Institutionen har g enn em årene stået f or mangeartede opgav er, såsom anska f fels e og regn skab med na vigation sin strumenter, lanterner, søkort samt for søopmåling i danske og grønlandske far vande. I 1950 beskæ f tige de NA V
(ko mpasvæsenet! 8 pers one r. Chefen var en soo f ficer af reserv en der tillig e var chef fo r Nautisk
Prøvekamm er un der Handelsminis teriet . NA V ble v samm en med de o vrige 5 institutioner nedlagt
og endeligt integreret i SMK den 1/ 2-197 1.
Orlogsværftet (OL V) som betegn else for marinen s værfter p å Bremerholm (Gammelholm) og Nyho lm indfo rtes den l . juli 18 5 6, h vor tHlige stillingen som Chef for Orlo gsværftet op rettedes.
Indtil midten af 1920'erne havde OL Ven kontreadmiral som chef. Siden da og in dtil dets luk ning
var chefen civ il og havde titel af direkter. De gamle tekniske institutioner var indtil midten af
1920 'erne underlagt værftschefen, hvis emb edsområde ogs å omfattede fordeling af p erson el til
fl ådens skibe. Nyb ygn ing safdelingen lukkede i 19 72 og værftet blev en delig t lukke t den 3 1 decem ber 1994. I en periode fra 1976 til 1985 indgik værfte t i SMK.

SMK er direkt e und erlagt For svars kommand oen IFKO) og er over for denne ansv arlig for opbygning og opr eth oldel se af søværnets mat erielle og for syning smæssig e ber edskab .
SM K består i dag af :
- SM K Centralledelse,
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Flådest ation Frederikshavn,
Flådest ati on Korsør,
Marinesta t ion Holmen og
Nybod ers Kommandantskab.

SMK Centrallede lse (SM K CLI har siden oprettelsen genn emgået f lere or ganisat ion sænd ringer .
Den nuv ærende or ganisat ion blev gennemført i 19 94 , men ændres fr a år 20 00 .

SØVÆRNETS IVlATERIELKOMMANDOS VÅBENSKJOLD
Søværne t s Mat eri elk omm andos vi rk somhed omfatter t ilvejeb ringe lse af skibe og mat eriel t il Håden. Som symbol på denne vi rk somhed er v algt en galion sf igu r, idet en sådan i tidlig ere tid betr agte des som " prik ken over i' et ", der på en prydelig måde ma rkerede af slut ni ngen af et skibs
kon st ru kt ion , by gning og udrustnin g. Som galion sfi gu r er valgt en kronet løv e. Sådanne anv endtes i en lang periode i den da nske Flåde, uden hensyn til skibsn avnet. Tinkturern e er de samme
som det danske rig sv åbens, idet bifi guren - stæv ntræet - har få et samm e f arv e som bifigurerne sobladene - i dette v åben . Uanset at løv erne i det dansk e rigsv åben bærer åbn e kro ner, er der i
det foreligg ende v åben benyttet en bøjlekron e, idet denne kro netype bl ev anvendt i den danske
flåde i perioden hv or skibene h avde galion sfi gur er . Kommandoens vå benskj old er ud arbejd et på
fora nledni ng af Chefe n fo r Søv ærn et, og god kendt af H.M .Dro nning en den 17 april 197 4 .

Rene Rosenstand
Hvidovre, november 1999.
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KRONO LO GI

155 0 : Bygn ing af flådefartøjer flytt es fra Slotsholmen til Bremerholm .
156 2 : 1562-64, flådens ank ersmed ie bygges.
1604 : Det n ye tøjh us tages i br ug til opbevaring af flådens arti lleri . Det huser i dag Tøjhusmu seet.
1619 : Efter endt ombygning tag es ankersmedien i brug som Holme ns Kirke.
1680: Adm iralit et et sejler ud fo r at finde en ny plads til fl åden på det lavvan dede område der
siden hen skal blive til Holm en.

1685: 1685-90, Christianshavns Vo ld forlænges mod nord, ved byg ning af yderligere 7 bastioner.
1690: Den 8 april app rober Christ ian V en t egning til indpæling af et vandområde i den nordlig ste del af Hukken. Her anlægges den oprindelige del af Nyh olm .

1696: Allerede på dette t ids pun kt er der tanker fremme om den gode øko no m i i, at sam le flådens
akt iviteter på Nyho lm . I memo ti l sig selv skr ive r Kong Christia n V : M emo rial f or mig Sielf
fl oden ang aaen de, dat . 15 Ja nuar 169 6, 1. 2.3 ludeladt! 4 . Kun de Udteckelinq en '" sche af
hele fl aaden uden st ore beko stning er udi hocken eller uden fore, dog in den bo mben
(bomm en) . 5. Dette forschreffene er nodvendig, i huordant tiderne bliffuer.

17 22: På Nyholm byg ges første del af ø stre T akk eladshu s. Eft er en forl æng else samt byg ning af
Vestre Takk eladsh us" st år begge b ygn ing er fæ rdige i 17 29 . Det er i dag de ældst e
bygn inger på Holm en .

1723: Motzmans Plads (nu Christiansholmi ove rtag es fra Krigs hospitalet .
1738: Den 9 septemb er appro berer Kongen et fors lag f ra Holm ens Chef, Schout bynacht Suhm
Dm et ablerin g af en ø bagved Motzmann' s Plads: Ars enaløen .

1739: Flådens art iller i udskiI les f ra hærens art illeri. Med henbl ik på opførelse af A rsen alet, hvor
flå dens arti llerimate riel skulle op beva res efte r adsk ille lsen fr a hær en,
nogenlunde samt idig opf yldningen til den oprindelige del af Ar senaløen.

påbegynd es

1742: Arsenalets fun dam enter står færdige i marts . Den 9 maj godke nd er Kon gen byggeriet af
Ar senalet.

1742: 174 2-4 3, nordr e Dg søndre A rsenalbyg ning er opføres eft er t egn inger af bygmeste r Philip
de Lange.

1744: Opførelse af

Kongepo rt en påbegyndes. Den står færdig i 1747 . I 1750 bliv er
jerngitterlågern e opsat . Portaludsmykning en er form entlig udfø rt af Hof st enhugger Ja co b
Fort ling i 17 4 6 .

1746 : Opfyldning til Langøen (Frederiksh olm) påbegyndes i den sydlige ende .
1754: På lini e med A rsenalet opfø res på Frederiksholm to sto re (ny e) takkeladshu se. Byggest Ilen
lign er Arse nalet Dg de har da også samme arkitekt. Fundam entet st od færdigt i 175 4 , men
bygn ingerne først 1774 . Også dis se var forbun det med et midterparti som dog senere er
fje rnet. Begge huse er forl ænget i 17 84- 88 Dg har fået tilføjet en etage omkri ng 1858 .
1768: Søarti lleri et er endeligt udfl yttet fra Tøjhuset .
1769: Kongen approberer tegnin g ti l op førelsen af de 2 sid efløje .
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1771 : 1771 -7 2 , nord - og sy df lojene samt en ringmur til den indre gård opfø res . Gården
benævn es Kuglegården. De oprind elige tegninger ti l bygningern e var allerede udført i
17 4 6 .
17 86 : Nyholm forlænges ti l den form den har i dag.
1801 : Bohlendachhuset opf øres ti l brug f or sto re slæderaperte r, de såkaldte " Marshallske"
rapert er.
18 16 : Bohlendachhuset in drettes tilsnedkervæ rksted.
1830: Arsenaleøen der indtil da ikk e var ret meget stø rre end A rsenalet påbegyndes udb ygget
ved opfyldning, hvorved den får den facon den har i dag.
18 37 : Der opfores 5 bådeskure på A rsenaløen I"Halv To lv") .
1846 : Eft er at A rsenaløen var blevet opfyldt ti l sin nuv ærend e form, opføres der i øens Sø hjø rne et nyt laborat orium ti l søarti lleriet . Det er siden udv idet med mange bygnin ger og
ligge r der endnu .
1848 : De opri ndelige tagkviste på A rsenalet og Takkeladshu sene på Frederi ksholm fjern es.
1856: Der indrettes gy mnastiksal i Ars enalets syd lige sidef løj . I den nord re sidef loj indrettes
rapertværksted . 1. Juli in dføres benæv nelsen Orlogsv ærftet for M arinens væ rfter på
Gammelholm og Nyholm og posten som chef for sam me oprettes.
1858: Ved lov af 15 april beor dredes flåden at rømme Bremerholm (Gamm elho lm ), der skulle
bruges t il Københav ns udvid else. Loven best emte at der på Holmen sku lle opføres de
nødvend ige "i nd ret -ninger" t il afl osnin g fo r de på Bremerholm væ rende . En følge heraf var
bl.a., at A rsenalets nord-fløj blev indrettet ti l Fadeværks- og Prov iantmagasin . Den gamle
Prov iantg ård s beho ldninge r bl ev over flyttet hertil og det hidt idige Rapert værks ted blev
f lyttet t il Drejerværk st edet.
1862: Orlogsværftets maskinv ærksted påbeg ynde r bygning af en drejebro mellem A rsenaløe n og
Frederikshol m .
18(,3 :

Indti l dette tids pun kt er Konge po rte n i Kuglegården hov edindgang og enest e adg ang svej til
Holm en. Ad gangen foregår via rofart øj fra Bremerholm ti l Christ iansholm og derfr a til fod s
over en nu ned reve t bro mellem Christiansholm og A rsen aløen . Bro fæst ern e kan stadig
anes.
Værftsb rovagten byg ges som Holm ens ny e indgang. Prinsesse gade forlæng es frem til A rsenaløen, hvormed den f orbindes med en pælebro IV ærftsbroen). De 2 vagtbygning er, der
helt op i 1950 ' ern e havd e ov erdækked e søjlegange, ses sta dig .

186 6 : Christiansholm rømmes i de sidste dage af jun i. Indtil da havde beholdninge n af ankre,
salt pater og kanone r haft sin plads på øen. Øen blev solgt til A /S Christia nsholms
Fabrikke r. Søt øjmeste ren og hans personale flyttedes t il ny e ko nt ore r i den ti dli gere
ankerst oks byg ning på Dokøen.
18 66: På en tegning med fo rslag ti l "Maade paa hvilken den 60"dige Ritfe/kanon kun ne
opbevares i No rdre A rsena/bygning " ses, hvorledes der planlægges jernbanespor genne m
Kuglegården og ind i b ygning en. Ind en for hve r af byg ningens por te ses en drejelig
plat form, som gjorde det muli gt at anbringe 9 kanoner i en halv cirkel. Det er ukendt
hvorvidt fo rslaget realisere des, men situationsp laner fr a 18 94 og 95 tyder derpå; 1894:
Situationsplanen viser at der har været jernbanespor fra kajen genne m Kongepo rten og
vide re over kug legå rden og ind 2 ste der i bygning 25 (artill eriv ærkst edl . 1895 :
Sit uationsp lanen vi ser at yderligere et skiftes por er kommet til og at der herf ra er lagt spo r
helt ind i den sy dlige sidefløj, den byg ning der i dag bet egn es som sy d (bygn . 182) . Dette
stem mer godt ove rens med, at Nord re A rsenalbygni ng rømmes i 18 96, hvor den
efterfølgende indrettes t il Fyrvæsenet der efter endt ombygning flytter ind i 1897 .
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December 1923: Sporerne ses stadig . Marts 19 26 : Situ at ionsplanen viser nu , at de 2
sidespo r er fjernet og kun sporet der fører direkte fra Kong eporten til artillevæ rk st edet er
tilbag e. Dette passer me d, at A rsena lets Søndre (sid e-l Fløj i 1926 ov ergår til anve ndelse
som kontorer for Søarti ller iet.
18 66 : 1. jun, den sid ste rest af Gammelholm ove rdrages til Finansministeriet. Her efter og indtil
nedl æggelsen var der kun et samlet flådeværft. Arsenalets nor dre sidef løj ombygges til
proviantmagasin. Rapertværkstedet fl yttes ti l drejerværkstedet på Frederiksh olm . Frem til
19 22 er Holmens offic ielle navn "O rlogsværftet " .
186 6 : 1866-70, etableres faste broer mellem Chri st ianshavn og A rsena løen og mellem
Frederiksø og Nyholm . Fra Bådsmandsstræde anlægges vej t il Arsena løen og f rem ti l
Freder iksho lm . Fra Nyholms Hov edv agt
ove r Nyholm og Frederiksh olm ti l Dokoen
anlægges spo rveje . Der bygges svingbro mellem Arsenaløen og Frede riksholm .
1876: Medi o MAJ anko mmer flådens før ste bagladeka no n f ra fi rma et Krupp i Essen, en 15 cm "
kanon ti l Skonnerten INGO LF. Efter prøve skydninger på Am ager ops ti lles kanonen i NOV
s. å, i Kuglegården ti l indøv else af kan onbe sætning er. I 18 77 opstill es denn e og yd erliger e
2 t ilsv arende kanoner i INGOLF. Frederiksholm er endel igt opfyldt t il den form den har i
dag .
188 7 : I februa r fl ytter Bøssemagervæ rkstedet fra sit hidt idig dom icil i Kleinsmedeværkstedet t il
sin ny bygning på A rse naløen, der herefter benævnes Arti lleriværksted et .
188 8 : 1888-89, en lille kontorbygning (løvhytten) opføres i Kugleg ården .
1892: A rt illerivæ rkste det udv ides betydeligt .
1893 : 1893-94, SAR 's
arbejdsbyg ning.

labor atorium på Ar sen aloen udvides betyde ligt med

en 2-etagers

1894: Søndre og Nordre Arsenalb yg ning anvendes stadig ti l opbevaring af artillerim ate riel.
Nordr e Sidefløj er in drettet t il proviantmagas in og på kaje n nord for dette er indr ettet et
åben t va reskur. I hjørnet me llem Nor dre Arsenalbyg ning og Nord re sidefløj ses en
ti lbyg ning der anv end es som slagtehus (nedrevet i 1997) . Syd for slagtehuset langs
Nor dre Arsenalbygning ses indr ettet en gård for Fyrvæsenet . Um iddelbart ud fo r
Ar sen albygning ens sydlige gavl lå et f rit liggende skur for br andfarlige sag er. En
frit liggende byg ning langs Sønd re Arsenalbygnng ses og så, men uden angivelse af
anvende lsen , Parallelt med de 2 oprindelige A rse nalbyg ninge r ses arti lle rivæ rkstedet med
sin senest e udv idelse, de r toges i brug i 1892 . Hert il ko mmer en række mi ndr e bygn inger.
I vinkel med Nordre Sid efløj og tilbygget det sydlige hjørne af denn es gav l ses en
ubenævnt bygning . Denne opt ræder senere (1926) som tilhørend e lodsvæ senet .
18 95 : Ud fo r den nor dli ge sidefløj opføres et petroliumsmagasin for Fyrvæsenet, og der bygges
en 80 mete r lang anlægs bro t il Fyrv æsenet s brug . Arsenalets gamle gym nastiksa l i søndre
sidefløj ind rettes til projek ti lmagasin.
1896 : Søartill eriet rømmer Den no rdlig e side fløj . Artillerimateri ellet herfra sam ledes i sydf løjen .
1897 : Den nord-vestlige fløj (byg n. 13) indrettes til og tag es i brug af Fyrv æsenet . Bygningen er
i Fyrv æsenet s br ug frem ti l 199 5.
1915 : Der anlægges fodboldbane p å A rsenalø en (græsplæne - ligger der end nu).
19 15 : 1915-1 6, ti l brug for Kem isk laborat orium opføre s en bygni ng lang s hovedv ejen, hvor nu
CH SM K har domicil.
1917 : På A rsenaløen opfø res et antal oliebeho ldere.
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1920: Omkring dette tid spunk t udvides artilleriværkstedet ve d inddrag else af A rse na lets gaml e
gy m nast iksa l i søndre side f løj . På Ar senaløen byg ges et skur for Fy rvæ senet til kl arg ørin g
af lyst ønder. At kald e det et skur er do g nok en und erdrivelse . Det st år der endnu - den
store træbyg ni ng nor d for b ygning 25 .
19 2 1: I A rsena let s våbe nsal ind rettes marinemuseeum .
1924: I A rsenalets sy dlig e sidefløj er der marinemuseeum o g i nord
provi ant magasin .
Orlogsværftet bli v er udskilt fra fl åd en og f år civ il chef. Den del af væ rfte t der er
beligge nde på Nyh olm fl yttes til Frederi ksh olm . 19 2 9 -31 slås d er ny e bolvæ rker f o ran de
gam le slagbeddi nger (nu Bradd ebænken" på Nyholm) og rest en af arealet planeres . 19 3 8
ned rives værksted sbygningerne .
1927: 19 27-41 , Bohl end achhu set ben yttes af SA R so m t åg emag asin . Siden so m m øbe lma gasin
og endelig som mu seumsmagsin f or søv ærnets samlinger. Huset er nu sol gt til Ann e Linnet.
1926: Sydfløjen er rømmet og taget i brug som kont orer. Langs artilleriværkstedet, ud mod
hov ed-v ejen er opført en ny bygning til artilleri væ rks te de ts brug . Den udvid es siden ad
f lere gang e, senes t i 1994 -9 8 o g er alt så en del af d en østligst e af de nuv ærend e
bygninger 2 5. Af pl anen fr emgår en rækk e forslag til ændringer, hovedsageligt til
indretning af indkør sel m ed sta kit og porte mellem sy d-gavlen af Lod sv æsen et s bygning
og nordgavlen af arti lleriv ærkstedet . Porten har vær et placeret ret på Løvh ytten , på v is
gavl der f oreslås place ret en galionsfigur. Der optræde r stad ig j ern banes po r gennem
Kongeporte n og ind i artilleriværkste det.
1944: Det tyske skibs værft Howaldt Werk e overtager Orlog sværftet som Tr euh ånder .
1961 : Søartillerie ts værksteder ud vides med et st ørre bygningskomplek s på Arsen aløen, øst for
hovedveje n.

1967 : Søvæ rnet s Materielk om m ando oprettes so m tjenest est ed den 1. december. Ko mma ndoen
får indlednin gsvis t il huse i Sp anteloftbygning en på Nyholm .
1992: Flådest ation Købe nha vn nedl ægg es og Marinestation Holmen op står. Holmen er stadig
lukket fo r offentlighe den .
1993: Den 3 maj sejler sa mt lige undervand sb åde som d e sid ste egent li ge fl åd ef artøj er f ra
Holmen m ed kurs mod den fremtidig e basehavn. Holmen ophører herm ed at være base for
flåd en .
1994: Efter me re end 302 år som flå deværft på Ho lme n, ophø rte Orl ogsværftet m ed at eksist erer
den 31 december. V ed væ rftets 2 50 års jubilæum den 6 okt ober 1942 sk rev A xel Juel et
digt, hv or 4 . Ve rs lyd er:

To Hundrede og halvtredsenstyve Aar
Har Hamm erslaget l yd t p å Nvh olm s Bedding,
Og ske 'nne Skibe fo r vo rt M inde staar
Som her ble v skab t til Daad i Fred og Leding.
Vi ser dem glide ud, mens bjælen røj
Og Flag og Hurra imod Himlen fløj
Og de ble v døb t og sign et til at bære
I Fred og Krig vor gamle Flag med ære.
1994: 1994-97 : En række til - og f rit stående bygninger nedri v es, herunder bl. a. slagteriet.
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Nuværende og oprind elig e beteg nelser for A rsenalkompl ekset s bygninger :
Søndre Arsenalbyg nin g bet egn es nu byg nin g 18 1-vest og har 60 arbejdsp ladse r.
Nor dre A rse nalbygn ing bete gnes nu bygning 13 og har 70 arbej ds pladse r.
Ar sena let s Søndre (side-) Fløj betegnes nu Kug legå rd en - syd (bygn . 182) og har 70
arbejd splads er.
A rsen alets Nord re (side-l Fløj beteg nes nu Kugl egårde n - no rd lbygn. 180 1 og har 140
arbejdspl adser.
Kong eporten (mellem bygnin g 13 og 1811. Navnet uændr et .
"løvhytte n" lbygn . 12) h ar 1 arbejdsp lads . Navnet uændret .
Artillerivæ rkstedet nu beteg net som bygning 25 , bestå r af 2 parallelle byg ninger forbundet med
en gennemgang af gla s.
Træs kuret er oprinde ligt bygget som bøjeskur for Farva ndsvæsenet. Det bet egnes bygning 6 5.
SM K hov edbygn in g betegne s nu bygning 49 .

Forkortelser:
SM K: Søv ærnet s Materiel komma nd o
Cl: Centralle dels e
SAR: Søart illeriet
NA V : Navi gation sv æsen
SIT: Søværne ts Intendantu r
SM I: Søværne ts Skibs- og Maskininspektio n
OlV: Orlogsværftet
SMV : Søminevæsenet
TlV : Telev æsenet

Kilde r:
Viceadmiral G. H.R. Zachariae og kommandør T.A. Topsøe-Je nse n: Orlogsværftets Historie, Før
og NU' s fo rlag 19 24.
Arkitekte n nr. 10 , 1941.
Søert illeriets arkive r.
Orlog skapt ajn P. Hol ck : Kort Rids af Holm ens Histori e i ældre T ide r, 19 46 .
Søværents Bygn ingsv æsen, div . te gninger, sit uat io nsp laner og forslag, 186 6, 1894 , 1925,1926,
1927
Marin ens Bibliotek , 1999 .
M iljøministeriet - Planstyrelsen, Bygn inger og Anlæg i Københav ns Havn - 198 8.
Cand . mag . H.C.Bje rg, Holm en - Flådens base gen nem 300 år. SM K 1990 .
København - før og nu - og aldrig, bind 8 : Holm en og Or logsvær f te t af Sven Th ostrup. Palle
Fogtdal. Christi an Elling og Vi ggo Sten M øller: Holme ns Bygn ing shist orie 16 80-1 9 30 . Henr ik
Koppel, København 19 32.
Osca r Pete rsen : Købe nhavn og Marinens Værfter - Breme rho lm og Nyholm 1 167-19 19 . Eget
forlag 19 71 (Ma rine ns Bib liotek ).

Noter:

J

Strornmen: Farvandet mellem Amager og Sjæll and
Corel: (Kirk c-) Koret.
Af holl andsk "Hook" = hj orne.
Svensk barkskib el. lille frega t fra 1700-lall el: Datidens treganer var anneret med 36 ti l 48 kanoner. Dc
mindre korvetter med I ~ til 26 kanoner. " Skibe!" s. 127: Svensk Krejer. 3-masJel: sidsJe halvdel af 17110tall et.
Schoutbynaclu ~ Kontreadmiral. Af Holl andsk opri ndelse. Brugt i liere landes marin er. I Danmark indtil
1771. hvor del ændredes til den nu anvendte grad: kontreadmiral.
51115 fartej er fremdrevet med dampma skineri .
Sled hvor visse af Holmens arbej dere skulle afhenteen kontrolbrik om morgenen og derefter aflevere den ti l
formanden pil arbejdsstedet. Ved arbejdstids begyndelse lukkedes brikkeh nsene. Man fik derfor ingen brik .
hvis man modte for sent og dermed hverken arbejd e eller Ion for dagen.
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Om bygningernes oprindelige og nuværende betegnelser IIl ,V . . se forrige side.
'J

0 .\'.5.

murst en.

Aflukket m m.
11 Rapert: Trækonstruktion hvori kanonen var anbragt.
" Se nole IO.
u Kuglesen ge = kuglestabl er.
I" U-dige = pundige. d .v.s. kuglens vægt j pund. som kanonen kunne skyde med.
I II

I ~ Prise

= krigsbytte.

Iii Houbitzere er Cl krumban eskyt s. hvor projektilet flyver i en krum bane mod malet. modsal en kanon der er
el fladb a neskyts.

Skraa stikke: Horer til skarper. og benævnes efter vægten af den tilsvarende kugle. Skråsækken beståraf cl
antal jernkugler (skråkug lcr). sa m lede i en sej ldugs sæk omkring e n træpind . der er stukkel igennem el hul
i sækkens bund. som vendes opefter. Når kuglerne er nedlagte i sækken tilsnores den udvendig imellem
kuglerne med linegod s. der fastgeres om pindens hoved så ledes. al der dannes e n si rap . hvori skrå sækken
kan bæres: Pinden nedsættes dern æst i spej let, og fastkiles. hvor efter hele skrås ække n beges.
IH Cart csquer (kardæskt): Horer til skarpe t. og beslår af en cylindrisk blikdåse med en jernbund (siodplad e) i
den ene e nde. Denne dåse (vides med je rn kugler. der er mindre end de. som bru ges til skrås ække. og ovenpå
kuglerne lægges e n tr æbund på hvis overfla de dåsens ombojede over kant fastgeres. Kardæskle n benæ vnes
efter vægten af den kugle. der har sam me diameter som d åsen, og når den lades i kanonen ve ndes træbunden ndefter. De mindre kardæskl er er fyldte med blyku gler. og de kardæskter . der bestemmes til haubit sern e
er forsynede med en halvrund træbund. der pass er i kied selen .
I' UdtackeJinge n: Skib eis klar gori ng til sejlads med lobend e og Slåe nde gods. d.v.s. masler og rignin g.
zu Tak keladsh ns: Sled hvor skibets tovværk blev kla rgjort i de riglige storretse r med splejsninge r m.v. og hvor
det blev opbeva ret når skibel ikke " ar ud rustet.
17

21

Projektilets diameter.

"

Bradd ebænk: sled hvor træ skib en e i gam le dage blev kolhalet så de kunne "bradd es". d .v.s. skroget under
vand et blev gåe t efter med værk og tj æret.
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