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Litteraturfortegnelse til de enkelte områder - Topografisk register - Personregister - Kunstnerregister.
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KØBENHAVN
før og nu - og aldrig
En billedkavalkade
om København inden for voldene og seerne

Redaktion
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Holmen
og Orlogsværftet
M SVEN THOSTRUP

PALLE FOGTDAL

I sejlskibstiden bar flådens skibe en galionsfigur som stævnprydelse og som symbol på skibets navn. Det mangeårige kadetskib, korvetten Dagmar's galionsfigur, der ses her, blev efter skibets udrangering i 1901 anbragt i
forgården til Søofficersskolen i Gemersgade 20, og da skolen i 1939 flyttede til Holmen, fulgte figuren med og
blev placeret ud for skolebygningens vestfacade. Dagmar var et af flådens smukkeste fuldriggede skibe og kaldtes i udlandet »Danrnarks Rose«. - Fot. John Jedbo 1987.

Forord
I dette bind fortælles om det store - og af de
fleste helt ukendte - område i København, som
kaldes Holmen. Det er endnu flådens hovedstation med Orlogsværftet samt med kajanlæg, kaserne, magasiner, skoler og kontorer, og det
ligger langs havnens østside nord for Christianshavn og over for Frederiksstaden.
Holmens område er skabt ved århundredlange opfyldninger, som begyndte med Nye
Werck i 1685 og Nye Holm i 1690, og som i alt
væsentligt blev afsluttet omkring 1880. Områdets bebyggelse er ligeledes sket gradvis op til
nutiden - tilpasset flådens behov og udviklingens krav. Derfor er beretningen i dette bind
stort set ordnet kronologisk i modsætning til de
øvrige bind i »København, før og nu - og aldrig-, som er anlagt topografisk.
Hovedsigtet med bogen er dog en udviklingsbeskrivelse med vægt på illustrationer; men
begivenheder, som har haft væsentlig indflydelse på udviklingen, er naturligvis omtalt, ligesom
eksempler på Orlogsværftets vigtigste produkter, flådens skibe, er medtaget i tekst og billeder som vigtige led i historien.
Bogens rammer har ikke tilladt en nærmere
beskrivelse af Holmens arkitektur eller detaljerede redegørelser for organisatoriske og

tekniske forhold. Men disse emner er indgående behandlet i andre værker, som findes nævnt
i litteraturfortegnelsen i bind Il. Læsere, som
måtte ønske at fordybe sig i disse forhold, henvises til de nævnte værker.
I sin helhed fremtræder bogen som en kortfattet »Holmens historie«, og dens udsendelse
ligger så tæt på 300-års dagen for Christian 5.s
godkendelse 8. april 1690 af forslaget til opfyldning af Nye Holm, samt på den politiske beslutning i marts 1989 om delvis rømning af
Holmen, at bindet tillige kan betragtes som et
mindeskrift om et vigtigt område i Danmarks
og Københavns nyere historie.
For god hjælp med indsamling af oplysninger
og billeder takkes Flådestation København,
Orlogsværftet, Fotogruppen ved Søværnets Materielkommando, Orlogsmuseet, Marinens Bibliotek og Søkortarkivet såvel som Rigsarkivet,
Det kg!. Bibliotek, Nationalmuseet og Københavns Bymuseum samt billedarkiverne ved Politiken og Berlingske Tidende.
Desuden bringer jeg forlaget en varm tak,
fordi det inden for »København før og nu - og
aldrig- blev muligt at løfte sløret en smule for
et område, som normalt kun kan betragtes på
afstand.
Sven Thostrup
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Kong Christian 5. var personligt meget interesseret i anlæggelsen af Flådens Leje, Nyværk
og Nyholm. Det er derfor
naturligt, at man finder hans
kronede navneciffer med smuk
ornamentering udhugget i
sandsten anbragt over døren til
krudthuset i Carls Bastion, som
sammen med det tilsvarende
hus i Wilhelms Bastion er de
første og endnu eksisterende
bygninger i det store voldområde øst for Flådens Leje og Holmen. - Opmåling til Chr. Ellings Holmens Bygningshistorie.
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Dette rekonstruerede kort over
København viser til venstre hovedstaden omkring 1650 og til
højre i stipling de militære
anlæg, som fra 1680 og i de
følgende 20 år blev opført i
havnen og på Refshalegrunden.
Det drejede sig om Flådens Leje med batteriet Neptunus, om
fæstningslinien Nyværks syv
bastioner, der blev udvidet med
en udbygning af Christianshavns Vold, samt om Nyholm
med det første, nye skibsværft
uden for Gammelholm og om
den private Motzmanns Plads,
der senere blev erhvervet af SøEtaten. - Kort af Arne Gaarn
Bak 1986 .
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TIDEN FØR 1680
I oldtiden og en stor del af middelalderen blev skibe til
krigsbrug fremskaffet ved udskrivning, når kongen bød til
leding. Det påhvilede hvert af landets distrikter at have et
antal skibe i beredskab og sørge for deres bemanding.
Men i løbet af 1400-tallet nåede udviklingen så vidt, at det
kneb for små, lokale værfter at klare den mere og mere
komplicerede krigsskibsbygning. Under kong Hans indledtes derfor opbygning af en rigsflåde, hvis skibe byggedes på egnede værfter og efterhånden kun på et statsligt
orlogsværft; men under krigsforhold blev de kongelige
skibe endnu i lang tid suppleret med lejede eller beslaglagte fartøjer.

DE GAMLE VÆRITER

Helt fra Absalons tid havde dele af ledingsflåden plads i
Rævehalegattet ved København, dvs . sundet mellem byen
og Slotsholmen. Krigsskibene kom siden til at ligge i
Grønnegaards Havn, en ankerplads over for Slotsholmen
i læ af øen Refshalen i det område, der nu ligger mellem
Christianskirken og Christianshavns Kanal.
I slutningen af 1400-tallet fandtes et primitivt skibsværft på Slotsholmen, men under Christian 3 . blev der
omkring 1550 anlagt et nyt kongeligt værft på Brernerholmen - eller blot Holmen, som efterhånden blev en fælles
betegnelse for de områder ved København, hvor flådens
skibe blev bygget, udrustet og vedligeholdt. Udviklingen
af flådemateriellet medførte, at der tidligt - i modsætning
til forholdene i hæren - skabtes en central marineforvaltning knyttet til det kongelige værft i København, som af
strategiske grunde blev flådens hovedbasis (bind 2).
Værftet på Bremerholm blev udbygget af Frederik 2. og
videreudviklet i de følgende 250 år, indtil beslutning om
dets nedlæggelse blev truffet i midten af 1800-tallet.
Christian 4. lod dette værft supplere med sit imponerende
Tøjhusanlæg, som blev til på Slotsholmen i årene 15981618, og hvis havn, Arkeli- eller Tøjhushavnen, var brugbar i 1604 (bind l). Med dette anlæg havde kongen inden
for Københavns daværende befæstning skabt en betydningsfuld udrustningshavn for sin flåde.
Den første Knippelsbro, anlagt 1618-20, kom på længere sigt til at vanskeliggøre besejling af Tøjhushavnen.
Større orlogsskibe måtte holde sig nord for broen og fik
liggeplads i Krabbeløkke Havn øst for Bremerholm, nu
området mellem Peder Skrams Gade, Holbergsgade og
Nyhavn, og tøjhusmateriel måtte transporteres til og fra
skibene i pramme. Dengang var farvandet øst og nord for
København åbent, men skibene kunne dog ligge i rimeligt
smult vand takket være den lange Refshalegrund, som
med sin lave vandstand og mange småholme dannede en
naturlig bølgebryder øst for havnen. Da besejlingen af
København var stigende, og da skibenes størrelser voksede, blev pladsforholdene så trange, at der i tilfælde af en
skibsbrand i det ofte tætpakkede havneområde ville være
fare for, at ilden kunne brede sig fra skib til skib og udsætte flåden og dermed landets forsvarsevne for alvorlig risiko. Allerede under Frederik 3. blev det derfor taget under
overvejelse at finde en ny liggeplads for de kongelige skibe, men der blev ikke udformet konkrete planer, inden
Den skånske Krig brød ud i 1675 og satte en stopper for
sagen. I Resens Atlas findes dog et kort fra 1674, som viser en tænkt byplan med et flådeværft ivandområdet

Admiralitetet førte i sit segl et
anker, hvorover var lagt tre
løver. Motivet er i nutiden anvendt som logo for chefen - senere inspektøren - for
Søværnet. Omkring 1680 bestod Admiralitetet af rigsadmiral Henrik Bielke, general.
admiral-lieutenent Niels Juel,
etatsråd Christoffer Sehested,
rentemester Henrich von
Støcken samt viceadmiralerne
Christian Bielke og Henrik
Span. l 1673 oprettedes et Generalkommissariat som sideordnet myndighed, der skulle tage
sig af økonomiske forhold. Det
blev fra tid til anden sammenlagt med hærens tilsvarende
myndighed.

Lidt statistik
I 1680 var Sø-Etatens faste personel på 1.575 mand ved
flåden, 150 mand i marinekornpagniet, 562 tøjhusbetjente.
105 proviantgårds- og bryghus.
betjente samt 55 kontorfolk.
Efter behov antoges daglønnet
personel, og der var indrulleret
4.000 matroser. Fuldt udrustet
krævede flåden 16.500 mand,
hvoraf et stort antal hvervede.
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Aldrig: Københavns udvikling
og måske især flådens flytning
fra den indre havn havde været
drøftet i adskillige år, og derfor
kunne Peder Resen allerede i
1674 fantasifuldt illustrere sit
paradekort med de nye tanker,
som dog aldrig blev gennemført
i den foreliggende form . Interessant er, at kortet viser et
flådeværft. omtrent hvor
Flådens Leje kom til at ligge,
og at Gammelholm tænktes
bymæssigt bebygget, hvilket dog
måtte vente i små 200 år (se
bind 2). Der ses også et vældigt
voldanlæg øst for byen - nogenlunde hvor Nyværk blev an lagt (se kortet side 13). Tanken
om bebyggelse mellem Christianshavn og flådeværftet kom
frem igen senere, men blev da
heller ikke realiseret (se kortene
side 41). - Det kgl . Bibliotek.
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nord for Christianshavn og fortøjningspladser på Strømmen, dvs. sejlløbet lige uden for København. Men der
kom intet ud af denne plan.
Virksomheden på Bremerholm hørte oprindelig under
statholderen på Københavns Slot. Med tiden blev der dog
behov for en faglig ledelse af flådens vedligeholdelse og
forsyning samt af skibsbyggeriet. I 1578 oprettedes derfor
en stilling som Holmens admiral, senere kaldet Holmens
chef - et embede, der i 1657 blev betroet den unge admiral Niels ]uel. Han blev samtidig medlem af Admiralitetet,
der var oprettet to år tidligere som Sø-Etatens øverste
myndighed under kongen. Holmens chef blev bistået af
ekvipagernesteren, en søofficer, der tog sig af skibenes
klargøring og oplægning og af havnetjeneste, medens
skibsbygning var overdraget til skibsbygmestre, som ofte
var udlændinge. I 1670 bestemtes, at Admiralitetet skulle
varetage Holmens styrelse direkte, og embedet som Holmens chef holdtes derefter ubesat. Men med god baggrund som tidligere indehaver af dette embede kunne
Niels ]uel stadig tage sig af Holmens forhold, og han blev
drivende kraft bag udviklingen i de kommende år.

o

ARENE 1680-99
11680 beordredes viceadmiral Henrik Span til at udøve inspektionstieneste på Bremerholm, og det blevet skridt på
vejen til genoprettelse af stillingen som Holmens chef.
Span, som havde god indsigt i skibsbygning, viste stor interesse for Holmens forhold samt for flådens udvikling.
Han blev i 1690 endelig ansat som Holmens chef og Hk
desuden overinspektion over Københavns Havn. Til en ledig stilling som vice-ekvipagernester indstillede han samNiels Juel (1629-97). Admiral.
Fik en fortrinlig, maritim udme år den 29-årige OLe judichær, »som vel ikke er en søfadannelse i Holland; tjente unrende Mand, men dog en Person af god Forstand og skal
der de berømte admiraler Marog være en god Matematicus, hvilket sig vel passer ved
tin Tromp og Michael de RuySkibbygningen, og har helst den Berømmelse at være en
ter i krig mod Engl and 1652flittig Person«. Der var netop på denne tid bestræbelser i , 54. Var siden med de Ruyter i
Middelhavet mod barbareskergang på at få Sø-Etatens skibsbyggeri under national, fagne . Vendte hjem 1656 og var
lig ledelse, og et modsætningsforhold mellem admiral
på togt som skibschef Året e fter fik han som admiral bestalSpan og den tjenstgørende engelske skibsbygmester Franling som Holmens chef og ble v
cis Shelton medførte sidstnævntes afskedigelse. Derefter
medlem af det nydannede Adblev judiehær i december 1692 udnævnt til ekvipage- og
miralitet. Under Sundkrigene
fabrikmester på Holmen, og i sidstnævnte nye embede
1657-60 flere gange til søs som
eskadrechef og med i en del
kom han til at virke som Sø-Etatens første videnskabeligt
træfninger. Førte Holmens
uddannede skibsbygger.

Flådens Leje og Nyværk
Da flåden under Den skånske Krig var blevet betydeligt
forøget - fra 33 orlogsskibe .og fregatter i 1674 til 56 i
1679 foruden talrige mindre skibe - blev pladsforholdene
i Københavns Havn yderligere trange, og man tog på ny
skibenes overførelse til en gunstigere liggeplads under
overvejelse, men forberedelserne skred kun frem i sindigt
tempo.
I de første dage af juni 1680 udbrød der imidlertid
brand i en handelsskude, som lå fortøjet på Strømmen
nær nogle af orlogsskibene, og der var åbenbar stor fare
for, at ilden skulle brede sig til disse - en situation, der
som sagt havde været frygtet i årevis. Branden blev dog
slukket i tide, og nu kom der fart på sagen om flådens
flytning. Den 7. juni foretog Admiralitetet under den aldrende rigsadmiral Henrik Bielkes og general-admirallieutenant Niels Juels ledelse en rekognoscering af det
åbne vandområde nord for Christianshavn for at undersøge »om nogen bekvemmere Plads kunne udfindes for Skibene, saa de ikke skulde ligge i et saadant Antal paa hinan-

bådsmænd ved Østervold under
stormen på København 1659.
Gjorde efter krigen udmærket
tjeneste på Holmen, og under
Den skånske Krig 1675 -79 viste
han som flådefører fremragende taktiske og strategiske evner.
Hans største bedrift blev sejren
i Køge Bugt den 1. juli 1677.
Den engelske kong Charles 2.
betegnede ham som -den
største ad miral, som nu er i Europa«. Efter krigen og til sin
død 1697 var han Sø-Etatens ledende person - fra 1683 som
præsident i Admiralitetet. Boede fra 1661 i egen gård på Kongens Nytorv (bind 5). Bisat i
Holmens Kirke, hvor hans sarkofag står i kapellets østre ende . Ved Holmens Kanal rejstes
1881 en statue over ham med
inskription: Gulland 1. maj
1676 - Øland l. juni 1676 Møen 1. juni 1677 - Køge Bugt
I. juli 1677 (bind 3).

Il

ÅRENE 1680·99

Henrik Span (1634-94). Holmens chef. Født i Tyskland; gik
som dreng i koffardifart og
kom siden i hollandsk orlogstjeneste. Deltog i krigen mod England 1652-54. Derefter i venetiansk tjeneste i kamp mod tyrkerne indtil 1658 og så atter i
hollandsk tjeneste, bl.a. under
de Ruyter i danske farvande.
Efter nogle års koffardifart bl.a.
til Østasien kom han igen i hollandsk orlogstjeneste og blev
skibschef. Indtrådte 1677 i den
danske marine, deltog som chef
for orlogsskibet Norske Løve i
slaget i Køge Bugt. Blev derefter viceadmiral og eskadrechef i
Østersøflåden, Under en landgangsoperation på Øland mistede han et øje , men fortsatte aktiv tjeneste og deltog siden i
flere søtræfninger. Admiralitetsråd 1678 . Fik i 1680 inspektionstjeneste på Bremerholm,
men kom også til søs nogle gange . Blev i 1690 Holmens chef
og fik overinspektion over
Københavns Havn. Span besad
teknisk kunnen og virkede for
indførelse af videnskabelige me toder i skibsbygningen og for
etablering af Nyholm. I 1691
udarbejdede han tegningerne til
et orlogsskib - Dannebrage som blev den første nybygning
på orlogsværftet på Nyholm.
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den, for at forekomme Ulempe-. Dagen efter anbefalede
man kongen, at »Dybet paa Pladsen ved Toldboden- blev
taget i anvendelse som flådeleje, og afmærkning af det nye
fortøjningsområde sattes i gang. Dette lå med passende
vanddybder tæt op til Refshalegrunden over for nuværende Søndre Toldbod. Det havde oprindelig betegnelsen
»Hocken«, en fordanskning af det hollandske ord
»Hoeck«, der betyder hjørne eller krog og hentyder til farvandsformen: den sydlige krog af det dybe vand. Den rent
danske form »Hukken- blev også benyttet, men snart slog
betegnelsen Flådens Leje igennem.
En endelig plan for indramning af det nye flådeleje blev
udarbejdet af generalkvartermester G. Hoffmann og fik
kongens godkendelse den 7. februar 1681. Planen gik ud
på, at lejet skulle lukkes med pælespærringer mod nord,
øst og syd, medens det skulle være åbent mod vest af hensyn til skibenes ud- og indpassage. Det kom til at måle ca.
400 m i nord-sydlig og ca. 350 m i øst-vestlig retning, og
det blev i øvrigt placeret således, at den nordlige afgrænsning over for Toldboden omtrent kom til at ligge, hvor
der allerede på Christian 4.s tid havde været en spærring
af pæle og grundsatte skibe. Endvidere kom den østlige og
sydlige pælespærring til at mødes ved det såkaldte Gamle
Batteri, et forsvarsanlæg som under Sundkrigene var
opført på Refshalegrunden over for daværende Sankt
Annæ Bro, der lå omtrent, hvor Direktoratet for Toldvæsenet nu har domicil.
M forsvarsmæssige grunde blev der anlagt et batteri,
kaldet Neptunus, ved flådelejets nordøstre hjørne, og en
vagtstyrke blev placeret på Gamle Batteri. Desuden udlagde man det gamle orlogsskib Gliickstadt som vagtskib ud
for Toldboden, og et andet gammelt skib, Archa Noah,
fortøjedes som blokskib ved vestenden af sydlige
pælespærring.
Besejling af København skulle foregå gennem en kun
60 fod, dvs. ca . 20 m bred åbning mellem Toldbodbroen
og flådelejets nordlige spærring. Denne gennemsejling fik
navnet Bomløbet, fordi den blev lukket med en bom, som
efter besejlingens behov kunne hales til side. M hensyn til
forbindelsen med batteriet Neptunus og Flådens Leje udformede man bommen som en flydebro, og i tilslutning til
lejets nordlige spærring blev der slået en fast gangbro,
Den lange Linie eller blot Linien. Tilsvarende anlagde man
en kørevej og en fodgængersti for flådens folk fra Nyboder til Toldboden.
I første halvdel af 1600-tallet var Københavns befæstning blevet forbedret ved anlæg af Christianshavns Vold

FLÅDENS LEJE OG NYVÆ RK

og forlængelse af Østervold til Sank Annæ Skanse, som
var forløber for Kastellet. Men mod søsiden lå byen åben
og kun delvis beskyttet af Refshalen. Dette gav naturligvis
anledning til bekymring, ikke mindst efter at risikoen for
et overraskende, søværts bombardement var øget, fordi
den nye svenske flådehavn Carlskrona gjorde det muligt
for den svenske flåde at stå til søs tidligere på året end
førhen fra Stockholm. Dette førte fra 1685 til, at den lange fæstningslinie Nye Werck - eller Nyværk - bestående af
syv bationer med mellemliggende volde, kaldet kurtiner,
blev anlagt på Refshalegrunden fra Christianshavns Vold
til Neptunus. Ledelsen af dette arbejde var betroet generalkvartermester Hoffmann efter en plan, som var udformet nogle år tidligere af general Henrik Riise.
Regnet sydfra kaldtes Nyværks bastioner Ulrik, Sofie
Hedvig, Wilhelm, Carl, Frederik, Charlotte Amalie og
Christianus Quintus eller blot Quintus. I Wilhelms og

Dette håndtegnede kort over
København er dateret 1692 og
er - bortset fra Dinesens søkort
fra 1688 - det første kort, som
viser byens nye, østlige befæstning. Den blev dannet ved en
modernisering af Christianshavns Vold og af syv nye bastioner - Nye Werck - der i årene
efter 1685 førtes op til det nye
llådeleje. Dette var anlagt inden
for en firkantet pælespærring,
som lå over for Toldboden og
Kastellet. Nyholm, som da var
under opfyldning mellem
Flådens Leje og Nyværk og allerede havde fået sin første
bedding, er ikke kommet med
på kortet. - Det kg!. Bibliotek.

l3

ÅRENE 1680-99

Dette krudthus opførtes allerede i 1688 i Wilhelms Bastion i den endnu ikke færdige fæstningslinie Nye Werck
på Københavns østside og er nu det bevarede voldområdes ældste bygning. Bygmesteren var Hans van Steenwinekel den yngste, og han forsynede huset med kvist og et sandstensornament over døren. Wilhelms Bastion
ligger i det område, hvorpå Fristaden Christiania blev etableret i 1971. - Foto øverst Bymuseet omkr. 1920 og
nederst John Jedbo 1987.
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Voldområdets næstældste bygning er krudthuset i Carls Bastion, opført 1690 ligeledes af den yngste Steenwinckel. Krudthuset er utvivlsomt Nyværks arkitektonisk fineste bygning. Den hører fortsat under Søværnet,
men det omgivende, rekreativt smukke, men forsømte voldområde blev af Forsvarsministeriet afgivet til Christiania sidst i 1970erne. - Foto øverst Bymuseet omkr. 1915 og nederst John Jedbo 1987.
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Ole Judichær (1661-1729). Holmens chef. Født på Gotland;
studerede først teologi, siden
skibskonstruktion. Elev af Ole
Rømer. Vice-ekvipagemester
1690. Har formentlig bistået
admiral Span med tegningerne
til Dannebrage. Ekvipage- og fabrikmester 1692; blev SøEtatens første viden skabeligt
uddannede skibsbygger. Indrangeret i søofficerskorpset som
kommandørkaptajn 1698, kommandør 1703 og deputeret i
Admiralitetet 1705 . Schoutbynacht 1710, s. å, divisionschef i
Gyldenløves flåde og deltog i
slaget i Køge Bugt 4. oktober.
Fik samme år ledelsen af Holmene og opsyn med landets
kystforsvar. Efter hans forslag
anlagdes søbatterierne Trekroner
og Prøvestenen 1712-13. Viceadmiral 1714. Admiral og Holmens chef 1718, men fortsatte
desuden som fabrikmester. Efter hans tegninger byggedes 14
orlogsskibe og to fregatter. Ledede optagningen af de ved
Marstrand 1719 sænkede svenske skibe og benyttede hertil en
dykkerklokke af egen konstruktion. Udformede 1720 -21 projekt i tre varianter til udbygning
af Nyholm, men ingen af disse
lod sig realisere. Klagemål over
judiehærs embedsførelse førte
til hans afsked 1727 . Han døde
to år efter, og kisten blev indsat
i Holmens Kirkes kapel.
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Carls bastioner blev der i 1688 og 1690 bygget krudthuse
under ledelse af Sø-Etatens bygmester Hans van Steenunnekel (den yngste). Disse arkitektonisk fint udformede
bygninger eksisterer stadig, og huset i Carls Bastion hører
fortsat under søværnet. Uden for bastionsrækken og den
foran liggende grav løb en dæmning, som siden inddroges
i befæstningen under navnet Enveloppen. Ved dens nordende blev der anlagt et lille batteri som en forløber for
Quinti Lynette, der blev til omkring 1750.
Det var Christian 5.s mening, at havneforsvaret yderligere burde styrkes af et batteri på den nordligste del af
Refshalen - omtrent hvor der var udlagt en bøje eller
tønde til vejledning for sejladsen. Kongen omtaler i et notat fra 1689 » ••• det Verck, der burde legis ude ved
Tønderne til Haffuens Forsikring og Københaffuens Beste«, men økonomien slog ikke til, og man nøjedes med at
føre et pæleværk, Estakaderne, fra Enveloppen uden om
Neptunus og Flådens Leje til Bom1øbet.
I 1690 blev vagtskibet Gliickstadt erstattet af et lille batteri og en vagtbygning, Bommens Vagt, på et brohoved
for vestenden af Linien, og Archa Noah udskiftedes med et
vagthus på pæleværk. For at lette overvågningen blev der
desuden lagt lette gangbroer - vægtergange - langs flådelejets pælespærringer mod øst og syd, og mod vest lukkedes det af flydebroer, som kunne fjernes for skibspassage .
Flåden Leje havde i 1692 fået den form, som det stort
set beholdt frem til 1740rne. De oplagte skibe lå fortøjet i
fire til fem rækker, oprindelig for ankre, men siden til
faststående pæleknipper. Den omfattende og besværlige
nedramning af pæle til pælespærringer, fortøjningsanordninger, omkransning af opfyldninger og til bolværksarbejder skete ved hjælp af rambukke, også kaldet
pælebukke. som betjen tes af pælebukkere. en håndværkergruppe, som fremtidigt fik store opgaver i forbindelse
med Holmens udvikling.

Nyholm
Der opstod tidligt behov for jævnlige uddybninger af
Københavns Havn for at modvirke dybdeforringelser.
Dette arbejde sorterede under Holmens chef som en del
af hans overtilsyn med havnen og dens kanaler. Det foretoges indtil begyndelsen af 1600-tallet ved hjælp af »bundriver« og siden med gravemaskiner - trædemøller - med
straffefanger som drivkraft. Under Den skånske Krig
forsømtes havnens oprensning, og efter krigen blev der
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behov for en ekstra indsats. Det skabte problemer med
bortskaffelse af det optagne fyld, selvom Nyværk aftog en
del, og det blev da foreslået at opfylde et område lige øst
for Flådens Leje. På et kort, hvor dette område er mærket
»A«, skrev Christian 5. sin godkendelse den 8. april 1690:
»Vores allemaadigste Villie og Befaling er, at Indpællingen og Opfyldningen imellem Flaadens Hock og Christianshafns Bollwerck, hvorved A anført er, sker og
gjøres«. Ordet »Bollwe r ck- er i denne forbindelse betegnelse for Nyværk. Det bestemtes også, at der skulle graves
en kanal mellem opfyldningen og Nyværk. Det nye område blev således en ø, som kaldtes Nye Holm, og kanalen er
nuværende Søminegrav, hvorover der blev slået en pælebro. Den forbandt Nyholm med Quintus, som man kunne
komme frem til ad »bedækte vej- inden for Nyværks bastioner, den senere Refshalevej. Vandområdet inden for
denne fik betegnelse fra tysk fæstningssprog, som kalder
en bastions bagside for »Keh l- og dennes jordniveau »Erdkehl «. Heraf kom navnet Erdkehlgraven, som stadig benyttes, men som ofte ses forvansket til »Ær tekedelgrave n«l
På Bremerholm, som snart fik navnet Gammelholm,
opstod et andet problem. Det viste sig, at de ret lave vanddybder og de trange pladsforhold i havnen vanskeliggjorde sikker søsætning af store skibe herfra. Dette fik i september 1690 admiral Span til at stille forslag til anlæggelse

Sej lkrigsskibe
Flådens kraftigste enheder, svarende til udenlandske linieskibe,
kaldtes orlogsskibe. De blev klassificeret efter antal kanoner om
bord, fra ca. 50 til ca. lID, som
stod langs skibssiderne på to eiler tre dæk samt på overbygningerne for- og agterude. En kanons styrke blev angivet ved
vægten i pund af en jernkugle,
som passede til kanonløbet.
Flåden benyttede 36-, 24-, 18-,
12- og 8- pundige kanoner samt
enkelte mindre pjecer; de
sværeste anbragtes på underste
dæk. Til krydsertjeneste benyttedes en mindre og hurtigt sejlende skibstype, fregatten , som
efter størrelse kunne føre 20 til
44 kanoner på et gennemgående dæk . Orlogsskibe og fregatter var fuldriggede skibe , dvs.
de havde tre master med råsejl.
Til depeche- og forsyningstjeneste brugtes mindre skibstyper.

Til minde om anlæggelse af
Flådens Leje og skibsbyggeriet
på Nyholm lod Christian 5. i
1691 slå en medalje udført af
tyskeren Bartold Meier. På reversen ses det første og eneste
samtidsbillede af det nye etablissement. Til venstre for
Bomløbet ses Toldboden og til
højre derfor Bommens Vagt,
Flådens Leje, fyldt med skibe,
og Nyholm med orlogsskibet
Dannebroge under bygning. Nyholm var da ikke halvt så stor
som Bremerholm. Inspireret af
2. Mosebog, kap . 13-14, om israelitternes udvandring fra
Egypten er skystøtten og ildsøjlen, hvormed Herren viste vej,
afbildet over havnen, og teksten
siger - rned disse som førere-.
Indskriften nederst -hve rke n
udfordrende eller ladende sig
udfordre- hentyder til den nye
flådehavn Carlskrona. - Tegning efter original i Nationalmuseet.
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Spanterids og sidetegning til
orlogsskibet Dannebroge, som
var det første skib, der blev
bygget på det nye flådeværft på
Nyholm. Kølen blev lagt i slutningen af 1691, kun lidt mere
end et år efter at opfyldning af
den Nye Holm begyndte. Skibet
søsattes allerede den 6. oktober
1692. - Rigsarkivet.

Tegning af orlogsskibet Dannebroge's agterspejl. Skibet var opkaldt efter den nyindstiftede
Dannebrogorden, hvis insignier
derfor udgør en væsentlig del
af agterspejlets fornemme ud smykning. - Rigsarkivet.
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Her ses Tøjhusmuseets nøjagtige model af Dannebroge udført
af modelbygger Erik Skive. Skibet deltog med Ivar Huitfeldt
som chef i slaget i Køge Bugt 4.
oktober 1710 og kom efter hidsig fægtning mod den svenske
flåde i brand. Huitfeldt fortsatte kampen, også efter at skibet
havde mistet manøvreevnen og
måtte ankre. Til sidst sprang
det i luften, og godt 500 mand
omkom. Vraget blev lokaliseret
efter stormfloden i 1872 og en
del vraggods opfisket, bl.a. kanoner af den bekendte kongeserie fra Christian 4.s tid. Nogle
af disse står ved mindesøjlen i
anlægget bag Nordre Toldbod.
- Tøjhusmuseet.

af en bankestok, dvs. en byggebedding på Nyholm, hvis
undergrund var tilstrækkelig solid. Kun tre dage efter, at
forslaget blev fremsat, gav kongen sin godkendelse, hvilket tyder på, at majestæten personligt har været engageret også i denne sag. Arbejdet skred så hurtigt frem, at
kølen til orlogsskibet Dannebroge kunne lægges sidst i
1691, og skibet, hvortil Span selv havde leveret tegninger,
søsattes allerede den 6. oktober 1692 efter en imponerende skibsbyggerpræstation.
Nyholms første bedding blev anlagt, før hele opfyldningsarbejdet var færdigt, og efterhånden, som dette

Dannebroge 's vrag blev genfundet i 1985 og gjort til genstand
for omhyggelige undervandsarkæologiske undersøgelser.
Blandt de mange fund er ca.
400 sølvmønter fra samtiden.
Som svømmedykker har museumsinspektørJørgen Christoffersen udført denne tegning af
Dannebroge's vrag, som han har
set det på havbunden. - Orlogsmuseet.
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Til minde om bygning af admiral Spans flydedok blev der
slået en medalje, som på forsiden viser et billede af dokken
og et indsat skib. Kunstneren er
Christoffer Schneider. Over
hans initialer står -Ved denne
Moder genfødes jeg« , På medaljens bagside en latinsk indskrift,
som oversat lyder: -Aar efter
Christus 1691, da Christian 5.,
den bedste af Konger regerede,
blev ved Henrik Spans Dygtighed og Energi opfundet et
Skibbygningsværk, hvorved
gamle og af lang Brug brudne
Skibe med stor Besparelse af
Tid og Omkostninger kan
udbedres og gøres i Stand paany, saaledes at den Bekvemmelighed, som Naturen havde
nægtet, ved Kunst er skabt e ,
Den sidste bemærkning hentyder til det mislykkede forsøg på
at anlægge en tørdok på Garnmelholm . - Nationalmuseet.

Holmens arbejdstid
Man havde 295 arbejdsdage om
året; heraf var 192 sommer- og
103 vinterdage med arbejdstid
fra kl. 5 til 19 henholdsvis fra
kl. 8.30 til 15 og med middagspauser på to og en time . Smedene havde også om vinteren
lang arbejdsdag, for at ilden i
esserne kunne udnyttes, og de
fik derfor særlige tillæg . Fra
1799 sluttede arbejdet daglig kl.
16 hele året. Sommer og vinter
gjaldt forskellige løntariffer,
indtil ensartet dagløn indførtes
i 1816. Fra 1919 gik man over
til 8 timers arbejdsdag, og i
1921 blev sommer- og vintertiderne kl. 7 til 16 og kJ. 7.30 til
16.30. Ens arbejdstid kl. 7 til
16 indførtes 1929, og siden er
forholdene tilpasset det civile
arbejdsmarked.
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skred frem, blev bedding nr. 2 og et slæbested til ophaling
af småskibe etableret syd for bedding nr. 1. Derefter foregik en livlig byggevirksomhed på det nye værft, hvilket kan
ses af de følgende års mange søsætninger derfra: orlogsskibet Nellebladet 1693, fregatterne Meagen. og Sorte Ørn
1694, orlogsskibene Dronning Lovisa 1695, Prins Carl og
Prins Wilhelm samtidig i oktober 1696 samt Prins Christian
og Sophia Hedvig året efter, og netop før århundredskiftet
søsattes Fredericus Quartus på 110 kanoner - det største
sejlførende orlogsskib, som er blevet bygget til flåden. En
så omfattende produktion på kun otte år på den afsides
byggeplads kunne naturligvis ikke gennemføres uden et
materieldepot og et smedeværksted nær ved beddingerne.
Der var da også i 1691 blevet opført et materielskur af træ
nord for bedding nr. l med rum til et trælager og plads til
en lille smedje. Meget tilvirkningsarbejde måtte dog stadig udføres på Gammelholm, hvorfra godset overførtes
med pramme - en dyr og ofte besværlig transportform.
Admiral Span foreslog samme år, at der skulle opføres
yderligere tre rnaterielskure, og kongen lod tegninger og
overslag udarbejde, men mere skete ikke. M hensyn til
personellet på den øde arbejdsplads blev der dog opsat et
ur i hovedvagten ved batteriet Neptunus, og der rejstes en
klokkestabel, hvorfra der kunne gives timeslag, thi byens
kirkeklokker kunne ikke høres på Nyholm.

NYHOLM

Da et tidligere iværksat dokprojekt på Gammelholm
måtte opgives, fik den virksomme Span også bygget en af
ham selv konstrueret flydedok. Christian 5. skrev herom i
sin dagbog den 10. november 1691: »Lod Vi en Docke,
hvor endeel Skibe kan efterhaanden udi repareres og renouvelleres fra Kjølen op til, afvinde fra sin Bankestok, der
den var paa bygget; samme er inventeret af Admiral Henr.
Span«. Denne dok var i brug i over 20 år, og den endte sine dage som underlag for det første søbatteri Prøvestenen.
Da admiral Span døde i 1694 efterfulgtes han som Holmens chef af admiral C. E. von Stecken. Han påpegede ved
årsskiftet 1695-96, at bygning af de tidligere foreslåede
materialhuse på Nyholm snart burde gennemføres for at
undgå bekostelige og tidskrævende pramtransporter, men
henstillingen førte ikke til noget. Et par uger senere skrev
Christian 5. dog i et dagbogsnotat, at det var ønskeligt om
også udrustning af flåden kunne ske på Nyholm. Der var
således på allerhøjeste sted allerede dengang tanker om
udflytning fra Gammelholm til Nyholm. Men foreløbig tillod økonomien ingen udbygning af det nye værft, som
dog var blevet en betydningsfuld aflastning for skibsbyggeriet på Gammelholm. Det nye flådeleje havde endvidere
skabt den ønskede sikring af flåden og samtidig gjort besejling af København lettere.

Flådens tal
Mod slutningen af 1690erne bestod flåden af ca. 75 skibe med
i alt 2.700 kanoner, inklusive
skibene ved sø-ekvipagerne i
Norge og Holsten. Sø-Etatens
faste personel var siden 1680
steget til ca. 3.900 mand, medens der fortsat behøvedes
16.500 mand til fuld bemanding
af flåden . Denne kunne
forstærkes med defensionsskibe,
dvs. stærkt byggede handelsskibe, som i krigstid kunne bevæbnes. Der fandtes 27 af disse.
som i alt kunne føre 1.200 kanoner.
Flådens Leje og Nyholm år
1697 med den da benyttede
fortøjnings plan. som gav plads
til 28 orlogsskibe og 24 fregatter. Der er vist yderligere tre
pladser. formentlig til skibe under færdigbygning, eftersyn eller udrustning. Syd for bedding
nr. 2 blev der senere bygget en
tredje. lidt mindre bedding. kaldet fregatbeddingen . - Tegning
af Jesper A. Pedersen efter original i Rigsarkivet.

Bommens

V.gI
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Det virkningsløse flådePå dette stik fra 1706 ses
København i fugleperspektiv
østfra under bombardement af
en allieret svensk-hollandskengelsk flåde i juli 1700 . Fjenden holdes på afstand af
Nyværks kanoner og beskydes
desuden af nogle skytpramme,
som var udlagt på Refshalen,
omtrent hvor søbatteriet
Prøvestenen siden kom til at
ligge . Uden for Nyværk bemærkes dæmningen - Enveloppen hvorpå der senere blev anlagt
fremskudte fæstningsværker, og
fra hvis nordende Estakaderne
førtes uden om Nyholm hen til
Toldboden. På bedding på Nyholm står orlogsskibet Havfruen
under bygning som det primitive værfts byggenummer 11.
Flådens Leje er tomt, da den
udrustede flåde ligger til ankers
ud for Kastellet blokeret af den
fjendtlige styrke. I baggrunden
skimtes Motzmanns Plads foran
Gammelholm. Affæren bekræftede Christian 5.s opfattelse, at
det var nødvendigt at få havneforsvaret forstærket. Dette skete dog først i 1712 med anlæggelse af søbatterierne Trekroner og Prøvestenen. Ser man
efter på institutionsfortegnelsen
bemærkes, at fjerde og femte
bastion fra højre er kaldt Christians og Carls, medens det rettelig er Carls og Wilhelms. Stikket er udført i København af
den tyskfødte kobberstikker J.
Friedlein, som opholdt sig i
Danmark fra 1699 til sin død i
1706 . - Orlogsmuseet.
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Orlogsskibet Loaland ophængt som kirkeskib i
Lindevang Kirke i København. Modellen blev
bygget af modellerer E. Werge, Orlogsværftet,
og ophængtes i kirken 6. maj 1945 . Laaland blev
søsat på Nyholm den 4. juni 1711 og var det eneste orlogsskib. som byggedes under Den store
nordiske Krig. Det var konstrueret af fabrikmester Ole Judichær og hørte til de små orlogsskibe
med ca . 50 kanoner. hvoraf de sværeste var 18·
pundige. En sådan kanon vejede godt 2 t og
krævede ni mand til betjening. Skibet var 43 m
langt, 11 m bredt og havde en dybgang på godt 5
m. og dets bemanding talte ca. 400 mand. I 1716
indgik Laaland i Kattegat-eskadren som Tordenskiolds flagskib og deltog i angrebene på Strømstad 1717 og Marstrand 1719. - Fot, Hanne Hansen .

Model af mudderrnaskine, en -trædernølle-, som anvendtes til opmudringsarbejder i Flådens Leje og Københavns Havn indtil omkring 1780. Drivkraften var straffefanger. som vandrede inden i drivhjulene. - Orlogsmuseet.
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Under den korte krig mod Sverige år 1700 blev flåden i
juli-august blokeret i København af en overlegen svenskengelsk-hollandsk flådestyrke, som bombarderede byen.
Nyværks kanoner medvirkede til, at bombardementet kun
fik ringe virkning, og fæstningens berettigelse blev derved
tidligt demonstreret. Begivenheden er foreviget på Friedleins fremragende, samtidige stik, som viser, hvorledes
Nyværk omslutter det udvidede havneområde med Flådens Leje og Nyholm og delvis lukkede den tidligere åbne
søfront (se side 22-23) .
I modsætning til sin fader manglede Frederik 4. ganske
forståelse for sømagtens betydning. Han viste ringe interesse for Holmens udvikling, og da hans nærmeste rådgivere i militære anliggender i årene frem til 1717 savnede
sømilitær indsigt, havde Holmens chef ofte svært ved at
opnå godkendelse af sine forslag. En fornyet forestilling
fra admiral von Støcken om opførelse af materialhuse på
Nyholm samt om forstærkning af Københavns søforsvar
mod nord blev således skrinlagt.
Ved Danmarks indtræden i Den store nordiske Krig
1709 rådede flåden endnu over en ganske stor orlogsskibsstyrke, og da krigen kom til at tære stærkt på rigets
økonomiske ressourcer, kunne man efter fuldførelse af
Laaland udsætte fornyelse af de ældste orlogsskibe. Derimod måtte der bygges adskillige mindre skibe på Gammelholm - især de såkaldte skytskibe, som brugtes i fjendtligt
kystfarvand. Krigen levnede ej heller midler til normal
vedligeholdelse af Holmens anlæg - endsige til opførelse
af nye bygninger. Man havde dog erkendt behovet for en
udbygning af Københavns sødefension, og fabrikmester
judichær, der i 1698 var blevet indrangeret i søofficerskorpset som kommandørkaptajn og efterhånden avancerede til admiralsklassen, fik i 1712 et forslag til anlæggelse
af -to søbatterier godkendt. Hertil brugtes gamle orlogsskibe, idet Trekroner og to andre blev grundsat på nordspidsen af Refshalen og efter afstivning med pæle, sten og
sand kom til at danne søbatteriet Trekroner, medens admiral Spans gamle flydedok og tre ældre skibe blev til søbatteriet Prøvestenen i fladvandet øst for Nyværk.
Sidst på året 1710 var admiral von Støcken afgået fra
aktiv tjeneste, hvorefter judiehær i forbindelse med hvervet som fabrikmester fungerede som Holmens chef, og da
han i 1718 blev admiral, ansattes han formelt i embedet.
Med viceadmiral C. C. Gabels overtagelse af stillingen som

Knud Benstrup (1692-1742).
Overfabrikmester. Født i Ebeltoft. Sekondløjtnant 1714. Fik
flere udkommandoer til søs.
Premierløjtnant 1717. Blev i
1723 bestemt til på udenlandsrejse at »gøre sig habil i Fabriquen«. Kaptajnløjtnant s.å, Studerede skibsbygning i Frankrig,
Holland og England indtil
1727. Fik derefter ordre til at
udarbejde tegninger til og model af et orlogsskib efter franske principper. Udnævnt til
fungerende fabrikmester 1729
og beordret til at bygge 60kanonskibet Tre Løver. Kommandørkaptajn og overfabrikmester 1731. Efter hans tegninger byggedes 15 orlogsskibe og
en fregat, alle velsejlende skibe.
Han indførte mange skibsbygningsmæssige forbedringer og
konstruerede en mastekran på
Elefanten. 1734 fremkom kritik
af, at han prioriterede manøvreevne højere end slagkraft.
hvilket tillige med, at orlogsskibet Christianus Sextus lå 6 tommer dybere end beregnet, førte
til en langvarig sag mod ham .
Under afsluttende retshandling
påstod anklageren dødsstraf,
forsvareren frifindelse . Men
Benstrup blev benådet i anledning af indvielsen af dokken på
Christianshavn 1739 og afskediget med pension. Tilkaldtes i
1740 til assistance for fabrikmesteren, men fras agde sig
hvervet efter kort tid . Død 1742
og begravet i Ebeltoft. Der findes intet portræt af ham .
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Model af orlogsskibet Tre Løver på bedding klar
til søsætning. Skibet blev bygget i 1729 -30 som
det første efter fabrikmester Bensirups tegninger
og var meget vellykket . Som modellen viser. var
skibet ved søsætningen kun opklædt til underste
batteri, idet færdigbygning på den tid skete efter. at skroget var kommet i vandet. Man bemærker taljerne. som brugtes til at få skibet i bevægelse - søsætningen foregik dengang med stævnen først - og desuden ses stoppetoven e , som er
skudt op bag skibet og forsynet med knæktove til
bremsning. - Orlogsmuseet.
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Her ses en tegning af fabrikmester Benstrups
rnastekran, som blev opstillet på Elefanten 1729.
Den var af træ, 36 m høj og rigget som en mast
med hejsebomme. Kranen var i brug, indtil den
afløstes af Nyholrns Mastekran. - Rigsarkivet.

JUDICHÆR AFSKEDIGES

overkrigssekretær kort forinden bedredes Sø-Etatens
vilkår, om end de finansielle vanskeligheder også i de
første efterkrigsår begrænsede bevillingerne, og kun
langsomt kom der gang i genopbygningen. judiehær arbejdede ihærdigt med flere projekter til forbedringer på
Nyholm (se side 30), men han blev modarbejdet af indflydelsesrige modstandere i Admiralitetet, som fremsatte
klager over hans embedsførelse. Selvom han tilbageviste
disse med styrke og ironi, blev han efter en langvarig sagsbehandling afskediget i 1727. Han efterfulgtes af viceadmiral j. A. von Paulsen, som dog måtte trække sig tilbage
på grund af svagelighed to år senere og da afløstes af viceadmiral Michael Bille.
Posten som fabrikmester blev holdt ubesat, indtil man
fandt en egnet person i kaptajnløjtnant Knud Benstrup.
Han ansattes først som fungerende fabrikmester og fra
1731 som overfabrikmester, medens hans samtidige Diderich de Thurah blev fabrikmester. Benstrup lagde franske
konstruktionsprincipper til grund for sine nybygninger,
der - med orlogsskibet Tre Løver som den første - viste sig
at være gode sejlere. En del søofficerer foretrak imidlertid de tidligere benyttede engelske metoder med vægt på
kampkraft fremfor sejlevne og var kritiske over for Benstrup. Da det viste sig, at Christianus Sextus, en ny tredækker på 90 kanoner, stak 6 tommer eller ca. 15 cm dybere
end beregnet, rejste de så alvorlig kritik mod Benstrup, at
en undersøgelseskommission blev nedsat for at gennemgå
sagen, som efterhånden udviklede sig til en bitter strid om
konstruktionsprincipper (se side 38).

Holmens mandskab
Mandskabet bestod af
Håndværkergruppen og -Holmens Compagnie «, De fleste
håndværkere var fast ansatt e
»årstjenere-, men derudover
kunne der ansættes -daglønnere- efter behov. Håndværkerne
omfattede skibstømrere, mastemagere, pælebukkere (dvs.
tømrere ved bolværksarbejder.
hvor rambuk eller pælebuk an vendtes), snedkere, rebslagere,
sejlmagere, blokkedrejere, smede, billedskærere, borere,
savskærere og murere. Hver
faggruppe blev ledet af en mester og et antal mestersvende. I
slutningen af l 760erne og
århundredet ud lå antallet af
årstjenere i Håndværkergruppen på ca . 1.150 mand og ca .
120 lærlinge. Antallet af
daglønnere var normalt ca.
200. Personellet i - H olrnens
Compagnie- foretog tilrigning,
forhaling og kølhaling af skibene og besørgede desuden forefaldende transportarbejde.
Compagniet talte ca. 200 mand,
som var årstjenere.

Den gamle stoppebom, som nu
står ved den senere opførte
Spanteloftbygnings nordvestre
hjørne, er et minde om skibsbyggeriet på Nyholm. Den
hørte til bedding nr. log var
fastgøringspunkt for de trosser,
som skulle bremse afløbsfarten
på skibe under søsætning. Orlogsmuseet.
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Aldrig: Admiral judiehærs projekt nr. 3 fra 1721 var mindre
ambitiøst end hans to foregåen de efterkrigs-projekter, men
fremtrådte dog som forslag til
en betydelig udvidelse af SøEtatens områder. Der var regnet med en »d rej ning- og udvi delse af Nyholm, hvorpå der
skulle anlægges fire beddinger
og tre materialhuse, og syd derfor skulle der opfyldes to lange
øer med magasinbygninger og
fortøjningspladser. Endelig
skulle batteriet Neptunus erstattes af en større, nordvendt bastion. Det blev dog langt mere
beskedne anlægsarbejder, som
blev iværksat. - Tegning af Jesper A. Pedersen efter original i
Rigsarkivet.

Uanset et presserende behov for erstatning af udslidt
materiel efter krigen kom det længe til at gå langsomt
med bygning af nye orlogsskibe. I tiåret indtil 1730 søsattes kun seks, alle fra Nyholm, men efter Christian 6.s tronbestigelse øgedes byggetakten, og på kun fem år blev ni
orlogsskibe og en fregat færdiggjort. Af disse blev syv bygget på Gammelholm, da der langt om længe var sat moderniseringsarbejder i gang på det forfaldne Nyholm, og
så længe de stod på, kunne beddingerne ikke benyttes.

Forbedringer i Flådens Leje
I de første år efter århundredskiftet og under krigen blev
der ikke foretaget andre arbejder i Flådens Leje end udskiftning af brøstfældige fortøjningspæle med nye Duc
d'Alber, dvs. fortøjningspæle med skrå støttestolper.
Efter krigen måtte der foretages omfattende og langvarige opmudringer i hele havneområdet, og med henblik
på en forbedring af flådens vedligeholdelse besluttede

---- - -
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man at anlægge tre nye bradbænke, hvor store skibe kunne kølhales, dvs.overkrænges, så skibsbunden kunne renses og brades (tjæres). To af disse blev placeret nord for
bedding nr. 1 på Nyholms vestside, medens den tredje
dannedes i 1728 ved grundsætning af det gamle orlogsskib Elephanten vest for og vinkelret på Nyholms nordlige
del. Skibet var lagt sådan, at det skabte læ mod sø og isgang for de to andre bradbænke. På pæleværk ved vestenden af Elephanten rejstes en 36 m høj mastekran, som var
konstrueret af Benstrup, og som var i brug indtil 1749.
For at lette skibenes udhaling fra Flådens Leje besluttede man i 1734 at skabe en passage gennem dets nordlige
afgrænsning, og lidt vest for Elephanten blev det stadig eksisterende Nyt Løb gravet. Fyldet herfra brugtes til dannelse af en ø omkring det grundsatte skib, hvis navn blev
overført til det nye landområde. M hensyn til forbindelsen til Nyholm blev Nyt Løb lukket med en flydebro, ligesom der blev slået bro mellem Elefanten (stavet således,
efter at skibet var grundsat) og Nyholm.

Nyholm bebygges
Opfyldning af Nyholm fuldførtes i begyndelsen af 1700tallet, men bebyggelse for at gøre værftet mere effektivt
kom som sagt ikke på tale, før krigen var forbi. På grund
af Pesten, som hærgede hovedstaden i 1711, opførtes dog
en del barakker til indkvartering af værftets arbejdere og
flådens hjemmeværende mandskab, så man kunne afsondre dette krigsvigtige personel fra den epidemiramte
by.
Ved krigens slutning udarbejdede judiehær en rapport

En tegning med påskrift »Plan
og Profil af det Materialhus
som allerunderdanigst forestilles at kunde blive opsat paa Nyholm til Planker og andre
Skibsmaterialers Konservation«,
dateret den 3. september 1720,
godkendtes året efter, og det
første bindingsværkshus på Nyholm blev opført langs kanalen
mod Quintus. Det blev to fag
bredere og et fag længere end
tegningen viste. Huset måtte
nedrives i begyndelsen af
1740me for at give plads til
Spanteloftbygningen. - Rigsarkivet.

Holmens ledere
Sideordnet under Holmens
chef sorterede fabrikmesteren
med ansvar for skibskonstruktion og skibsbygning, og ekvipagemesteren, som tog sig af almindelig arbejdsdrift, bevogtning og transport samt overvågede disciplinen. Håndværksmestrene sorterede i teknisk
henseende under fabrikmesteren, medens de og deres underordnede mestersvende, kvartermænd og håndværkere i
øvrigt var underlagt ekvipagemesteren.

29

ÅRENE 1700-35

Aldrig: Kommandørkaptajn
U. F. Suhms projekt til et marineetablissement ved Nyholm er
ikke dateret, men antages udarbejdet sidst i 1720me, dog før
1728, idet Elefanten, der dette
år grundsattes til brug som bradebænk, ikke er indtegnet.
Sammenlignet med Judichærs
lidt ældre projekter og med
den senere helhedsplan, synes
dette projekt lidet gennemtænkt, men måske kan det
ses som et skridt på vejen til
helhedsplanen af 1740, som
Suhm bidrog aktivt til i sarnarbejde med Danneskiold-Samsøe.
- Tegning af Jesper A. Pedersen efter original i Rigsarkivet.
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over Holmens tilstand med forslag til opførelse af de tidligere foreslåede materialhuse. Men hans langsigtede visioner om samling af alle Sø-Etatens værftsanlæg på og nær
ved Nyholm førte til, at han i oktober 1720 desuden forelagde et interessant projekt. Det gik ud på en betydelig
udvidelse af Nyholmværftet med magasiner, administrationsbygninger og boliger på nyopfyldte områder, idet
Gammelholm forudsattes rømmet. Tiden var dog ikke inde til virkeliggørelse af en så storstilet plan, og ej heller to
forenklede projekter, som fremkom året efter, blev til noget. I 1721 opførtes derimod Materialhuset til opbevaring
af tilhugget tømmer. Det lå langs graven mellem Nyholm
og Quintus og var Nyholms første murede hus. Lige syd
for dette og ligeledes langs graven blev der i 1723 bygget
et tilsvarende, 80 m langt hus. Dette beskedne byggeri lå
langt fra judichærs store planer, men har lighed med
Spans og von Støckens forslag. judichærs projekter må
dog have mødt en del interesse, thi generalbygmester
Ernst udtalte i forbindelse med godkendelse af det første
materialhus: » •• dog skulde Geg) formene, som dette Materialskur skal staa paa Nyholm, og samme skal til Skibbyg-

NYHOLM BEBYGGES

Gamle østre Takkeladshus på Nyholm - her set mod nordøst i 1920rne - blev bygget i to trin. Første del , der
var næsten 80 m lang, opførtes i 1723 lige syd for og mage til materialhuset fra 1721. Huset blev forlænget 60
m sydefter i 1726 og stod færdigt tre år senere. - Nationalmuseet.

Gamle østre Takkeladshus i nutiden set mod nordøst. Det var oprindelig magasin for takkelage, men rummer
nu kontorer, skolelokaler og værksteder. Yderst til venstre bemærkes gavlen af kontorhuset, der i 1801 opførtes ved nordre ende af takkeladshuset. Dette blev da forkortet med 12 m og er nu knap 130 m langt. Søværnets Fotoarkiv.
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Gamle Vestre Takkeladshus set mod vest i 1920rne. Det blev bygget langs Nyholms daværende sydside, nærlig
vinkelret på Gamle østre Takkeladshus. og stod færdigt i 1729. I baggrunden ses materia1huset fra 1824, nu
dykkermagasin, og til venstre akkumulatorværkstedet fra 1910, som siden er nedrevet. - Nationalmuseet.

Gamle Vestre Takkeladshus i nutiden. Det tjente oprindelig samme formål som Gamle østre Takkeladshus.
men er nu til rådighed for Søværnets Motorkøretøjstjeneste. Gamle østre og Vestre Takkeladshuse er de
ældste bygninger på selve Holmen. - Fot. John Jedbo 1987.
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geri indrettes, det var bedst at formere hele Holmens
Plan, inddele den som den skulde være, hver Bygning paa
sit sted, paa det at man ikke skulde foraarsages at bygge
op og bryde ned og bringe Hs. Kgl. Majestæt i unødige
Depenser«, Også Sø-Etatens Generalkommissariat fandt
det ønskeligt, at "den hele Holmens Plan blev formered,
men som det ej saasnart kan lade sig gøre«, resignerede
man.
I løbet af 1720rne fremkom kommandørkaptajn Ulrik
Friederich Suhm med endnu en skitse til udvidelse af Nyholm. Den tog sigte på at forstørre Flådens Leje og at øge
grundarealerne ved opfyldning sydpå mod Christianshavn. Dette forslag kom heller ikke til anvendelse, men
helt glemt blev det dog ikke.
En kommissionsbetænkning fra 1726 førte, medens Judiehær endnu var tjenestgørende, til, at Materialhuset fra
1723 blev forlænget med ca. 60 m, og samtidig opførtes et
lignende hus langs Nyholms sydside. Disse to huse, der
stod færdige i 1729, kaldtes østre og Vestre Takkeladshus og
skulle rumme takkelagen fra oplagte skibe. De er nu selve
Holmens ældste bygninger med ordet Gamle foran navnene, og de har nogenlunde bevaret den oprindelige, ydre
form. Dog blev der i 1850erne ført en sporvej gennem
Gamle Vestre Takkeladshus, som desuden blev lidt afkortet i den østlige ende. De kønne gulkalkede bindingsværkshuse med røde tegltag gør også i dag god fyldest om end til helt andre formål.

Gamle Vestre Takkeladshus set
fra nordøst i 1942. Bemærk
sporvejsgennembrydningen,
som fra 1858 delte huset i to
dele. Desuden ses Søofficersskolens plæne omgivet af volde
med indbyggede beskyttelsesrum. Tidligere lå ophalerbeddingen og skibsbygningsværkstederne på dette område. Søværnets Fotoarkiv.

Sø-Etatens udgifter
Sø-Etaten kostede i året 1700
ca. 419.000 rdl. For 1710 var
budgettet på 523.654 rdl.,
hvortil kom krigsomkostninger
på 728.657 rdl., i alt 1.252.311
rdl., men 699.383 rdl. var ubetalt. l sidste krigsår 1718 kostede Sø-Etaten i alt l. 759.339
rdl., og gælden var på
2.224.976 rdl. En stor del heraf
blev afviklet i 1720rne. l 1731
var udgifterne 443,162 rdl.,
hvoraf 147.657 rdl. til gode ved
» Finantserne- ved årets slutning. Tilsvarende tal i 1735 var
614.131 og 58.827 rdl.
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Tegningen viser en 36-pundig
skibskanon i rapert opstillet på
underste batteridæk i et
orlogsskib. Raperten er den
vogn, som kanonen hviler i.
Den var i danske skibe rødmalet, og dens metalbeslag var gule, dvs. de oldenborgske farver.
En sådan kanon vejede godt 2,7
t og krævede en bemanding på
13 mand. Der kunne med øvet
personel affyres et skud hvert
syvende minut. I begyndelsen af
1700-tallet var den effektive
skudafstand under 1.000 m . Orlogsmuseet.

Lønninger
Omkring 1735 var årlige
lønninger på Holmen eksempelvis: Holmens chef 1.400 rdl.,
overfabrikmesteren 750 rdl.,
ekvipagemester 550 rdl., Holmens bygmester med boligtilskud 550 rdl., overskibsbygmester med kost og bolig 616 rdl.,
(fortsættes)
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Foruden takkeladshusene opførtes et Chabelonhus
(Spantehus) nord for bedding nr. 1. Heri fremstilledes
spanteskabeloner i fuld størrelse som forlæg til spanter
udhugget i svært egetømmer. Ved Chabelonhusets sydside rejstes en udsigstspavillon af træ, hvorfra den kongelige familie kunne iagttage den spændende søsætning af
nye orlogsskibe (se billedet side 46) .
I forbindelse med modernisering af bedding nr. 2 i
1734 anlagde man en dæmning i vandet uden om beddingens vestlige ende, og da arbejdet var færdigt, bevaredes
dæmningens nord- og sydsider som moler. Den nordlige
blev siden benyttet som bradbænk, et navn der nu knytter
sig til et kajstykke fra årene 1928-30 på dette sted. Der
blev desuden på et ikke nøjere kendt tidspunkt anlagt en
bedding nr. 3 - fregatbeddingen - netop syd for nr. 2.

Motzmanns Plads
Den besværlige transport af kanoner og andet tøjhusmateriel til flådens skibe førte til, at Sø-Etaten i 1723 erhvervede opfyldningen syd for Nyholm kaldet Motzmanns
Plads for at benytte den til oplægning af artillerimateriel.
Denne opfyldning var efter kongelig tilladelse udført i
1696 af ingeniørkaptajn Georg Motzmann og hans broder

MOTZMANNS PLADS

på det sted i havnen, hvor handelsskibe havde haft lov til
at udkaste ballast. Brødrene Motzmann indrettede her et
privat værft, men dette foretagende havde ikke vist sig
rentabelt.
Efter en forstærket indpæling og supplerende opfyldning af Motzmanns Plads opførtes her et hus som magasin
for kanon-raperter, dvs. de særlige vogne, hvorpå kanonerne var anbragt om bord i skibene. Raperthuset, som
stod færdigt i 1732, var en enetages, trefløjet bindingsværksbygning, der var 9 m bred og ikke mindre end 335
m lang. Indtil videre blev der ikke bygget noget magasin
for selve kanonerne, som man lod forblive på Tøjhuset eller oplægge under åben himmel. Til bevogtningsmandskabet på den isolerede plads byggedes et lille vagthus nær
ved Raperthuset, og endelig blev der anlagt fire slæbesteder på pladsens vestside, hvor transportpramme kunne
lægge til.
Trods mange fremsynede forslag til udbygning og modernisering af det nye, men efterhånden forfaldne værft, som
i årene både før og efter Den store nordiske Krig blev
udarbejdet - måske inspireret af tidligere drøftelser om
rømning af Gammelholm - kom udbygningen på Nyholm
kun langsomt i gang, og den skete ikke på baggrund af nogen langsigtet plan. De følgende år bragte imidlertid en
betydelig ændring af udviklingen med sig.

(fortsat)
ældste skibsbygger-mestersvend
med bolig 260 rdl. , pælebukker-mesteren med kost og bolig
194 rdl. og skibstømrer i yngste
klasse med kost, bolig og mundering 66 rdl.

Kort over Flådens Leje med
fortøjningsplan, Nyholm med
skabelonhus, tømmerskure.
beddinger og takkeladshuse
samt fæstningslinien Nyværk
med foranliggende grav. Endvidere ses Motzmanns Plads med
Raperthus og Vagtbygning. Elefanten er vist med omridset af
det grundsatte skib og den tilsluttende opfyldning. Benstrups
mastekran er antydet ved en
sort pil. Bemærk, at Nyholms
nordgrænse er en ret linie fra
Neptunus til Quintus. Tømmergraven var et indrammet vandområde, hvor friskt tømmer
kunne opbevares før videre behandling. Sammenlign med billedet af Københavns bombardement år 1700 side 22-23.

Batteriet
Ncptunus

1736

Bommens Vagt

a.g .bllk
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Periodens krige
og kriser
1733-35: Polske arvefølgekrig.
1740-48: Østrigske arvefølgekrig.
1741-43: Svensk-russisk krig.
1746 og 1753: Danske flådedemonstrationer mod Algier og
Marokko.
1755-63: Kolonikrigene (Preussiske syvårskrig).
1756-57: Dansk-svensk neutralitetsforbund.
1762: Fare for dansk-russisk
krig .
1770-71: Dansk flådedemonstration mod Algier.
1776-83: Nordamerikanske frihedskrig.
1780: Dansk-svensk-russisk
væbnet neutralitetsforbund.

Sparsom vedligeholdelse og utilstrækkelig modernisering
i efterkrigsårene samt organisatoriske brist gjorde, at SøEtatens tilstand var utilfredsstillende helt frem til midten
af 1730rne. Nyholms befæstning var forfalden, havnen
var atter mudret til, og skibenes tilbehør var magasineret
spredt med skytset på Tøjhuset, raperterne på Motzmanns Plads, takkelagen på Nyholm samt øvrigt gods på
Gammelholm. Skibsbyggeriet og dets beddinger var dog
blevet nogenlunde istandsat, men behovet for et dokanlæg var påtrængende. Det stod derfor klart for Christian
6. og Admiralitetet, at snarlig forbedring af defensionen
og af værfterne måtte iværksættes for at sikre flåden et
højt beredskab. Dette var nødvendigt til støtte for en voksende dansk søhandel og for den neutralitetspolitik, som
man agtede at føre i tilfælde af nye væbnede konflikter.
Sådanne kom der mange af, og der blev ofte behov for
udrustning af danske sikringsstyrker med øget aktivitet på
Holmen til følge.

Batteriet Sixtus nordf1anke set mod øst i 1903. Brystværnet var oprindelig indrettet som en skibsside med skyts
i skibsraperter. Dette blev senere erstattet med kanoner i kystaffutager. De nuværende kanoner stammer fra
skruefregatten Niels [uel. - Bymuseet.
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En omfattende udbygning og modernisering på Holmen, organisatoriske saneringer og en betydelig skibsbygningsaktivitet kom i gang og bragte atter Sø-Etaten op på
et højt og anerkendt stade. Dette fik Frederik den Store af
Preussen til at betegne den som »den mest fuldkomne Del
af de danske Statsindretninger, og (den) roses af enhver
Kender«, Den høje standard blev så grundfæstet, at senere økonomiske og organisatoriske vanskeligheder ikke fik
varig nedbrydende virkning.
I 1735 havde kongen udnævnt den 32-årige Frederik
greve Danneskiold-Samsøe til overkrigssekretær for SøEtaten, og året efter blev han intendant de marine, en stilling der i praksis svarede til marineminister. Danneskiold,
der siden 1731 havde været deputeret i Generalkommissariatet for Sø-Etaten, blev en af dennes betydeligste ledere,
og han fik i sin embedsperiode gennemført mange
vidtrækkende administrative og bygningsmæssige forhedringer, hvoraf der tillige fulgte driftsmæssige besparelser.
I 1735 blev der også ansat en ny Holmens chef, idet admiral Bille afløstes af kommandørkaptajn, senere admiral
U.F. Suhm.

Danneskiolds første opgaver
De første sager, Danneskiold-Sarnsøe tog fat på, var
anlæggelse af en ny dok, udbedring af Nyholms befæstning, udformning af en flådeplan og ordning af SøEtatens artillerivæsen.
Bygning af den nye dok, som blev placeret på Christianshavn, var en kompliceret og tidskrævende opgave,
men den løstes tilfredsstillende, og Dokken kunne højtideligt indvies i 1739 (se bind 7).
Ingeniørgeneral H. H. Scheel fik til opgave at udarbejde
et projekt til forbedring af befæstningen, idet den nordlige del af Nyholm skulle udvides ved opfyldning - som
sædvanligt med materiale fra havnens oprensning. Scheel
foreslog anlæggelse af en stor bastion vest for Elefanten,
og som erstatning for batteriet Neptunus en ny bastion
med voldlinie langs nord- og østsiden af den udvidede Nyholm. Scheels plan blev godkendt i 1736, og arbejdet gik
straks i gang. Da Scheel døde i 1738, overtog oberst C. v.
Øtken projektets videreførelse, men han ændrede planen
- sikkert i forståelse med admiral Suhm - idet han foreslog den store bastion opgivet og mindre justeringer af
Nyholms vold, hvis brystværn på Suhms foranledning blev
udformet som en skibsside og bestykket med skibskano-

Frederik greve DanneskieldSamsøe (1703-70). Chef for
Marinen . Født på Assendrup.
Studerede i udlandet og lagde
sig særlig efter søvæsen. Efter
hjemkomst en årrække ved rytteriet og garden til fods . Assessor i Højesteret 1730 og deputeret i Sø-Etatens Generalkommissariat 1731. Overkrigssekretær for Sø-Etaten 1735 og året
efter » intendant de marine- svarende til Marineministe r. Fik
omlagt Sø-Etatens administration, hvorved besparelser og
øget effektivitet opn åedes . Forestod bygn ing af dokken på
Christianshavn (se bind 7) samt
udarbejdelse og delvis gennemførelse af helhedsplan for
udvidelse af Flådens Leje og
udbygning af Nyholm. Modtog
fra 1742 et årligt tillæg på
7.000 rdl. svarende til l % af
opnået besparelse i Sø-Etatens
udgifter. Under Den østrigske
Arvefølgekrig var han i 1743
som general-admiral-Iieutenant
chef for en beredskabs nåde på
18 orlogsskibe og fire fregatter.
Fik efterhånden mange modstandere, som efter tronskiftet
1746 fik ham afskediget. Gen ansattes efter tronskiftet 1766
som » sur-intendant de marineog fik da sat gang i udskudte
a rbej der samt udformet en defensionsplan for København ,
men måtte dog trække sig tilbage efter godt et års forløb. Død
1770 og begravet i Frue Kirke i
Århus.
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Diderich de Thurah (1704-88) .
Fabrikmester. Født i Århus.
Broder til den to år yngre arkitekt Laurids de Thurah og adlet
1740 ligesom han. Landkadet,
men overførtes 1723 til SøEtaten, fordi han havde udarbejdet en kunstfærdig model i
rav af et orlogsskib, som blev
præsenteret for kongen og
ophængt på Kunstkammeret.
Det bestemtes, at han skulle uddannes i skibskonstruktion, og
han studerede derefter skibsbyggeri i England 1724-27 . Efter hjemkomst til tjeneste hos
overfabrikmester Benstrup. Var
desuden lærer for kronprins
Frederik (5.) i kunstdrejning
1729-30. Premierløjtnant 1732,
kaptajnløjtnant 1734 og fabrikmester på Holmen s.å. Medlem
af undersøgelseskommissionen
mod Benstrup. Tilsyn med bygning af Savmøllen på Toldboden 1735 (se bind 6). Udarbejdede tegning til orlogsskibet
Fyen, søsat 1736. Kaptajn og
afløser for Benstrup s. å, Kommandørkaptajn 1738. Efter tegninger af ham blev der foruden
Fyen kun bygget orlogsskibet
Dannebrage og nogle mindre skibe, men i hans tid byggedes i
øvrigt en del skibe tegnet af andre konstruktører bl.a . franskmanden Laurent Barbe. Thurah
afgik fra tjeneste som fabrikmester 1758 og blev derefter
kommandant på Toldboden .
Død 1788 i København .
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ner. 0tkens ændringsforslag godkendtes, og i 1744 fik det
nye, men da knap nok færdige batteri navnet Christianus
Sextus, der senere blev ændret til Sixtus.
Danneskiold fandt det nødvendigt, at flådens tal blev
forøget, og på hans forslag bestemtes ved kg!. resolution
af 26. april 1737, at flåden skulle bestå af 40 orlogsskibe
og 20 fregatter samt et ubestemt antal mindre skibe og
fartøjer. Med denne resolution var der skabt grundlag for
planlægning af Holmens videre udvikling, idet man dog
efter nogle års forløb måtte nedsætte orlogsskibenes tal til
30 af økonomiske grunde. I øvrigt havde den verserende
Benstrup-sag (se side 27) midlertidigt skabt en ustabil baggrund for Sø-Etatens skibsbygningsvirksomhed. Rapporten fra undersøgelseskommissionen var ugunstig over for
Benstrup, men ikke enstemmig, og Admiralitetets efterfølgende betænkning afslørede også uenighed i bedømmelsen af de undersøgte forhold, som endog havde
medført Benstrups fængsling. Den langvarige sag endte
med, at Benstrup i 1739 blev benådet og samtidig fratrådte sin stilling. Problematikken om skibes konstruktive ud-

Model af orlogsskibet Fyen, fabrikmester Thurahs første nybygning.
Dette 50 -kanon skib fra 1736 havde i forhold til Benstrups skibe en mere rummelig og fladbundet facon, som man ønskede afprøvet. Ved en
sammenlignende sejlads med Benstrups orlogsskib Oldenborg fra 1732
viste dette sig bedst. Fyens egenskaber som krigsskib fandtes utilfredsstillende, og skibet solgtes i 1746 til Asiatisk Kompagni for 50 .000 rdl. Orlogsmuseet.

DANNESKIOLDS FØRSTE OPGAVER

formning førte til, at der samme år blev oprettet en permanent Konstruktionskommission. Den skulle vurdere og afgive betænkning over fabrikmesterens og andres konstruktioner og tegninger samt behandle sådanne
værftsanliggender, som måtte blive den forelagt af Holmens chef. Denne kommission kom til at virke indtil 1870
- fra 1825 med udvidet kommissorium - og den fik stor
og stabiliserende indflydelse på dansk krigsskibsbygning
gennem de mange år.
Ledelsen af skibsbyggeriet på Holmen blev overtaget af
fabrikmester Diderich de Thurah, som havde fungeret i
Benstrups fravær. Personligt kom de Thurah kun til at
konstruere få skibe med orlogsskibet Fyen fra 1736 som
det første. Fyen blev som modstykke til Benstrups skibe
bygget mere rummelig og fladbundet, men ved en besejlingsprøve kunne det ikke hævde sig, og prøven var reelt
en oprejsning for Benstrup. Fabrikmester de Thurah blev
bistået af dygtige skibskonstruktører, især overskibsbygmester Andreas Turesen, der var uddannet af Benstrup, og
kaptajn Andreas Gerner, som havde studeret i udlandet, og

Model af Benstrups orlogsskib
Oldenborg. der var en langt

bedre sejler end Thurahs Fyen.
På modellen kan ses, at spanterne er bygget op af flere stykker tømmer, en metode man efterhånden måtte anvende, da
vokset tømmer af tilstrækkelig
størrelse og mængde ikke kunne skaffes. - Orlogsmuseet.

Orlogsskibet Dronning JuLiane
Maria fra 1752, bygget efter
Barbes tegninger, var et godt
skib, der ofte benyttedes som
flagskib . Den her viste , kunstfærdigt udførte model kan skilles ad og i alle enkeltheder vise
skibets indre bygning og udstyr.
- Orlogsmuseet.
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Ulrik Friederich Suhm (16861758). Holmens chef. Født i
Pinneberg. Kadet 1701, i hollandsk og engelsk orlogstjeneste
1705-09. Sekondløjtnant 1709
og premierløjtnant s.å. Chef for
snauen Snarensvend 171O. Kaptajnløjtnant 1711. Forskellige
udkommandoer under Den sto re nordiske Krig . Kaptajn 1714
og kommandørkaptajn 1723.
Viste interesse for udbygning af
Nyholm og udarbejdede et forslag hertil. Afskediget 1728
uden pension på grund af protest mod nedskårne bevillinger.
Genantaget med hidtidig an ciennitet efter tronskiftet 1730.
Udnævnt til Holmens chef
1735 . Schoutbynacht 1736, viceadmiral 1739 og admiral
1742. Samarbejdede snævert
med grev Frederik DanneskioldSamsøe om udformning og gennemførelse af helhedsplanen
for Nyholm. På ny afskediget
1743 efter uberettiget klage
over Danneskiold-Samsøe. Genantaget efter dennes fald i 1746
og atter ansat som Holmens
chef. Meget virksom i forbindelse med den fortsatte, gradvise
gennemførelse af helhedsplanen
og tillige aktiv for en forbedring af Københavns defension
mod søsiden. I 1756 afgik han
som Holmens chef og blev de puteret i Admiralitets- og Generalkommissariatskollegiet. Død
1758 og begravet i Christianskirken.
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begge leverede tegninger til vellykkede skibe. Desuden fik
Danneskiold-Samsøe i 1740 ansat en fransk skibskonstruktør Laurent Barbe som hjælper for fabrikmesteren.
Barbe virkede indtil 1747, og efter hans tegninger byggedes syv orlogsskibe og nogle mindre enheder, medens der
efter Benstrups tegninger blev bygget 15 orlogsskibe,
hvoraf fire endog kom til efter hans afgang.
Flådens artilleri blev længe bestyret sammen med
Hærens på Tøjhuset, men i teknisk henseende havde
skibsskytset udviklet sig forskelligt fra landartilleriet, og
dets magasinering langt fra Flådens Leje var som sagt
uheldig. På grundlag af en kommissionsbetænkning fik
Danneskiold-Samsøe derfor udvirket, at flådens skyts ikke
blot som tidligere planlagt skulle flyttes bort fra Tøjhuset,
men forvaltningen af det skulle desuden overføres fra
Land-Etaten til Sø-Etaten, og institutionen Seertilleriet
blev oprettet i 1739 med en søtøjmester som leder under
Holmens chef. Der var i øvrigt andre forskelle end de tekniske mellem det land- og sømilitære artilleri. I Søartilleriets gamle kopibøger kan det ses, at der endnu i slutningen af 1700-tallet indgik skrivelser på tysk fra Landartilleriet, som af Søartilleriet blev besvaret på dansk.
Da det viste sig, at der var utilstrækkelig plads til magasinering af alt flådens artillerimateriel på Motzmanns
Plads, blev der for at råde bod herpå efter admiral Suhms
forslag opfyldt en ny ca. 70 m bred ø lige øst for og af
samme længde som Motzmanns Plads - et projekt, som
blev indpasset i den senere nævnte helhedsplan. Den nye
ø adskiltes fra Motzmanns Plads ved en 35 m bred grav,
hvorover en fast træbro skabte forbindelse. De to øer
skulle efter kongelig bestemmelse kaldes Christiansholmene, men praksis blev, at den nye ø, som var opfyldt omkring 1740, kom til at hedde Arsenaløen, medens Motzmanns Plads blev til Christiansholm.

Danneskiolds Dessein
Admiral Suhm havde i april 1738 givet grev DanneskioldSamsøe en redegørelse for Holmens tilstand og for sine
tanker om Nyholms udvikling. De to mænd udarbejdede
derefter en helhedsplan, som i form af en kommenteret
tegning blev sendt til Admiralitetet i januar 1740. Med
ubetydelige ændringer blev denne plan forelagt kongen,
som den 6. maj meddelte sin godkendelse og befalede, at
dens projekter tid efter anden, når andet arbejde ikke lagde sig hindrende i vejen, skulle gennemføres. Initiativet til

DANNESKIOLDS DESSEIN

øverst ses Danneskiolds Dessein eller helhedsplanen af 1740 og herunder dens revision 1745. Sammenlign
med kortet side 35 . Bemærk flådelejets udvidelse og de nye opfyldninger: Arsenaløen. Langøen. Ankerøen og
Ballastøen. Desuden er de aldrig opførte boligområder indtegnet. - Tegninger afJesper A. Pedersen efter originaler i Rigsarkivet.
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Frederik Michael Krabbe
(1725-96). Fabrikmester. Født i
Esrom. Sekondløjtnant 1749 og
året efter tilknyttet konstruktionskommissionen som observatør. Rejse til England, Frankrig, Italien og Holland sammen med F. C. Kaas for at studere skibsbygning 1752-56. Efter hjemkomst medlem af
Konstruktionskommissionen.
Leverede tegning til og forestod bygning af fregatten Christiansborg samt tegninger til fre gatterne Soridderen og Langeland. Fabrikmester 1758 efter
de Thurah. Kaptajnløjtnant s. å.
Første orlogsskib efter hans teg ning (Jylland) sattes på stabel
1759 . Kommitteret i kommissionen til bygning af havnen i Helsingør 1761. Kommandørkaptajn 1767. Inspicerede havn og
fæstningsværker på Christiansø
og fremsatte forslag til forbedringer 1768. Afsked som
fabrikmester 1772 og s.å.
udnævnt til deputeret i Admiralitets- og Komrnissariatskollegiet. Han har som fabrikmester
bygget 14 orlogsskibe, heriblandt flådens sidste tredækker
Christian 7., samt 13 fregatter
og 15 mindre skibe. Medlem af
kommissionen til indretning af
Søkvæsthuset i Overgaden oven
Vandet (se bind 7). Gehejmeråd
1781. Afsked 1785. Bosatte sig i
Skelskør, hvor han døde og
blev begravet 1796.
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planen var Suhms, og mange af dens enkeltheder skyldtes
i ikke ringe grad ham, men Danneskiold var meget engageret i udformningen, og han har æren for, at den blev af
så storslået karakter og fik hurtig behandling.
I hovedtræk omfattede planen, som fik betegnelsen
Damneskiolds Dessein: udvidelse af Flådens Leje mod syd og
gennemførelse af en ny fortøjningsplan for orlogsskibene
med disse side om side på en nord-sydlig linie langs lejets
nye vestgrænse; modernisering af Nyholms befæstning,
som allerede var påbegyndt; udbygning af skibsværftet på
Nyholm; anlæggelse af nye øer ved opfyldninger syd for
Nyholm, herunder Arsenaløen; opførelse af magasinbygninger for skibenes rigning, inventar, våben og ammunition på de eksisterende og de nye øer; anlæggelse af en
proviantø midt i Flådens Leje, hvor overskydende proviant kunne afleveres efter togt; samt bygning af overdækkede skure på Christiansholm til oplægning af flådens galejer.
Endelig omfattede planen også forslag til opfyldning af
to store områder øst for de nye øer, mellem disse og
Nyværks bastioner, og flytning af Nyboder dertil. Man ville her opføre i alt 3.400 boliger og to kirker til flådens faste personel for at få det nærmere dets arbejdspladser.
Tillige anså man det for en fordel at have Holmens folk
bosat nær ved befæstningen, således at denne hurtigt kunne bemandes i tilfælde af et overraskende angreb.
Med godkendelsen af Danneskiolds Dessein fik man
fastlagt en plan, som blev styrende for Holmens udvikling
gennem en lang årrække, og som blev afgørende for den
udformning, området har i dag. Udover modernisering af
skibsværftet var hovedtanken bag planen at skabe de
bedst mulige betingelser for, at oplagte skibe kunne fortøjes hensigtsmæssigt samt tilses og vedligeholdes på forsvarlig vis med deres rigning, inventar, våben og anden
udrustning i nærliggende magasiner. Derved skulle flåden
hurtigt kunne udrustes, når forholdene krævede det, og
der var med andre ord tale om den samme ide, som lå bag
Christian 4.s Tøjhusprojekt mere end hundrede år tidligere - blot i større målestok og med bedre udviklingsmuligheder. Planens formål mindede også om tidligere, ugennemførte projekter, men Danneskiold gik ikke så vidt som
at stille forslag til afvikling af Gammelholm.
Gennemførelse af Danneskiolds Dessein, som fik en
mindre revision i 1745, og som året efter blev bekræftet af
Frederik 5., begyndte straks efter godkendelsen, men
færdiggørelse af mange af de foreslåede projekter tog
længere tid end først forventet.

LEDELSESPROBLEMER OG FLÅDEPLANER

Model af tredækkeren, orlogsskibet Christian 7., udført af
modellerer Otto Dorge. Skibet
blev konstrueret af F. M. Krabbe, bygget på Nyholm og søsat
25. november 1767 . Det var 57
m langt og godt 15 m bredt og
havde en dybgang på 6,6 m.
Fra kølen til stormastens top
måltes 76 m, til rigningen medgik 13 km tovværk og samlet
sejlareal var 1.900 m 2 • Bevæbningen bestod af 36-, 24- og
12-pundige kanoner, i alt 90
stk. anbragt på tre batteridæk.
Bemandingen talte 859 mand.
Christian 7. blev Danmarks sidste tredækker, thi udviklingen
medførte, at skibe af denne
slags fremtidigt ville blive for
store til at kunne passere sejlrenden i Drogden. - Orlogsmuseet.

Ledelsesproblemer
og flådeplaner
Det gode samarbejde mellem Danneskiold-Samsøe og admiral Suhm blev afbrudt i 1743, idet Suhm uberettiget
havde fremsat klager over Danneskiolds embedsførelse og
derfor blev afskediget. Han afløstes af kaptajn Hans Reimert Schumacher. Men inden for Sø-Etatens styrelse havde
Danneskiold, som var en stridbar natur, i øvrigt fået adskillige andre højtstående modstandere, der efter tronskiftet 1746 vandt den nye konges tillid. Blandt disse var
formanden for Admiralitetskollegiet, admiral A. Rosenpalm, der forsikrede kongen, at han ville kunne gennemføre betydelige besparelser på Sø-Etatens drift. Dette
havde vægt, thi staten havde store udgifter, og det lykkedes modstanderne at få Danneskiold afskediget i 1746 formelt i nåde, men dog med et skær af misbilligelse. Kort
tid derefter genansattes admiral Suhm som Holmens
chef, og han arbejdede ihærdigt videre med helhedsplanens projekter.
Danneskiold-Samsøes afgang fulgtes af organisatoriske
omlægninger, som ikke var heldige, og admiral Rosen-

Prøvestenen
Orlogsskibet Christian 7. blev
udrangeret i 1799 og ombygget
til blokskib på 58 kanoner. Det
skulle grundsættes som fast batteri på pladsen for det gamle
søbatteri Prøvestenen, hvis navn
det overtog. Forarbejderne til
grundsætningen var ikke færdige i 1801, hvorfor skibet med
kaptajn L. F. Lassen som chef
og med 529 mands besætning
forud for konflikten med England blev lagt for anker i Kongedybet sydligst i den danske
defensionslinie. Prøvestenen
løsnede det første skud den 2.
april 1801 og var sidste danske
skib, som indstillede kampen.
Efter mere end 4 1/ 2 times kamp
havde det kun to brugbare
kanoner tilbage, skroget var
sønderskudt af flere hundrede
træffere, og det havde været i
brand tre gange, men hver gang
blev ilden slukket. 40 mand
faldt og 35 såredes.

43

ÅRENE 1736·80

Henrik Gerner (1742-87). Fabrikmester. Født i København.
Blev en af Sø-Etatens dygtigste
skibskonstruktører. Allerede på
Søkadetakademiet afslørede han
teknisk begavelse. Sekondløjtnant 1763 og tilknyttet Konstruktionskommissionen som
observatør. Premierløjtnant
1764. Tjeneste til søs bl.a. med
fregatten Falster til Sverige og
Rusland, hvorfra han hjembragte eftertragtede tekniske oplysninger. Studierejse til England
og Frankrig 1768-72. Kaptajnløjtnant 1770 . Fabrikmester
1772 og medlem af Konstruktionskommissionen. Kaptajn
1776 og medlem af Defensionskommissionen. Lærer på Skibskonstruktionsskolen og forelæste desuden om vandbygningsvæsen. Var aktivt medlem
af Det kgl. Landhusholdningsselskab, hvis præsident han
blev. Fik selskabets store guldmedalje for en afhandling om
korntørring. Konstruerede en
hestedreven muddermaskine
samt et hestedrevet pumpeværk
til dokken på Christianshavn.
Var inspirator til stiftelse af
Søe-Lieutenant-Selskabet 1784 .
Forestod bygning af 18 orlogsskibe, 10 fregatter og 14 mindre
skibe. bl.a. flådebatteri nr. l til
Københavns sødefeusion. Død
1787 kun 45 år gammel. Bisat i
Holmens Kirke, i hvis kapelsal
der er opsat et marmorepitafium over ham. Til hans
minde indstiftedes Gerners Medalje.
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palm formåede ikke at indfri sine løfter om besparelser.
Der viste sig følgelig stagnation og forfald på flere områder, idet havnens oprensning forsømtes, vedligeholdelsen
af bygninger blev mangelfuld og en del anlægsarbejder
måtte udskydes. Det blev desuden nødvendigt at reducere
flådeplanens orlogsskibsstyrke, som i 1747 blev fastsat til
24 skibe plus tre i reserve. Det samlede antal på 27 skibe
fastholdtes derefter som målsætning i en længere årrække, selvom ændringer fra tid til anden blev drøftet og
endog godkendt, men ikke gennemført. Mest ambitiøs,
men lidet realistisk var udenrigsminister j.H.E. Bernstorffs tanke i slutningen af 1760erne om, at flåden skulle
bringes op på 50-60 orlogsskibe for at styrke Danmarks
politiske rolle. Det blev også overvejet at opbygge en flotille af galejer, dvs. ro-krigsskibe. Sådanne fartøjer blev
benyttet af Sverige og Rusland og havde også været brugt
af den danske flåde under Den store nordiske Krig. Da
Sverige havde etableret en galej havn i Landskrona, besluttede man i 1752 at anlægge en lignende havn ved
Nivå, men den blev dog nedlagt igen i 1767 som værende
uhensigtsmæssig. Galejtypen slog aldrig an i flåden, og de
forudsatte galejskure på Christiansholm blev ikke bygget.
Efter 17 års samlet tjeneste som Holmens chef afgik admiral Suhm i 1756 og afløstes af den dygtige kommandørkaptajn M. j. Herbst, der virkede til sin død i 1762. Deref-
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ter fulgte en periode frem til 1780 med hyppige skift på
denne vigtige post og en deraf følgende mangel på kontinuitet inden for Holmens forvaltning.
Fabrikmester de Thurah trådte tilbage i 1758 og efterfulgtes af Frederik Michael Krabbe. Han leverede tegninger
til en række gode skibe, bl.a. den sidste tredækker, der
blev bygget til flåden. Det var orlogsskibet Christian 7.,
som søsattes i 1767 (se side 43).
Nogle måneder efter Frederik 5.s død i 1766 kaldte
Christian 7. grev Danneskiold-Samsøe tilbage til tjeneste
som leder af Sø-Etaten med titel af surintendant de marine.
Kun et år efter måtte han dog atter træde tilbage som
følge af uoverensstemmelser med udenrigsminister Bernstorff. Danneskiold nåede at fremlægge en beretning om
Sø-Etatens tilstand som grundlag for nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Han fik desuden genindført mange af
sine tidligere organisatoriske forbedringer og nogle af
helhedsplanens udsatte projekter blev sat i gang.
Fabrikmester Krabbe blev i 1772 efterfulgt af den 30årige kaptajnløjtnant Henrik Gerner, en teknisk højt begavet mand og vel nok den dygtigste fabrikmester, Sø-Etaten
har haft. Han kom til at yde en fremragende indsats ikke
blot inden for skibsbygningen, men også i forbindelse
med Holmens udvikling.

Herunder en nøjagtigt udført
model af Nyholm og den nordlige del af Flådens Leje en sensommerdag i 1767. En del af
flådens skibe ses fortøjet efter
Danneskiold-Sarnsøes plan.
Endvidere bemærkes et skib under kølhaling ved Elefanten og
to orlogsskibe - Christian 7. (se
side 43) og Slesvig - under bygning på Nyholms beddinger.
Man kan desuden se Hovedvagten, Smedjen, Mastekranen,
Planbygningen med jardins pavillon, Spanteloftbygningen og
takkeladshusene. Til højre
bemærkes, at Bomløbet er lukket med flydebroen, hvorover
der var adgang til brohovedet
ved Bommens Vagt. Mellem
denne og den vestlige ende af
Linien ses en lille bådehavn, og
syd for vagten ligger flydebroen, der lukker en gennemsejling til lejet og danner forbindelse til Hønsebroen. Her
ligger en datidig muddermaskine - trædemølle - fortøjet. Orlogsmuseet.
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Flådeplanen 1737
Den fl ådeplan. som Danneskiold-Samsøe fik godkendt i
1737. skulle danne grundlag for
skibsbygningen og for Holmens
udbygning. Den omfattede et
orlogsskib på 90. seks på 80. 12
på 70. 12 på 60 og ni på 50 kanoner. i alt 40 skibe foruden et
ubestemt antal fregatter og
mindre skibe . I flådens tal ind gik dengang 23 orlogsskibe.
hvorfor et byggeprogram på 17
blev iværksat. men kun Il af
disse blev bygget inden tronskiftet i 1746. og resten blev da annulleret. Da fire skibe desuden
var udgået på grund af alder.
nåede styrken kun op på 30
orlogsskibe. og kort efter reduceredes tallet til 27 af økonomiske årsager.

Flådens Leje udvides
Den planlagte udvidelse af Flådens Leje foretoges i 1741
og indebar, at den sydlige begrænsning fjernedes og den
vestlige blev forlænget sydover og hen til Christiansholm.
Nyt Løb bibeholdtes med flydebro, og herfra blev gangbroen Linien omlagt og rettet ud, så den kom til at ligge i
direkte forlængelse af Elefanten hen til Bomløbet. Det
gamle Bommens Batteri og vagthuset blev sløjfet, og på
vestenden af Linien etableredes et nyt batteri. Fra dette
førtes en kort, fast bro mod syd til et brohoved, hvor et
nyt vagthus opførtes, og mellem dette og Linien blev der
indrettet en bådehavn. Lige syd for brohovedet blev en
gennemsejling med flydebro etableret, og herfra førtes en
fast bro, som fik navnet Hensebroen, et stykke sydover, medens resten af lejets vestlige afgrænsning blev dannet af
flydebroer, som ved Christiansholm tilsluttedes en kort,
fast bro med gennemsejling.
Efter udvidelse og oprensning af Flådens Leje blev de
gamle og brøstfældige Duc d'Alber erstattet med nye,

-~ .
Tegning var et vigtigt fag på Søkadetakademiet. Kadetterne skulle lære at skitsere hændelser, de måtte observere. samt at tegne våben. værktøj og landtoninger. Denne kadettegning fra 1747 viser kølhaling af fregatten
Christiansborg ved Nyholms bradebænk, dvs.overkrængning af det tomme skib ved hjælp af svære taljer for at
muliggøre eftersyn på skibsbunden. Bag skibet bemærkes tårnet på den da helt nye Nyholms Hovedvagt
(1745) . Til højre for skibet ses Smedjen fra 1737 samt det gamle Skabelonhus fra slutningen af 1720rne med
den kgl. Udsigtspavillon. - Søværnets Fotoarkiv.
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bl.a. to nord-sydgående rækker i lejets vestlige del langs
Hønsebroen og flydebroerne. Her blev orlogsskibene
som planlagt fortøjet side om side på en linie fra syd mod
nord, og desuden blev der etableret en kortere fortøjningslinie fra vest mod øst i lejets nordligste del. Fregatterne og de mindre skibe beholdt deres fortøjningspladser midt i lejet, og da disse skibe fik naturlig udpassage
gennem Nyt Løb, blev dette også kaldt Fregatlebet.
Den nye fortøjningsordning indebar, at der blev lettere
adgang til skibene end forhen, og forhaling af disse fra
fortøjningsplads til bradbænk eller udrustningsplads eller
vest ud på Strømmen ved åbning af flydebroerne lettedes
ligeledes. Endelig kom skibene til at ligge mere sikkert i
tilfælde af brand, fordi forhaling var lettere end før, og
fordi den lange fortøjningslinie lå tværs på de fremherskende vestlige vinde. Man nærede også det håb, at denne
fortøjningsordning ville mindske tidligere tiders behov
for store og hyppige opmudringsarbejder. Men det viste
sig, at de store skibes placering med siden tværs på den
naturlige strømretning i havnen førte til øget tilmudring
imellem skibene, og den forventede lettelse på opmudringsvæsenet udeblev. På den anden side var det ikke
svært at komme af med det opgravede materiale. Det blev
anvendt ved de senere store opfyldninger.

Nyholms bebyggelse
Den gamle smedje fra 1691 var efterhånden ganske faldefærdig og desuden brandfarlig, hvorfor den blev nedrevet. Det blev overdraget murermester Christian Lindener
at bygge en ny smedje af grundmur lige nord for Spantehuset, dvs. til dels på nyopfyldt område. Arbejdet blev
færdigt i løbet af 1737, men da udførelsen ikke fandtes tilfredsstillende, fik Lindener besked på at rive bygningen
ned og genopføre den på samme sted for egen regning. I
den endelige udformning var smedjen solid og god, og
den kom til at stå indtil 1922.
Sparitehuset var ligeledes meget forfaldent, men det
blev bevaret endnu nogle år. Da det imidlertid var
nødvendigt at skabe bedre forhold for arbejdet med tildannelse af spanteskabeloner, og da det samtidig var
ønskeligt at skaffe overdækket oplagsplads til flådens chalupper, besluttede man, at der i en ny bygnings underetage skulle indrettes chalupskure, og etagen derover skulle
rumme et stort spanteloft. Bygningen skulle naturligvis ligge tæt ved vandet, og man valgte den plads, hvor Material-

Philip de Lange (ca. 1700-66).
Hollandskfødt arkitekt. Kom
1733 til Danmark og blev en af
1700-tallets betydeligste bygmestre som arkitekt, entreprenør
og murermester. Hans væsentligste bidrag til arkitekturhistoren skyldes opgaver på Holmen,
hvor hans funktionelle, enkle
bygninger hævder sig med både
ynde og karakter. Arsenealets
to hovedlløje og mellemliggende portal parti er opført 174245, Nyholms Hovedvagt med
kroneafsluttet tagrytter er fra
1744-45. Nyholms Mastekran
byggedes 1749. Hovedmagasinet og Takkelloftet på Frederiksholm opførtes 1767-72 (alle
dette bind). Hans administrationsbygning på Gammelholm
fra 1746 blev nedrevet 1865
(bind 2). For Asiatisk Kompagni
byggede han 1738-39 kontorbygningen Strandgade 25 og i
1747 kompagniets pakhus. Begge indgår nu i Udenrigsministeriets bygningsrnasse (bind 7).
De Lange blev også borgerskabets arkitekt i private huse
som Møinichens Palæ, Købmagergade 33 fra 1729, nu
Postgården (bind 4). Hofkonditor Zieglers hus fra 1732 ligger
endnu i Nybrogade (bind 3). Ny
Kongensgade I, hjørnet af Frederiksholms Kanal , det senere
Wedellske Palæ, byggedes 174042 for justitsråd Barchmann
(bind 2). Ved Stranden 16 fra
1748 er midt i I800-tallet
forhøjet med en etage (bind 3).
l Gammel Strand 48 fra 1750
har Kunstforeningen i dag til
huse (bind 3). Hans eget hus,
Prinsessegade 54, er fra 1758
og gemmer sig i gården bag
Prinsessegades Skole, hvor den
nu er inspektørbolig (bind 7).
Blandt øvrige bevarede huse er
Reformert Præstegård, Åbenrå
32-34, opført 1730, nu Musikhistorisk Museum (bind 4). Fra
1756-58 findes endnu toetages
Nyboder-længer i Suensonsgade, i alt 24 huse, som blev forbilleder for Nyboders senere
huse (bind 5). Blandt forsvund(fortsættes side 50)
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Spanteloftbygningen set fra Quintus over Søminegraven omkring 1910. De oprindeligt åbne chalup-porte i facaden var på denne tid lukkede. Til venstre arkitekt Boye Magens' kontorbygning fra 1801 og i baggrunden til
højre Søværnets Kaserne under opførelse. Båden i forgrunden er trækfærgen mellem Nyholm og Quintus. Det kg!. Bibliotek.

Spanteloftbygningens østfacade i nutiden. Den er bragt tilbage til sin oprindelige form med åbne porte. På
gavlen ses en flagmast, hvorfra chefen for Kystflådens kommandotegn vajede i årene 1955-61. SKA l og SKA 2
er Søkortarkivets opmålingsfartøjer. - Søværnets Fotoarkiv.
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Spanteloftbygningen set mod nordøst omkring 1913. På vejen bemærkes sporvejen. som 1858 førtes fra den
nordlige del af Nyholm sydover forbi skibsbyggeriet. gennem Gamle Vestre Takkeladshus og videre til Frederiksholm. Den blev fjernet i slutningen af 1920rne. - Nationalmuseet.

Spanteloftbygningen set mod sydøst 1924. l baggrunden til højre arkitekt Boye Magens' kontorbygning fra
1801, Holmens eneste empirebygning. Ved hjørnet af Spanteloftbygningen bemærkes den gamle afløbsstoppebom. som ved søsætninger fra bedding nr. l brugtes til fastgøring af stoppe-trossen. - Nationalmuseet.
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Udkast til en ny Hovedvagtbygning på Nyholm. Oprindelsen
til det viste projekt er uvis. Det
vides. at Danneskiold-Samsøe
tidligt i 1744 fik en tegning ap proberet og det endelige projekt udformet. Bygningen skulle
være -indrettet saaledes, at
Mandskabet saavel i Freds- som
i Krigstider kan derudi rummes,
med å parte Værelse for den
vagthavende Officier; desligeste
skulde Bygningen saa indrettes,
at Klokken kunde være udi
samme, samt Flaget være der
udi Forvaring. og naar behøves
derfra vaje• . Opførelse af bygningen overdroges Philip de
Lange. der muligvis også har lavet de endelige tegninger. Stikket er fra Thurahs Hafnia Hodierna, 1748. - Bymuseet.

(fortsat fra side 47)
ne Philip de Lange-bygninger
var Børnehuset på Christianshavns Torv fra 1739 -41, som
brændte i 1819 (bind 7). Intet
portræt.

Nyholms Hovedvagt, sydgavl og
østfacade i mål 1:750, gengivet
efter opmåling til Christian Ellings Holmens Bygningshistorie.
Bygningen stod færdig i efteråret 1745 .
.
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huset fra 1721 lå. Dette blev nedrevet, og på stedet, men
helt ud til graven, blev det nye hus bygget af mursten med
bindingsværk af tømmer fra København Slots netop nedrevne ridehus (bind l). Huset stod færdigt i 1743, og den
smukke bygning, i hvis nordlige del der blev indrettet kontorer til fabrikmesteren og ekvipagernesteren med hjælpere, eksisterer endnu og er i brug til kontor-, skole- og magasinformål.
Nyholms første hovedvagt lå i batteriet Neptunus. På
grund af befæstningens omlægning, men også på grund af
ælde, måtte denne vagtbygning nedrives. DanneskioldSamsøe indleverede derfor et forslag til en ny hovedvagt
og fik i februar 1744 bemyndigelse til at lade en sådan
opføre på den nyopfyldte del af Nyholm lige nord for
smedjen og midt for Elefantens østlige ende, således at
adgangen fra Toldboden via Bommens Vagt ad Linien,
Elefanten og broen derfra til Nyholm kunne overvåges.
Hovedvagten opførtes i 1744-45 af bygmester Philip de
Lange, som også menes at have udført tegningerne til
den.
Nyholms Hovedvagt er en af Holmens smukkeste bygninger. I det særprægede, måske lidt overdimensionerede
tårn med kongekronen øverst er der anbragt et ur, som i
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Nyholms Hovedvagt set mod nordvest omkring 1905 . Til venstre hjørnet af den gamle smedje fra 1737, nedrevet 1923. - Bymuseet.

Nyholms Hovedvagt i nutiden. Indhegningen om mønstringspladsen er fjernet. Hvor den gamle smedje lå, er
der nu parkeringsplads. - Søværnets Fotoarkiv.
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Interiør fra chefkontoret i Nyholms Hovedvagt. Det benyttes
nu som modtagelsesværelse i
forbindelse med officielle besøg
og tjenstlige meldinger og desuden som mødelokale for
Søværnets Havarikommission .
Møblementet stammer fra salonen i kongeskibet Slesvig. Den
fine udskæring i urets mahognisokkel viser et parti fra Nyholm. På væggene ses to af en
samling billeder med københavnske motiver, som i sin tid
prydede skibets kongesalon. Orlogsmuseet.

Næste side øverst:
Til venstre Philip de Langes
første projekt til en indmuret
mastekran med barok facadeudsmykning. Projektet, som
blev udarbejdet efter admiral
Suhms ønske, undergik en del
ændringer. - Kunstindustrimuseet,
Til højre en model af Nyholms
Mastekran, som den opførtes i
1748. Selve kranen er opbygget
af svært tømmer ligesom Ben strups kran var, men i modsætning til denne blev krantømmeret surret sammen med tovværk
for at give god elasticitet. Det
ydre murværk tjener som beskyttelse mod vejr og vind . Orlogsmuseet.

Næste side nederst:
Jardins Pavillon samt Philip de
Langes Planbygning, Mastekran
og Hovedvagt på Nyholm set
mod nordvest i 1848. Akvarel af
kaptajn Emil W. Normann. Søofficersforeningen.
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sin tid blev skænket Sø-Etaten af Frederik 5. Uret, som
kongen lod betale af den såkaldte chatolkasse, bestiltes
hos urmager Peter Mathiesen og blev leveret af denne i
1752, og det er stadig i brug. Tårnets kongekrone har i
øvrigt skaffet bygningen navnet »Under Kronen- i daglig
tale. Siden dens oprindelige anvendelse ophørte, har den
været benyttet som kontorbygning, bl.a. for chefen for
Flådestationen, og den har i en periode rummet Holmens
telefoncentral. Nogle af bygningens rum er nu stillet til
rådighed for Marinehjemmeværnet, men desuden benyttes den repræsentativt af inspektøren for Søværnet og af
chefen for Flådestation København. Mange besøgende
forsvarsministre, ambassadører, flådechefer og skibschefer har aflagt visit i Nyholms Hovedvagt efter modtagelse
med traditionel honnør ved batteriet Sixtus.
Vejr, vind og slid havde gjort Benstrups mastekran på
Elefanten så brøstfældig, at den måtte udskiftes. Det var
oprindelig tanken at erstatte den med en lignende konstruktion samme sted, og et projekt hertil, udarbejdet af
overskibsbygmester Turesen, var tiltrådt af Konstruktionskommissionen. Admiral Suhm mente imidlertid, at
kranen skulle være indmuret og »bu rde opsættes ved siden af Spantehuset på Nyholm«. Han lod Philip de Lange
udarbejde et projekt og forelagde i 1747 dette for Kon-
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Tegning af professor N .- H .
nyklassicistiske søjlepavillon, som opførtes i 1766 ind bygget i Planbygningens sydgavl. Den blev som sin forgænger benyttet af kongefamilien,
når denne ønskede at overvære
søsætninger fra Nyholms skibsbyggeri. Den blev nedrevet i
1875. Stik af G. E. Rosenberg
1762. - Det kgl. Bibliotek.

Jardins
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struktionskommissionen. Denne gik. nu ind for det nye
forslag, men lod nogle tekniske spørgsmål undersøge. Medens dette stod på, udarbejdede Philip de Lange på eget
initiativet alternativt forslag, som til sammenligning blev
forelagt kommissionen, og denne udbad sig da en vurdering fra Den kgl. Bygningskommission, hvori hofbygmestrene Laurids de Thurah og Nicolai Eigtved havde sæde. Bygningskommissionen fremsatte nogle ændringsforslag til
de Langes andet projekt, bl.a. lidt nedladende, at facadeudsmykningen var unødvendig »ved en saadan Bygning«. Konstruktionskommissionen foretrak dog første
projekt, men med den ændring, at »Vi have ved det første
Projekt ikke anset Murene som noget, der skulde kontribuere egentlig til Kranens Styrke, men alene agtet, at de
skulde tjene til at bedække Tømmerværket ... og tillige
baglaste den hele Machine«, og dette forslag godkendtes i
september 1748 - uden facadeudsmykning. Arbejdets
udførelse blev overdraget Philip de Lange og tømrermester Jens Pedersen Wisborg. De Lange var dog ikke tilfreds
og indsendte samme år sit tredje projekt, der ligesom det
andet havde vandret liggende kranbom, men dette afvistes. Yderligere beklagelser fra de Langes side skaffede
ham en »næse«, hvorefter byggearbejdet kunne gøres
færdigt, og kranen blev taget i brug i 1749. Kranen tjener
nu som magasin, og dens karakteristiske silhuet er synlig
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Nyholms Mastekran og Planbygningen med todelt tag set fra
Elefanten mod sydøst omkring
1900. Til højre ses Sprøjtehuset
fra 1883 . Man bemærker en signalmast på toppen af Mastekranen til brug i forbindelse
med stormvarsling. - Det kgl.
Bibliotek.

Herunder:
Nyholms Mastekran og Planbygningen samt til venstre derfor
Smedjen og Nyholms Hovedvagt set fra Flådens Leje mod
nordøst omkring 1900. Til venstre skimtes Hovedvagtbroen
over graven mellem Elefanten
og Nyholm, og bagved bemærkes batteriet Sixtus. Fortøjningspælen i forgrunden er en
såkaldt Duc d'Albe. - Bymuseet.
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Snit' af Nyholms Hovedvagts karakteristiske tårn. Bemærk klokken -udi samme-o Efter opmåling til Chr, Ellings Holmens
Bygningshistorie.
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Herover er fire bygninger fra 1700·tallet: Nyholms Hovedvagt. Smedjen. Nyholms Mastekran og Planbygningen set mod sydvest omkring
1910, da opførelse af et nyt kaserneetablissement til Søværnet er i gang
øst for dem (uden for billedet til venstre). Foran Hovedvagten bemærker man indhegningen om mønstringspladsen for vagtmandskabet og
dettes geværstativer. Indtil den nye kaserne blev færdig. residerede
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Holmens vagthavende officer i Hovedvagten. og blandt hans rutineopgaver var overvågning af flagets hejsning og nedhaling på Sixtus Vold, hvortil hans tilladelse skulle indhentes. Om aftenen skulle ordonnansens
formelle henvendelse lyde: -Melder solen går ned kl. xx. Tillader vagtchefen, at flaget nedhales?- , Engang kunne en nylig indkaldt værnepligtig ikke huske den rette formulering. men efter et par -æh - øh - dæmrede det
pludselig for ham. og han sagde frejdigt: -Tillader løjtnanten, at solen går nedl- - Københavns Bymuseum.
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På Nyholms Mastekrans vestvæg
ud mod Flådens Leje er der anbragt et fornemt sandstensornament med Frederik 5.s navnetræk. Tegningen er efter
opmåling 1:20 til Christian Ellings Holmens Bygningshistorie.

Chefer for Holmen
1760-80:
Kommandørkaptajn
C. v. Schindel 1762 -66,
kommandørerne
F. Reiersen 1766-68,
W. Kaas 1768-70,
F. Reiersen 1770 -71 og
A. N. de Fontenay 1771-72,
kontreadmiralerne
F. Reiersen 1772 -76 og
W. Kaos 1776-78 samt
kommandør
G. C. Walterstorff 1778 -81.
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overalt i den nordlige del af Københavns Havn, hvor den
sammen med Nyholms Hovedvagt danner et smukt indslag i havneområdets profil.
I begyndelsen af 1750erne blev skibsværftet på Nyholm
forøget med en fjerde bedding, idet slæbestedet lidt nord
for Gamle Vestre Takkeladshus blev omdannet med henblik på bygning af galejer og mindre skibe. Den fik betegnelsen Galejbeddingen.
Det faldefærdige Spantehus blev endelig nedrevet i
1764. I stedet opførtes på samme plads og tæt op til mastekranen en af Philip de Lange tegnet Planbygning med
tvedelt tag. Den blev gjort så stor, at der samtidig kunne
hugges og samles spanter til to orlogsskibe. Ved dens sydlige gavl skulle der som ved dens forgænger placeres en
pavillon til brug for kongefamilien, når den ønskede at
overvære skibenes søsætning. En tegning til en sådan
udarbejdet af Philip de Lange blev kasseret til fordel for
et projekt forelagt af professor N. -H. jardin. Hans elegante, nyklassicistiske søjlepavillon blev fint indkapslet i Planbygningen, og den var hyppigt i brug, indtil den i 1875
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blev nedrevet. På østsiden af Nyholm lige nord for Spanteloftbygningen og op til Sixtus Vold opførtes endvidere
et lille hus til en »svedekiste«, dvs. et dampapparat bestemt
til blødgøring af planker til skibsbygning. Den nødvendige
varme frembragtes af tre kabyskedler. Dette særlige apparatur var i brug indtil 1853, da det blev demonteret og huset nedrevet.
I vandområdet syd for Nyholm indrettedes nye Tømmergrave, hvor uforarbejdet tømmer kunne ligge i saltvand i
nogen tid før brug »for at faa de onde Safter ud af det«,
Der blev desuden i 1741 indrettet et tømmeroplag i Quintus Bastion, og Sø-Etaten ftk stillet plads til rådighed syd
for Toldboden til oplægning af skåret tømmer leveret af
den derværende savmølle (se bind 6).

Arsenaløen og Christiansholm
Som led i artillerivæsenets ordning foreslog admiral
Suhm, at der opførtes en trefløjet bygning på Arsenaløen
som erstatning for det efterhånden forfaldne Raperthus.
Et projekt til et sådant Søtøjhus, udarbejdet af Philip de
Lange, blev i 1741 ændret af hensyn til brandfare, idet ho-

Kobberstik af Sø-Etatens Arsenal opført 1742-46 på den
nyopfyldte Arsenalø set fra
Christiansholm. hvorfra en
træbro førte over Arsenalgruven . De to søjler - columnæ 1/0stratæ - ved brolandingen rejstes oprindelig foran Admiralitetsbygningen på Gammelholm
som æresstøtter i anledning af
kronprinsesse Louises indtog i
København 1743 (se bind 2). I
forgrunden kanonkugler stablet
i kuglesenge. - Danske Atlas
1764. - Bymuseet.
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Arsenalets portal med de fine smedejernslåger i mål 1:100 efter opmåling til Chr. Ellings Holmens Bygningshistorie.

M. Hansens radering af Arsenalets sandstensportal set mod sydøst fra Arsenaløens vestside. Portalen opførtes
1744 af Philip de Lange. Over midterporten ser man Christian 6.s buste flankeret af to kransebærende børn
ridende på sfinxer og under busten bemærkes rigsvåbenet. - Orlogsmuseet.
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vedfløjen deltes i to bygninger placeret i forlængelse af
hinanden med indbyrdes afstand på 14 m og forbundet
med en portmur. Bygningerne forudsattes i to etager med
underste i grundmur og øverste i bindingsværk. Suhm
ønskede dog sluttelig, at bygningerne helt igennem skulle
opføres i grundmur og forelagde et forslag herom til godkendelse. Danneskiold-Samsøe var imidlertid ikke tilfreds
med dettes ydre udformning og lod i hast Philip de Lange
udarbejde nye tegninger, hvorefter bygningerne fik et stateligere udseende - et forhold, der kan have irriteret
Suhm og været medvirkende til hans klager over sin chef.
Dennes forslag godkendtes, og opførelsen af de to hovedfløje begyndte i 1742 langs Arsenaløens vestside. Byg-

Nedenfor ses det centrale parti
af Arsenalportens udsmykning.
Den blev udført af hofstenhugger Fortling, men det formodes,
at Holmens billedhugger Just
Wiedewelt har medvirket ved udformning af kongens brystbillede. Majestæten ses i brystharnisk og kronet med laurbærkrans, medens han skuer over
mod den flåde, hvis betydning,
han så vel forstod. - Fot. John
Jedbo 1987.
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Sø-Etatens Arsenal set over havnen mod øst. Foran ligger
Christiansholm med vagthuset,
som senere veg pladsen for den
kombinerede skole- og vagtbygning. I baggrunden ses Nyværk
med krudthuset i Carls Bastion
til venstre. I Pontoppidans
Danske Atlas siges om Arsenalet: -Hvo som af uparthiske har
Lejlighed at se baade det
Kjøbenhavnske Arsenal og det
Venetianske, og vil gøre en
Sammenligning mellem begge.
den maatte have tabt Syn og
Begreb, om han ey kunde see,
at det første i høy Grad overgaar det sidste - og følgelig ey
det Venetianske. men det
Kjøbenhavnske kand med Billighed kaldes det største og fuldkommenste i Europa... Efter
gammelt maleri på træ af
ukendt kunstner. - Søofficersforeningen .
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ningerne fik facade mod Christiansholm, hvorfra adgang
skulle finde sted, og de blev forbundet ved en massiv portalbygning, hvis centerparti smykkedes af kongens buste
og rigsvåbnet samt diverse attributter. For yderligere at
fremhæve adgangsvejen blev der ved brolandingen på
Christiansholm placeret to æressøjler - columnæ rostratæ der tidligere havde været opstillet uden for Admiralitetsbygningen på Gammelholm i anledning af kronprinsesse
Louises indtog i København i 1743 (se bind 2).
Sidefløjene til Søtøjhuset eller Arsenalet blev ikke opført
før i årene 1770-71. Det var først tanken, at de skulle placeres midt for og vinkelret på hovedfløjene, men i det endelige projekt blev de flyttet mod syd og nord, således at
de sammen med hovedfløjene omsluttede en rektangulær
plads, som blev lukket mod øst af en mur med port vis-avis hovedportalen. Pladsen blev anvendt til opbevaring af
kanonkugler, som stabledes i dertil indrettede rammer eller kuglesenge, og den fik navnet Kuglegaarden. Mellemrummene mellem hver af hoved- og sidefløjene blev lukket af mure, der førtes op til anden etages højde, og oven
på disse mure blev der bygget overdækkede passager mellem bygningerne.
På Christiansholms vestside blev der i 1754 opført en
mastekran mage til Nyholms som erstatning for en forældet kran på Gammelholm. Langs sydsiden byggedes der
skure tillS barkasser med porte ud til Trangraven, og endelig blev der i 1769 opført en enetages vagt- og skolebygning samt et eksercerbatteri på Christiansholms nordside.
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Arsenalets portal og sydlige hovedfløj med Frelserkirkens tårn i bag grunden. Til højre broen til Chri stiansholm. Akvarel af kaptajn E. W. Normann 1848 . - Søofficersforeningen.

Udsigt fra Arsenalets Kuglegaard gennem portalen mod Christiansholm. hvis mastekran ses i baggrunden .
Akvarel af kaptajn E.W. Normann 1848 . - Søofficersforeningen.
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Parti fra Kuglegaarden med portalen og til venstre derfor Arsenalets søndre hovedfløj set mod sydvest.
Bemærk kuglesengene i forgrunden samt vinplanterne langs Arsenalbygningens østfacade. - Fot. John Jedbo
1987 .
Her ses en af vinplanterne. som
gror op ad østmuren på Arse nalets sydfløj. Ifølge overleveringen tog stationsskibene i
Vestindien vinstiklinger om
bord under anløb af Madeira
på udturen. Stiklingerne plantedes i potter og pyntede i messen. Efter hjemkomst til Holmen plantede man stiklingerne
ud. bl.a . i Kuglegaarden. og
mange af disse planter trives
vel. Som følge af vinpest blev
alle Madeiras vinplanter ødelagt
for mange år siden og erstattet
af californiske planter. Det
fortælles, at man fik kendskab
til de danske vinplanter. og så
blev der taget stiklinger af disse
til indpodning på Madeiras californiske vækster. Historien melder. at forsøget blev vellykket,
og den har med årene udviklet
sig til, at al Madeiravin hævdes
at stamme fra Holmen! - Søværnets Fotoarkiv.
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Langøen, Puikerøen
og Ballastøen
I begyndelsen af 1740rne gik man i gang med indpæling
og opfyldning af den såkaldte Langø nord for og i flugt
med Arsenaløen, med samme bredde som denne og i alt
ca. 470 m lang.
Den oprindelige plan gik ud på, at der på Langøen skulle opføres en stor, grundmuret magasinbygning til orlogsskibenes takkelage, medens det tilsvarende udstyr til fregatterne og mindre skibe skulle forblive i de gamle takkeladshuse på Nyholm. Hensynet til brandfare medførte
også her, at planen ændredes til to huse i forlængelse af
hinanden langs Langøens vestside og med en indbyrdes
afstand, som var dobbelt så stor som afstanden mellem
Arsenalfløjene. Disse magasinbygninger skulle også forbindes med et galleri med central portal.
Forinden den detaljerede projektering af takkeladshusene var begyndt, fremkom der forslag til opførelse af
skure til magasinering af master og mærs for at beskytte
disse mod vejrliget, når skibene var oplagt. Efter behandling af flere udkast blev det i 1750 besluttet at bygge to afdelinger med et mærsehus og seks masteskure henholdsvis

Søndre Masteskure og Søndre
Mærsehus på Frederiksholms
sydvestre hjørne set fra Dokøen
over Takkelloftgraven. Bag
Mærsehuset, der er fra 1830,
da det erstattede det oprindelige, samme sted beliggende fra
1754, ses taget af Arsenalets
nordre sidefløj. De tilsvarende
bygninger nord for Hovedmagasinet er nedrevet. Nordre
Mærsehus sløjfedes i 1862 og
Nordre Masteskure i 1916. Fol. John Jedbo 1987.
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Herover:
Tegning i mål 1:500 af et af
takkeladshusene på Frederiksholm, øverst som det fremtrådte efter forlængelsen i 1784-88
og nederst efter tilbygning af
en etage, som udførtes i 1858
efter bestemmelsen om, at virksomheden på Gammelholm
skulle overføres til Nyholm.
Ved denne lejlighed ændredes
betegnelserne Nordre og
Søndre Takkeladshus til henholdsvis Hovedmagasinet, som
også blev sejlmagasin, og Takkelloftet, der tillige blev takkeladsmagasin . - Efter opmåling
til Chr. Ellings Holmens Bygningshistorie.

Nederst næste side :
Luftfoto omkring 1930 af Hovedmagasinet og Takkelloftet
langs graven mellem Frederiksholm og Dokøen. Foran magasinbygningerne bemærkes den
brede kajgade, som giver god
plads til håndtering af gods.
Pontonbroen, som ligger i
forlængelse af Elmealleen på
Frederiksholm, deler graven i
Hovedmagasin- og Takkelloftgraven. Oprindelig var de
(fortsættes)
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på nord- og sydenden af Langøen i forlængelse af den til
takkeladshusene bestemte plads. De to mærsehuse og 12
masteskure, som stod færdige i 1754, var af træ med tegltag. De blev siden suppleret med yderligere 15 masteskure, hvoraf syv opførtes i tilslutning til de første, medens resten blev placeret på Langøens østside. Der er i
dag syv masteskure og et mærsehus tilbage beliggende syd
for det søndre takkeladshus, idet mærsehuset dog ikke er
det originale, men en erstatningsbygning fra 1831. De benyttes nu som depotbygninger for Farvandsvæsenet.
Projektering af takkeladshusene sattes i gang efter, at
opfyldningen af Langøen var afsluttet i 1751. Disse huse
skulle være på to etager med loftsrum, og hvert af dem
skulle kunne rumme materiel til 15 orlogsskibe med ankertove, vanter og stag i underetagen, øvrig takkelage på
anden etage og forskelligt inventar på loftet. Et skitseforslag blev forelagt Admiralitetet i marts, hvorefter sagen
gik i stå af økonomiske grunde. I de følgende år blev der
dog arbejdet videre med projektet efter Philip de Langes
tegninger, og fundamenteringen blev lagt, men derefter
lå sagen stille indtil 1767. Den blev da genoptaget af den
netop tilbagevendte grev Danneskiold-Samsøe, og efter
en mindre justering af forslaget - udført af murermester
Schottmann efter de Langes død - blev der givet bemyndigelse til at fuldføre projektet over en seksårig periode. Arbejdet overdroges murermester Utterdahl og tømrermester Tøpling, som holdt terminen, og i 1774 stod begge takkeladshuse med galleri og portal færdige.
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(fortsat)

Samtidig med opfyldning af Langøen blev der mellem
dennes nordvestlige og Nyholms sydvestlige hjørner foretaget indpæling og opfyldning af en mindre ø, hvorpå
oplagte skibes ankre skulle henlægges. Den kaldtes derfor
Ankerøen. Desuden indrettede man en oplagsplads for

to magasinbygninger forbundet
ved et galleri af samme type
som portalbygningen mellem
Arsenalfløjene. men det blev
nedrevet i 1858. - Søværnets
Fotoarkiv.
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Herover er Takkelloftet set fra
Dokøen. Bygningen benyttes nu
af Flådestation Københavns
Forsyningsafdeling. Den rummer mange forskellige forsy ningsgenstande i stort antal og
er med sit moderne, interne
transportsystem et godt eksempel på. at gamle bygninger kan
imødeko mme nutidigt behov.
Skoleskibet Georg S/ag e i forgrunden skaber en stemning fra
sej lskibstiden. - Fol. John Jedbo 1987 .

stenballast over Gamle Batteri, som officielt fik betegnelsen Ballasteen, men som i daglig tale oftest kaldtes Stenk isten. Disse arbejder var færdige og anlæggene klar til brug
i 1746.
Mellem Nyholm og de nye øer skabtes forbindelse for
fodgængere ad flydebroer, medens transport af gods
måtte ske med pramme. Når disse skulle passere gravene
mellem øerne, måtte flydebroerne hales til side , og det
blev med tiden en besværlig proces.

Krudthuse og befæstninger
Helhedsplanen forudsatte også opførelsen af to nye
krudthuse i Nyværk. De blev bygget af Philip de Lange i
Frederiks Bastion i 1745 og i Charlotte Amalies Bastion i
1746 efter oberst v. Ørkens tegninger. Begge disse bygninger står endnu, og de benyttes stadig af Søværnet til
magasineringsformål.
Det var Danneskiold-Samsøes mening, at forsvaret af
København mod søsiden burde forstærkes for at øge sikkerheden for værftet på Nyholm og for de store, nye
anlæg her - et spørgsmål, der som nævnt allerede optog
Christian 5. , og som var aktuelt under Den store nordiske
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Krig. De to fremskudte søbatterier Trekroner og Prøvestenen, som]udichær fik anlagt under krigen, var ikke blevet
vedligeholdt, og de forfaldt efterhånden i en sådan grad,
at de måtte nedlægges som fæstningsværker. Da der måtte
tages hensyn til artilleriets øgede rækning, fremsatte Danneskiold i 1745 en plan for anlæggelse af ni lynetter, dvs.
fremskudte fæstningsværker, som skulle bygges på opfyldte fundamenter uden for Nyværks bastioner samt nord
for Nyholm på Refshalegrunden og på grunden Stubben
vest for Kronløbet. Planen fik kongens godkendelse, men
efter Danneskiolds fald blev den skrinlagt.
I de følgende år blev der dog arbejdet videre med forslag til forbedring af søbefæstningen, herunder opstilling
af et lille batteri på Elefanten og anlæggelse af en lynette
ud for Quintus, som foretoges i 1751. Ved sin tilbagekomst i 1766 tog Danneskiold-Samsøe også på dette område sine gamle planer frem og forelagde et revideret defensionsforslag, nu omfattende syv lynetter. Det blev dog
kun en del af denne plan, som kom til udførelse, inden
Danneskiold atter gik af. Volden om Quinti Lynette blev
forstærket, og på Refshalegrunden nord for Nyholm begyndte man anlæggelse af søbatteriet Lynetten, medens
resten af de planlagte arbejder stilledes i bero eller blev
opgivet.
Spørgsmålet om søbefæstningen kom dog snart op
igen, og der nedsattes i 1777 en Defensionskommission,
som skulle finde frem til en samlet løsning på problemerne. Kommissionens funktions periode blev langvarig, idet

Krudthuset i Frederiks Bastion
set fra Refshalevej mod nord i
1918. Dette og et tilsvarende i
Charlotte Amalies Bastion
opførtes af Philip de Lange i
1745-46 efter oberst C. v.
Ørkens projekt. Bygningerne
har den franske ingeniørgeneral
Vaubans konstruktioner som
forbilleder og er karakteristiske
ved fem på hver side fremspringende styrkeelementer. Con treforcer. - Bymuseet.
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Luftfoto omkring 1930 af
Quinti Lynette, som blev anlagt
midt i 1700-tallet for nordenden af Nyværks Enveloppe. I læ
af dennes vold løber Dækkede
Vej. som endte ved Quinti Lynette, men hvis nordlige del senere blev sammenlagt med
Refshalevej og videreført til
den nye Refshaleø. Huset langs
vejen byggedes til beboelse,
men er nu indrettet som kontor. Det store hus mod syd anvendtes som magasin og stald,
og det har i en årrække været
domicil for Orlogsmuseet. Skydemuren forneden var en del af
værkets rygforsvar.
- Søværnets Fotoarkiv.

Herunder er Quinti Lynette set
mod øst fra Quintus over minebådsgraven. I denne bemærkes en af pælene. som brugtes
til forhøjning af de lastede minebåde. Til højre ses Amagerværkets skorsten. - Fat. J ohn
Jedbo 1987 .
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den sad til 1865. Men allerede i perioden 1777-80 blev der
som resultat af dens overvejelser og forslag anlagt en
række Redaner, dvs. små, trekantede fæstningsværker på
Enveloppen foran Nyværk, ligesom søbatteriet Lynetten
blev færdigbygget. Det blev forsynet med en lille havn,
hvori der kunne fortøjes fem stykpramme til brug i den
flydende defension. I batteriet, som nu er sammenbygget
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med Københavns store rensningsanlæg, blev der bygget et
Vaaningshus for besætningen, en lav, gul bygning med
rødt tegltag, der i dag benyttes som magasin.
En eksplosionsulykke i Rosenkrantz' Bastion ved Østerport i 1779 fremkaldte krav om, at forsvarets beholdninger af krudt så vidt muligt skulle fjernes fra byens nærhed.
Det bestemtes derfor, at en del af flådens krudt skulle maganiseres i udenværkerne, og i overensstemmelse hermed
blev der i årene 1780-83 bygget krudtmagasiner i Redan
nr. l, 2 og 3 samt tre krudthuse på Amager syd for Kastrup. De smukke, karakteristisk vinkelformede krudtmagasiner i Redan nr. 2 og 3 eksisterer stadig og er fredede.
De blev af Forsvarsministeriet overladt til den såkaldte
fristad Christiania, efter at søværnets materiel var udflyttet derfra.
Af sikkerhedsgrunde måtte skibene i øvrigt ikke tage
krudt om bord i Flådens Leje. Det skulle indlades på reden uden for Bommen fra pramme, som hentede krudtet
ved Quintus eller ved en anløbsbro i Erdkehlgraven nær
Frederiks Bastion. Gennem graven mellem Nyholm og
Quintus, den senere Søminegrav, og gennem Krudtløbet
mellem Sixtus og Estakaderne blev prammene varpet eller
bugseret ud på reden for at aflevere lasten. Efter togt afleveredes resterende krudt tilsvarende på reden, før skibet-Iagde-ind i lejet.

Anlæggelse af søbatteriet Lynetten på Refshalegrunden nord
for Nyholm begyndtes i 1766
og fuldførtes i udvidet form i
årene 1777-80. Det fik en lille
havn med plads til fem stykpramme til brug ved sødefensionen. Billedet viser Lynettehavnen med en deling torpedobåde i begyndelsen af 1900tallet. Til højre bemærkes Vaaningshuset, der i dag tjener
som depot. og til venstre derfor
ses en magasinbygning af træ
fra år 1900. - Bymuseet.
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Sø-Etaten i 1780

Aldrig, på en måde: De to Nyboder-længer mellem Suensonsgade (tidl. Elephantgade) og
Elsdyrsgade, som her er set fra
Store Kongensgade i begyndelsen af dette århundrede, opførtes med Philip de Lange som
bygmester i årene 1756 -58. Det
var tanken, at den planlagte
marineby mellem Langøen og
Nyværk (se side 41) skulle erstatte Nyboder, og at den skulle
bestå af et antal toetages rækkehuse opført i kvarterer, hvert
på to parallelle længer. Da denne marineby i DanneskieldSamsøes helhedsplan var opgi vet, blev det besluttet i stedet at
udvide Nyboder med bebyggelse af lignende type, og de nu
eksisterende Nyboder-huse kan
give et indtryk af, hvorledes en
by på Holmen ville have taget
sig ud. - Bymuseet.
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I alt væsentligt var helhedsplanen og dermed et af SøEtatens største og mest komplicerede anlægsprogrammer
gennemført i 1780 - 100 år efter etablering af Flådens
Leje i Hocken. Men der var dog tre af planens dele, som
aldrig kom til udførelse. Uvist af hvilken grund blev der
ikke lavet opfyldning til en proviantø i Flådens Leje, og
bygningen af galejskure på Christiansholm blev ikke
iværksat, da overvejelser om fremtidige ro-krigsfartøjer
trak ud, men noget af pladsen benyttedes dog som nævnt
til barkasse-skure. Den store plan om opførelse af en marineby på nye opfyldninger blev ej heller realiseret. I ste det foretoges første etape af en udvidelse af Nyboder i
1755-58 med længerne omkring Tigergade og mellem Elsdyrsgade og Elefantgade - nu Suensonsgade. De nye huse, som blev tegnet af Philip de Lange, var udformet med
de fra helhedsplanen påtænkte toetages hustyper som
grundlag, og de blev forbilleder for alle de efterfølgende
Nyboder-længer (se bind 5).
Helhedsplanen var et fremsynet projekt sammensat af
imponerende anlægsarbejder, der skabte et betydeligt
bedre grundlag end forhen for flådens beredskab og dermed dens mulighed for at imødekomme de krav, som
Danmarks udenrigspolitik og strategi kom til at stille.
Jævnsides med denne udvidelse og modernisering af

S0-ETATEN I 1780

FLADENS LEJE

1780
Holmen blev der i årene 1736-80 bygget i alt 42 orlogsskibe og 23 fregatter samt en del mindre skibe og fartøjer til
fornyelse af flåden . Hovedparten af de større skibe byggedes på Nyholms beddinger, medens Gammelholm fortrinsvis tog sig af de mindre enheder. Den usikkerhed
vedrørende konstruktionsprincipper, som havde præget
de første år, fortog sig, og skibsbygningskunsten på Holmen nåede snart et højt kvalitetsniveau. Til bygning af et
orlogsskib medgik dengang 1.500-2.000 voksne egetræer
svarende til 30-40 ha skov, medens de mindre fregatter
naturligvis krævede færre træer.
Værftets gennemsnitlige produktion - et orlogsskib pr.
år og en fregat hvert andet år med tilhørende rigning, inventar og forbrugsgods - må siges at have været ganske
betydelig, og det dertil svarende forbrug af træ har krævet
store, fortrinsvis indenlandske skovarealer.
Den positive udvikling, som helhedsplanen havde skabt,
fulgtes i årene efter Danneskiold-Sarnsøes afgang i 1767
af gradvis stagnation og til dels forfald på grund af
utilstrækkelige midler til Sø-Etatens drift og af manglende
fasthed i dens ledelsesstruktur. Dette måtte give anledning til bekymring ikke mindst på baggrund af den da
herskende krigs tilstand mellem England og Frankrig, og
det førte i 1779 til nedsættelse af en Flådekommission,
som skulle undersøge forholdene og foreslå forbedringer.

a.g.belt

Kortet viser udviklingen siden
1736. De vigtigste anlægsarbejder var:
1736·44 : Nordlige Nyholm opfyldes og Sixtus anlægges.
1736·37: Nyholms smedje bygges.
1739-41: Arsenaløen opfyldes og
Flådens Leje udvides.
1742-45: Arsenalets hovedfløje
og Spanteloftet opføres.
1744-46: Nyholms Hovedvagt
samt krudthusene i Frederiks
og Charlotte Amalies bastioner bygges .
1744-54: Langøen, Ankerøen og
Ballastøen opfyldes. Masteskure og Mærsehuse opføres.
1748-49: Nyholms Mastekran
bygges .
1754-55: Christiansholms Mastekran bygges .
1764·67: Planbygningen og jardins Pavillon opføres.
1766: Lynetten påbegyndes.
1767-74: Takkeladshusene på
Frederiksholm bygges .
1769: Christiansholms Vagt- og
Skolebygning opføres.
1771-72: Arsenalets sidefløje
bygge s.
1777-80: Enveloppens Redaner
anlægges.
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Ofte måtte det neutrale Danmark lade flåden beskytte skibsfarten i konvojer. Her ses orlogsskibet Indfødsretten
under kommandørkaptajn Jens Gerner, broder til fabrikmesteren. eskortere to danske og et svensk handelsskib hjem fra Kap det gode Håb i 1781. Efter gouache, formentli g afT. E. Lønning. - Frederiksborgmuseet.

I Middelhavet måtte danske orlogsskibe fra tid til anden optræde mod barbareskerne. Det er fregatten Najaden og briggen Sarpen. som her under kaptajn Steen Andersen Bille kæmper mod seks tripolitanske skibe. Disse blev med svære tab og skader drevet ind i Tripolis havn 16. maj 1797. Samtidig gouache af T. E. Lønning. Frederiksborgmuseet.
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Krige og kriser kom også til at præge 1700-tallets sidste
decennier og det følgende århundredes første år. Den
nordamerikanske Frihedskrig og den dermed sammenhængende engelsk-franske søkrig brød ud 1776 og varede
til 1783; der var krig mellem Sverige og Rusland, som
støttedes af Danmark, 1788-90; i 1793-1802 rasede revolutionskrigene, som fortsatte i Napoleonskrigene 180315, og under disse forhold florerede barbareskernes
sørøverier i Middelhavet. Trods denne næsten uafbrudte
krigstilstand i og uden for Europa kunne Danmark-Norge
i alt væsentligt - og ofte i forbund med andre nationer videreføre sin neutralitetspolitik frem til århundredskiftet. Som tidligere krævede den store flådeudrustninger
som neutralitetsværn og som beskyttelse for den meget
profitable søhandel. Men derefter led neutralitetspolitikken skibbrud, og rigerne inddroges i det store, væbnede
opgør.
I 1784 indtrådte den regerende kronprins - fra 1808
kong Frederik 6. - som præsident i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, og dermed kom der større fasthed i
Sø-Etatens øverste ledelse. Et par år i forvejen var kontreadmiral, F. C. Kaas, blevet Holmens chef, og han genskabte i sin Il-årige funktionsperiode den ønskelige kontinuitet i styring af Holmens virksomheder. Da admiral
Kaas i 1792 afgik fra denne tjeneste, blev stillingsbetegnelsen ændret til overekvipagemester, og som sådan tiltrådte kommandørkaptajn O. A. Kierulff, der virkede indtil
1814, fra 1809 udnævnt til kontreadmiral. Under disse to
mænds ledelse blev der foretaget betragtelige udvidelser
af Holmens område, og der gennemførtes en række
nødvendige forbedringer, bl.a. på grundlag af forslag fra
Flådekommissionen af 1779.

Flådeplaner
Kommissionens behandling af spørgsmålet om flådens
størrelse resulterede i en anbefaling af, at de hidtil gældende styrkemål på 27 orlogsskibe og 14 fregatter fast holdtes, men det foresloges, at skibene fremtidigt skulle
have en kraftigere bevæbning. Trods en forholdsvis stor
nybygningsaktivitet på dette grundlag lykkedes det ikke at
nå op på styrkemålet, fordi de store udrustninger var bekostelige og lagde beslag på en betydelig del af Holmens

Frederik Christian Kaas (17271804). Admiral. Født i København. Sekondløjtnant 1747 og
året efter knyttet til Konstruktionskommissionen. I årene
1752 -56 til England, Frankrig,
Italien og Holland for at studere skibsbygn ing. Premierløjtnant 1753 og kaptajnløjtnant
1755 . Efter hjemkomst medlem
af Konstruktionskommissionen,
men kort efte I" udkommando
med orlogsskibet Neptunus til
Middelhavet. Fik her kommando over orlogsskibet Island, hvis
chef og næstkommanderende
begge var døde. Kaptajn 1758 .
Flere udkommandoer i de
følgende år, bl.a. chef for frel,'3tten Havfruen til Marokko i
d iplomatisk mission 1763 . Kornmandørkaptajn 1767. Chef for
Søkadetakademiet 1770-81 og
desuden i 1773, 1779 og 1780
på togt som skibschef. Kommandør 1775. Eskadrechefen,
viceadmiral v. Schindel, skrev i
1780: » Han er en ypperlig og
fuldkommen skibschef. Hos
ham er den habile søorlogsmand forenet med en fuldkommen indsigt i metien, han kan
bruges til alt . .;«. Kontreadmiral
1781 og Holmens chef 1781-92 .
Udførte et dygtigt arbejde for
at lægge tjenesten på Holmen i
faste rammer. Medlem af Adm iralitetskollegiet 1792 . Eskadreche f i dansk-svensk flåde 1795
og 1796 . Admiral 1804. Død
1804 og begravet i Broby Kirke
ved Gisselfeld.
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Ernst Wilhelm Stibolt (174296) . Fabrikmester. Født på
Christiansø. Sekondløjtnant
1763 og tilknyttet Konstruktionskommissionen. Premierløjtnant 1767. Studierejse sammen
med Henrik Gerner til England
og Frankrig i 1768-72 samt alene til Holland 1773 for at studere skibsbygningsvæsen . Lærer
i skibsbygning på Søakademiet
og medlem af Konstruktionskommissionen 1774. Kaptajnløjtnant 1775. Næstkommanderende i orlogsskibet Mars
1776 . Medlem af Videnskabernes Selskab s.å. I fransk tjeneste 1778-82 under franskengelsk søkrig. Dekoreret med
-Pou r le Merite militaire«. Medlem af kommissionen om Holmens reberbane 1783. Generaladjutant hos kongen s. å, Besigtigede Christiansøs befæstning
og havn 1785 og stillede forslag
til forbedringer. Konstruerede
den synkefri fregat Hjælperen,
søsat 1787. Interimfabrikmester
1788 . Kommandørkaptajn og
fabrikmester 1787. Har bygget
fire orlogsskibe, fem fregatter
og nogle mindre skibe . Fik som
55 -årig afsked i februar 1796.
Han døde få dage senere efter
at være sprunget ud af vinduet
fra sin bolig på Toldbodvej som
følge af en depression. Begravet
fra Helligåndskirken.
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personel. Mangel på kvalificeret arbejdskraft omkring
århundredskiftet førte i øvrigt til indstiftelsen den 29. januar 1801 af det endnu i dag eftertragtede Holmens
Hæderstegn, som sammen med andre foranstaltninger
skulle medvirke til at gøre tjenesten på Holmen attraktiv i første række for håndværkere ved skibsbyggeriet.
Flådens sammensætning blev dog genstand for yderligere overvejelser, og man drøftede især, hvorvidt det ville
være forsvarligt at reducere antallet af orlogsskibe mod til
gengæld at forøge antallet af mindre enheder, fortrinsvis
ro-kanonfartøjer. For disses vedkommende blev der i
1804 efter flerårige forsøg truffet beslutning om indførelse af fartøjer efter svensk mønster, de såkaldte Chapmanske kanonchalupper. I 1806 endte overvejelserne med, at
kronprinsen fastsatte en plan, der gradvis skulle give
flåden en sammensætning på 12 orlogsskibe, 12 fregatter,
25 korvetter og brigger samt ikke mindre end 300 kanonbåde, morterbarkasser og stykpramme. Denne plan
blev dog ikke iværksat på grund af krigen, som udbrød i
1807.
Under fabrikmester Henrik Gerner indførtes mange
tekniske forbedringer inden for skibsbygningen, og han
var desuden virksom på adskillige andre områder. Blandt
andet konstruerede han et hestetrukket pumpeværk til
dokken på Christianshavn, hvorved heste overtog mere
end 200 mands arbejde, og lænsningstiden i dokken blev
nedsat fra ca. 48 til ca. 24 timer. En anden vigtig konstruktion fra hans hånd var den hestetrukne muddermaskine »søbaggen«, som efterhånden erstattede »trædemøllen«, Henrik Gerner blev ved sin død i 1787 efterfulgt af
kommandørkaptajn E. W. Stibolt, som også var en habil
skibskonstruktør. Han trak sig efter ansøgning tilbage i
1796 og afløstes af den unge kaptajnløjtnant F. C. Hohlenberg, en dygtig og målbevidst elev af Henrik Gerner. Skønt
Hohlenberg kun virkede i en kort årrække, før han i 1803
søgte og fik sin afsked på grund af svagelighed, fik han
gennemført yderligere tekniske forbedringer, og han gav
sine skibe en udformning, som medførte øget kampværdi.
Dette viste sig ikke mindst i orlogsskibet Prins Christian
Frederik, der er kendt fra kampen ved Sjællands Odde i
1808.
Efter Hohlenbergs afgang holdtes stillingen som fabrikmester ubesat indtil 1814, og i de mellemliggende, vanskelige år fik en række dygtige skibsbygmestre ansvar for skibenes bygning og vedligeholdelse direkte under Konstruktionskommissionen.

UDDYBNING OG MODERNISERING

Flådens Leje uddybes
Vedligeholdelse af dybderne i Flådens Leje var i årene før
1780 blevet forsømt i en sådan grad, at de store orlogsskibe ikke kunne færdigudrustes i lejet, men måtte slæbes ud
på reden, når deres tunge udstyr skulle tages om bord, og
det sinkede udrustningsarbejdet. Det var derfor vigtigt at
få opmudringen i gang, og en endelig plan for dette arbejde fastsattes i 1786. Den gik ud på, at orlogsskibenes liggepladser i den vestlige del af lejet skulle uddybes til 21 fod,
medens dybden derfra over mod Nyholm kunne aftage
jævnt til ca. 8 fod. Der var tale om et stort og besværligt
arbejde, men det blev dog lettet efter indførelse af Henrik
Gerners muddermaskiner. Opmudringen var foreløbig
tilendebragt i 1790, og de store skibe kunne derefter atter
flyde i lejet fuldt udrustet. Det opgravede fyld fandt anvendelse til udvidelse af tidligere opfyldte områder og til
enkelte nye opfyldninger.

Nyholm moderniseres
og udvides
I årene 1781-84 fik bolværket omkring Elefanten en grundig hovedreparation, og der opførtes her et kajskur som
magasin for forstøtningstømmer til brug ved kølhalinger.
Der iværksattes i samme periode en udvidelse af fregatbeddingen eller bedding nr. 3 med henblik på, at også

Model af Henrik Gerners hestetrukne muddermaskine, -Søbaggen«, der sammenlignet med
-trædemøllen- var mere human.
Den blev taget i brug omkring
1780 og kom til at gøre stor
nytte ved de omfattende oprensninger af Flådens Leje og
Københavns Havn i årene 178690. - Søværnets Fotoarkiv.
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Skibstrafik i Københavns Havn i den florissante periode. Til højre oplagte orlogsskibe langs Hønsebroen efter
Danneskiolds plan. Yderst til højre Christiansholms mastekran. Gouache af T. E. Lønning 1796. - Bymuseet.
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Udsigt fra Toldboden mod Nyholm og den nordlige del af Flådens Leje i 1806. På batteriet Sixtus ses tlagmasten, som rejstes i 1788. Huset i midten med det høje tag er Bommens Vagt fra 1742. Tegning af C. W. Eckersberg. - Kobberstiksamlingen.

78

NYHOLM MODERNISERES OG UDVIDES

orlogsskibe skulle kunne bygges på denne. Dens forlængelse ud i vandet blev dog først gennemført i 1802-04,
samtidig med istandsættelse og modernisering af bedding
nr. l, som nu blev bygget af sten, mur og tømmer i stedet
for alene af tømmer. Lige syd for Sixtus Vold blev der
desuden bygget et materialhus til oplæg af batteriets kanonraperter, og på området øst for Planbygningen og
Smedjen opsattes en del tømmerskure eller tømmerskærme, som de også kaldtes. Mange af disse stod, indtil skibsbyggeriet i slutningen af 1920rne flyttedes til Dokøen,
hvorefter de blev nedrevet.
Det var i 1784 blevet bestemt, at der på Kastelsvolden
ud mod reden skulle rejses en flagmast til rigets officielle
flag . Kastellet skulle derefter modtage og besvare salutter
for flaget fra besøgende orlogsmænd, hvilket tidligere
påhvilede vagtskibet på reden. Ordningen viste sig imidlertid uhensigtsmæssig, og det fastsattes da ved kg!. resolution af 16. juni 1788, at flaget skulle placeres på og salutering ske fra batteriet Sixtus. Flagmasten anbragtes på
dettes nordøstre hjørne, hvor flaget synligt vidt omkring
hejstes første gang den 16. august samme år. Da det siden
blev maskeret af B&Ws værftsanlæg på Refshaleøen, traf
man i 1930rne bestemmelse om at flytte flagmasten til batteriets vestlige ende, hvor også salutkanonerne er anbragt, og her hejstes flaget første gang den 2. april
1938.
Allerede i 1781 var et projekt til udvidelse af Langøen
ved en stor opfyldning mod øst blevet godkendt. Dette arbejde blev dog udskudt til fordel for en af Holmens chef
foreslået udvidelse af Nyholm mod syd. Årsagen hertil
var, at tømmerlageret ved Toldboden skulle flyttes til Holmen, fordi pladsen ønskedes frigjort til andre formål, og
Holmens chef mente da, at det ville være hensigtsmæssigt
at skaffe oplagsplads nær ved skibsbyggeriet på Nyholm.
Ifølge forslaget, som hurtigt godkendtes, skulle Ballastøen og Ankerøen inddrages i den udvidede Nyholm, hvorfor en ny Ballastø og en ny Ankerø skulle dannes vest for
Langøen.
Bolværket til afgrænsning af Nyholms udvidelse var sat i
1786. Mod vest flugtede det med Ankerøens vestside, men
da Ballastøens bolværk ikke gik i flugt hermed, opstod et
lille fremspring i kajlinien, og det kan stadig spores i den
nuværende kajlinie nord for torpedobådsbroerne. Det
markerer pladsen for såvel den første Ballaste som for
Gamle Batteri og dermed også det sydøstlige hjørne af det
oprindelige Flådens Leje. I alt væsentligt fik Nyholm sit
nuværende omfang ved denne opfyldning, hvorpå der

Frantz C. H. Hohlenberg
(1765 -1804). Fabrikmester. Født
i Åben rå . Sekondløjtnant 1782.
Elev hos Henrik Gerner samt
tilknyttet Konstruktionskornmissionen. Studierejse til Holland.
Frankrig. England. Italien og
Sverige 1788-94. Premierløjtnant 1789 . I Karlskrona mødte
han enestående velvilje hos den
berømte skib skonstruktør. admiral af Chapman. Lærer ved
Søakademiet og medlem af
Konstruktionskommissionen
1795. Konstitueret fabrikmester
og kaptajnløjtnant 1796. Fabrikmester 1797. Medlem af
Defensionskommissionen og af
kommissionen angående Norges
sødefension 1801. Indførte en
række nye principper i sine
skibskonstruktioner for at styrke skibenes kampkraft og modstandsevne. Udarbejdede forslag til flådeplan. der forudsatte
vidtgående standardisering. Afsked efter ansøgning 1803 . S.å .
udnævnt til havnemester i
Christianssted og overlods på
Skt. Croix. Døde få dage efter
overtagelse af det nye embede.
Efter Hohlenbergs tegninger
blev der bygget fem orlogsskibe , 19 fregatter og 12 mindre
skibe . Hans konstruktioner vakte int e resse i England. hvor
man efter 1807 havde mul ighed
fo r at studere dem nøjere.

79

ÅRENE 1781-1814

Ole Andreas Kierulff (17431822) . Overekvipagemester.
Født i Bergen . Sekondløjtnant
1763 og premierløjtnant året
efter. På søopmåling i danske
farvande 1765-67. Chef for
bombardergalioten Pahan 1770
i eskadre på togt mod Algier,
som blev bombarderet, dog
uden større virkning på grund
af materielle mangler. De
følgende år på togt med forskellige orlogsskibe, bl.a . til
Middelhavet. Kommitteret i
Takkeladskommissionen 1773 .
Ekvipagernester i Frederiksværn
1775 -80 . Viceekvipagemester på
Gammelholm 1780 . Kaptajn
1781. Flere udkommandoer i
følgende år. Ekvipagernester på
Nyholm 1789 . Kommandørkaptajn 1790 . Overekvipagemester
på Holmen 1792 som første indehaver af denne nye betegnelse for Holmens chef. Udøvede
energisk ledelse af slukningsarbejdet på Gammelholm under
den store brand 1795 . Kommandør 1797. Forberedte
ødelæggelse af flådens skibe på
Holmen under englændernes
belejring 1807, men fik ikke lov
til at udføre planen. Kontreadmiral 1809. Var en dygtig leder
af den mangeartede virksomhed
på Holmen under de vanskelige
krigs år 1807 -14. Fik afsked fra
tjenesten 1814 med viceadmirals
karakter. Han døde 1822 i
København.
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blev lagt fundamenter til tømmerstabler. og ved dens
sydøstlige hjørne byggedes en savmølle. Den skulle billiggøre opskæring af tømmer til lagring, men det viste sig
efterhånden, at den ikke svarede til forventningerne , og
den blev følgelig sløjfet i 1815 .
I løbet af 1790erne blev der langs Nyholms nye sydside
bygget 13 skure til oplægning af skærbåde, dvs. en kanonbådstype af norsk oprindelse, og i fortsættelse af disse
østover blev der i krigsårene 1810-11 anlagt 12 åbne kanonbådsbeddinger til brug ved eftersyn på de mange
fartøjer af denne art, som efterhånden var tilgået flåden.
Da kontorlokaliteterne i den nordlige del af Spariteloftbygningen efterhånden var blevet for trange til både at
huse fabrikmesteren og ekvipagernesteren med hjælpere,
opførtes en kontorbygning for ekvipagernesteren i 1801
ved nordenden af Gamle østre Takkeladshus. Den blev
tegnet af Sø-Etatens bygmester Boye Magens og er Holmens eneste bygning i dansk empirestil. Gennem årene
har den tjent mange andre formål og anvendes i dag som
skolebygning.

Langøen, Ankerøen
og Ballastøen
I 1781 foreslog admiral Kaas, at der blev opført et takkeladshus til fregatterne nord for de nye takkeladshuse på
Langøen. Under behandlingen af dette forslag valgte man
i stedet at forlænge de eksisterende huse ved tilbygninger
til nordenden af det nordlige og til sydenden af det sydlige takkeladshus - en løsning, som arkitektonisk var i finere balance end det første forslag (se side 66). Tilbygningerne var færdige henholdsvis i 1784 og 1788, og hvert af
takkeladshusene fik derved en længde på ca. 140 m.
Forlængelsen medførte, at tre af masteskurene ved det
sydlige takkeladshus måtte fjernes, men det skabte ingen
mangel. Efter at man var be gyndt på at konservere masterne med maling, viste det sig, at det både var forsvarligt
og arbejdsbesparende at lade dem stå om bord i oplagte
skibe, og masteskurene anvendtes derefter kun til magasinering af lettere rundholter.
Da opfyldningen ved Nyholm var færdig, tog man fat på
den store udvidelse af Langøen. I forbindelse med områdets indpæling, som indledtes i 1786 og var færdig efter
fem års forløb, blev der ved Langøens nordøstre hjørne

LANG0EN, ANKER0EN OG BALLAST0EN

dannet et fortøjnings bassin for opmudringsvæsenets
pramme. Det blev kaldt Pramhaven og eksisterer stadig,
men bærer nu navnet Maskingraven. Opfyldningen af det
nye område, som til at begynde med fik betegnelsen Opmudringsøen eller blot Muddereen, begyndte jævnsides
med indpælingen, men kom til at foregå i et langsommere
tempo end først planlagt. Dette skyldtes, at det i 1787 blev
vedtaget at anlægge et nyt sø fort Trekroner på en opfyldning i nærheden af det tidligere søbatteris position, og
dertil måtte en stor del af fyldet fra Flådens Leje benyttes.
Følgen var, at der i Mudderøens midte dannedes en sø,
som kun langsomt fyldtes op. I 1799 havde øens ydre del
fået tilstrækkelig fasthed til, at bebyggelse kunne finde
sted, og som første anlæg blev der dette år opført en ny
Dehlehaoe, dvs. et trælager, på øens sydøstlige hjørne. Det
var som erstatning for Dehlehaven på Gammelholm, hvori
den store brand udbrød i 1795 (se bind 2), idet denne
ulykke naturligt nok medførte ønsket om, at brandfarligt
gods flyttedes bort fra bykernen. M samme grund
overførtes Takkelloftet og Drejerværkstedet i 1804 til takkeladshusene på Langøen. Dette lod sig gøre, fordi antallet af orlogsskibe i 1794 var blevet reduceret til 22 ved en
af flådeplans-revisionerne, og takkeladshusene var i sin tid
blevet dimensioneret til materiel for 30 skibe. Der fremkom også ønske om at få Gammelholms Reberbane flyttet,
men et projekt hertil blev ikke realiseret.

Den gamle Dehlehauge tømmerlageret - som i 1799
opførtes på Frederiksholms
sydøstre hjørne, blev senere anvendt som magasin for kasseret
gods. Den blev nedrevet i begyndelsen af 1950erne for at give plads til det store, nye torpedob ådsværft, som opførtes i
åre ne 1953-55. I forgrunden
ses flydebroen over Snedkergraven til Arsenaløen. og i baggrund en til højre bemærkes
krudthuset i Carls Bastion. Bymuseet.
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Bohlendachhuset opførtes i
1801 af arkitekt Boye Magens
på den sydlige del af Frederiksholm som værksted og maga sin
for rapertmagere. En overgang
blev det siden benyttet som
snedkerværksted og senere som
møbelmagasin. Det anvendes nu
til opbevaring af museumseffekter og til udstilling af sådanne i
undervisningsøjemed. Til venstre et gammelt skibsanker af
Porters model. - Søværnets Fotoarkiv.
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Lige nord for den ny Dehlehave blev der i 1801 anlagt
en Brændehave (Spånehave) til opbevaring af tømmeraffald, og langs Mudderøens sydside opførtes samme år en
bygning som magasin for tømmer til fremstilling af
nyindførte slæderaperter til kanonbåde og som værksted
for rapertmagerne. Dette hus fik en særlig let tagkonstruktion, et såkaldt bræddetag eller »Bohlendach«, som
skal være opfundet af franskmanden Philibert de l 'Orme i
1578, og det kaldes i daglig tale Bohlendachhuset. Det blev i
1815 indrettet som snedkerværksted og anvendtes siden
som møbelmagasin. Nu tjener det som magasin for museumseffekter.
Ved nordsiden af Langøen indrettede man i 1804 en
rorbedding med tagskærme, hvor oplagte skibes ror kunne henlægges beskyttet for vejrliget, og øst for Pramhaven
blev der i årene 1805-08 opført i alt 12 skure, som skulle
huse nye kanonbåde under oplægning. Disse træskure
med tegltag, som hvert var beregnet til en båd, blev placeret i to grupper eller afdelinger med ni langs Mudderøens
nordside og resten rundt dens nordøst-hjørne.
De nye Anker- og Ballastøer var oprindelig tænkt anlagt
vest og midt for Langøen, men af hensyn til udsigten fra
Amalienborg og Frederiksgade mod takkeladshusene, hvis
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forbindelsesgalleri lå på slottets øst-vest akse, bestemtes,
at disse øer skulle placeres lidt nordligere. Der skulle være
så dybt vand omkring dem, at en ankerkran kunne lægge
til på alle sider af Ankerøen, og at pramme til lastning og
losning af stenballast tilsvarende skulle kunne fortøje ved
Ballastøen. der ligesom sin forgænger kaldtes Stenkisten.
Opfyldningen af de to øer var tilendebragt i 1787, og samme år opførtes et hus som magasin for ankerstokke af træ
på Ankerøen. Dette Ankerstokhus blev i årene 1812-13
ombygget til kontor- og skolebrug.

Arsenaløen, Christiansholm
og Bodenhoffs Plads
Kontor- og skolebygningen på Christiansholm blev i 1813
forhøjet med en etage, men ellers fandt ingen større
anlægsarbejder sted hverken her eller på Arsenaløen. Det
kunne imidlertid forudses, at det kunne blive nødvendigt
at bruge opgravet materiale fra Københavns Havn og
Flådens Leje til opfyldning af vandområdet øst for Arsenaløen. Her havde Pram- og Stenførerlauget i 1776 opnået tilladelse til at opfylde en lille ø, Framlaugets ø, som
materieldepot, og det indgik i Admiralitetets overvejelser,
at denne ø engang måtte erhverves.

Ankerstokhuset. som opførtes
1787 på Ankerøen. er her set i
1851 fra Frederiksholm mod
nord. Det var indrettet som magasin for ankerstokke af træ. Siden blev det i en årrække benyttet som matrosskole og derefter som kontorbygning for
Søartilleriet, indtil del blev nedre vet i 1926 for at give plads til
det nye skibsbyggeri. Til højre
Søndre Magasinbygning. Ved
kajen ses en af Orlogsværftets
transportpramme. I baggrunden skibsbyggeriet på Nyholm..
Akvarel af kaptajn E. W. Normann . - Søofficersforeningen.
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Udsnit af J. F. Clemens' bekendte stik -Bataillen d. 2.
April 1801 paa Kjøbenhavns
Reed« efter C. A. Lorentzens
maleri, som blev færdigt sidst i
1801. Det tog Clemens tre år at
gøre stikket færdigt. Ud over
slaget gengiver det mange detaljer fra Holmen, dog med en kelte unøjagtigheder. I forgrunden ses Bodenhoffs Plads, og
midt i billedet bemærkes
savmøllen på Nyholm samt en
optisk telegraf på Quintus. Til
højre Pramlaugets 0. - Kobberstiksamlingen.
Næste side :
Medalje til deltagerne i Slaget
på Reden . Uddeltes første gang
på årsdagen efter kriterier, som
i dag synes ejendommelige. Faste officerer fik den til bæring i
guld med øsken, månedsløjtnanter fik den i guld, men uden
øsken, underofficerer og menige fik den i sølv med øsken og
enkelte frivillige i sølv uden
(fortsættes)
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Syd for Arsenaløen lå Bodenhoffs Plads med et skibsværft. Dette etablissement var anlagt af tømmerhandler
Andreas Bodenhoffi et vandområde, som han i 1766 vederlagsfrit havde fået overdraget, og værftet var allerede i
funktion i 1772. Blandt kunderne var Sø-Etaten, som fik
bygget fire fregatter og nogle mindre fartøjer hos Bodenhoff. Efter dennes død i 1794 og sønnens to år efter så arvingerne sig ikke i stand til at videreføre værftet og tilbød
det billigt til staten. Admiralitetet fandt tilbuddet fordelagtigt, og overtagelsen fandt sted i 1800.

Kriser, krig og katastrofe
Henimod århundredskiftet skærpede det krigsførende
England sine krav over for neutral skibsfart, idet man
ønskede ubetinget ret til at visitere neutrale staters skibe.
Dette førte til et spændt forhold mellem England og Danmark-Norge, bl.a. som følge af en engelsk flådes tyrkes angreb i juli 1800 på en dansk konvoj ekskorteret af fregatten Freja. Da Danmark i januar 1801 - uanset at det som
afslutning på Freja-affæren havde indrømmet England visitationsret - tilsluttede sig et nyt væbnet neutralitetsfor-
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bund med Rusland og Sverige, følte England dette som en
trussel og besluttede at bryde forbundet med magt. I Danmark havde man erkendt, at den komplicerede politiske
situation måtte føre til et væbnet opgør, og da man ikke
kunne nå at få hele flåden klargjort så tidligt på året, blev
det besluttet at udlægge en defensionslinie af blokskibe og
andet armeret skibsmateriel på Københavns Red for at
hindre bombardement af hovedstaden. Man savnede nu
de tidligere foreslåede befæstninger, idet kun det ufærdige søfort Trekroner kunne bestykkes og anvendes som
støtte for defensionsliniens nordlige fløj. Ved dens sydlige
ende lå blokskibet Prøvestenen (se side 43).
En hastigt formeret engelsk eskadre under admiral sir
Hyde Parker med viceadmiral lord Horatio Nelson som
næstkommanderende afgik til dansk farvand, hvor den
sidst i marts stod Sundet ind og ankrede nord for København. Diplomatiske forhandlinger brød sammen, og derefter stod en del af den engelske styrke under Nelson
sydpå i Hollænderdybet. Den 2. april 1801 kunne den for
gunstig vind sejle op i Kongedybet, hvor den blev modtaget med kraftig beskydning fra den danske linie. Kampen,
som blev meget heftig, begyndte kl. 10.30 og varede til kl.
15.15, da den danske defensionslinie efter hård modstand

(fortsat)

øsken. Medaljen er 52 mm
i diameter og vejer i sølv 59
gram. Etatsråd Ove Malling foreslog medaljens udseende,
professor Nicolai Abildgaard
skitserede den, medaljør Gianelli skar stemplerne, møntmester Branth forestod prægningen og juveler Frontin påsatte
øsknerne. - Den kgl. Mønt- og
Medaljesamling.
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Her er en anden fremstilling af Slaget på Reden af en ukendt kunstner. Topografisk er det tydeligere end Clemens' stik og er lettere at sammenligne med samtidige kort. Længst til højre ses blokskibet Prøvestenen, som et
par år før måtte afgive sit kongelige navn Christian 7. Det overtoges af nybygningen, som ses til højre for
Mastekranen på Nyholm. - Orlogsmuseet.

Dette er den samtidige svenske kunstner Gustav Bobergs version af Slaget på Reden set fra Kastellet. Det er
åbenbart. at afstandene er fejlvurderet. ligesom vindretningen er anderledes end på andre fremstillinger. _
Efter ældre reproduktion . - Kobberstiksamlingen .
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var nedkæmpet. Et engelsk tilbud om våbenhvile blev
modtaget, og resultatet af de efterfølgende forhandlinger
blev, at Danmark udtrådte af neutralitetsforbundet, som i
øvrigt gik i opløsning på grund af den russiske zars død
nogen tid forinden.
Da Napoleonskrigene efter en kort fredsperiode udbrød i 1803, søgte Danmark-Norge isoleret at videreføre
sin neutralitetspolitik, men undlod nu i modsætning til
tidligere at udruste flåden til støtte herfor. Regeringen
gav hermed afkald på at udnytte sit bedste aktiv og lod til
gengæld hele hæren koncentrere i Holsten som værn mod
et eventuelt fransk angreb sydfra. Men dette betød, at
Sjælland lå blottet uden sikre forbindelseslinier. Den politiske og militære udvikling førte til det engelske angreb på
og bombardement af København i 1807. Dette resulterede i byens kapitulation, og som led heri måtte hele den
oplagte flåde udleveres til englænderne. På Admiralitetets
ordre havde overekvipagemesteren, kommandør Kierulff,
forberedt sænkning eller på anden måde ødelæggelse af
skibene, men under forhandlingerne om kapitulationen
ville Københavns kommandant ikke beordre planen iværksat. En ordre til ødelæggelse af skibene fra den rege-

Mindestøtte for kaptajn J. C.
Schrødersee på batteriet Sixtus,
hvor kronprinsregenten en tid
opholdt sig med sin stab under
Slaget på Reden . Schrødersee
var med i følget som rekonvalescent, men han meldte sig
som frivillig afløser for den
faldne chef for bloksk ibet
Indfødsretten, kaptajn A. de Thurah. Han nåede dog ikke at
overtage kommandoen. thi han
dræbtes i det øjeblik, han
trådte ind på dækket af skibet.
Mindestøtten har form som en
knækket mast med indskrift:
-Afkræfte ty paa lange Sygeleje/
opflammet/ ved et Blik af/
Danmarks Frederik/ med Fyrstens Bifaldsraab/ indviet/ faer
J. C. Schrødersee/ fra dette
Sted/ bekjent med Krigers
Død / den skjønneste / for eget
Fædreland/ i Møde/ den 2den
April 180k Maleri af Tom Petersen . - Søværnets Fotoarkiv.
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Søsætning af orlogsskibet Prins Christian Frederik på Nyho1m den 6. oktober 1804. Det kraftige og stærkt armerede skib var konstrueret af Hohlenberg. Det blev ødelagt under en fire timer lang natkamp ved Sjællands
Odde 22 . marts 1808 mod fem engelske skibe . Blandt de faldne var Peter Willemoes, som blev berømt under
Slaget på Reden. Kampen inspirerede Grundtvig til digtet ..De Snekker mødtes i Kvæld paa Hav ...'" og vennen
Willemoes satte han minde med sangen ..Kommer hid, I Piger smaa ...« , Tegning af C. W. Eckersberg. - Kobberstiksamlingen .

Under Københavns belejring angreb danske flådestyrke r det engelske Svanemøllebatteri 23. august 1807. I
forgrunden ses Gammelholm og til højre Flådens Leje med den oplagte flåde. Til venstre for Mastekranen
bemærkes Lynetten og Trekroner. - Bymuseet.
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Efter Københavns kapitulation blev tre orlogsskibe og en fregat. som var under bygning på Nyholm, ødelagt af
englænderne den 17. oktober 1807. Denne handling forevigede Eckersberg med tegningen ovenfor, hvor
orlogsskibet Prinsesse Sophie Frederikke ses væltet, og til venstre derfor ser man de ødelagte spanter fra nybygning nr. 92. Ødelæggelseshandlingen synes udført under stærk militær bevogtning, og man bemærker
højtstående tilskuere i jardins Pavillon . Stik af J. F. Clemens. - Kobberstiksamlingen.

Her er del af samme begivenhed vist på et stik af Haas. Det bærer titlen: "Den engelske Nations Skiensel udøvet paa Nyholm den 17. Oktober 1807«, og det var "Tilegnet det nærværende Engelske Ministeriurn«. - Kobberstiksamlingen.
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Dansk kanonchalup under roning, øjensynlig klar til skydning med forreste kanon. Denne fartøjstype havde den sven ske admiral F. H . af Chapmans
konstruktioner som forbillede .
Kanonchaluppen var 21 m lang,
5 m bred og havde et dybgående på 1,2 m. Den førte to 18eller 24 -pundige kanoner, en
for og en agter i slæderaperter,
og fremdrivningen skete enten
med 30-36 årer, der hver
krævede to mands betjening, eller for sejl, som kunne sættes
på to master. Disse blev lagt
ned i vindstille eller under
kamp. Besætningen talte knap
80 mand, som ikke kunne bo
om bord. men måtte indkvarteres på station i land. Selvom
mange af disse fartøjer gjorde
god indsats under krigen 180714, fik de på grund af ringe ud holdenhed og begrænset sødygtighed ingen væsentlig indflydelse på krigens gang. Tegning
af C. W. Eckersberg. - Handelsog Søfartsmuseet.
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rende kronprins, som opholdt sig i Holsten, nåede ikke
frem, fordi kureren blev fanget af englænderne.
I alt blev der udleveret 16 orlogsskibe, 25 fregatter,
korvetter og brigger samt 21 mindre fartøjer, og desuden
ødelagde englænderne tre orlogsskibe og en fregat på
byggebeddingerne på Nyholm samt et orlogsskib i dokken, ligesom de tømte Arsenalet og Flådemagasinerne for
brugbart materiel. I forbindelse med krigstilstanden beslaglagde englænderne i øvrigt alle dansk-norske handelsskibe i oversøisk fart. Målt i skibsbygningstømmer svarede de samlede skibstab til 90.000 fuldvoksne egetræer
eller 1.800 ha moden egeskov. Dette enorme tab kunne
naturligvis ikke erstattes på kort tid, men gav anledning til
nyplantning af eg som kompensation for den store ekstra
hugst, der blev nødvendig til hurtig bygning af krigsfartejer, især lette enheder som kanonbåde og brigger. Før disse træer voksede til, var man imidlertid overgået til jem
og stål som skibsbygningsmaterialer - og mange marineege undgik fældning og står endnu rundt om i landet.
Der var i tiden fra 1780 og indtil krigen brød ud i 1807 i
alt bygget 19 orlogsskibe og 12 fregatter samt et stort antal mindre skibe og fartøjer på Nyholm, Gammelholm og
Bodenhoffs Plads. Talmæssigt var dette en forholdsvis
mindre produktion end i den foregående periode, skønt
værftskapaciteten var øget. Dette hang på den ene side
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sammen med, at den tekniske udvikling havde gjort skibsbygning mere kompliceret, og på den anden side var
flådeplanen blevet reduceret med hensyn til de store skibe, medens interessen for små ro-krigsfartøjer var stigende.
Efter Københavns kapitulation fulgte Danmark-Norges
syvårige krig mod England i alliance med Frankrig, men
stik imod danske interesser og oprindelige politiske intentioner. Trods tabene af materialer og værktøj gik man
energisk i gang med bygning af søkrigsmateriel såvel på
Holmen og på andre værfter i København som på værfter
i provinsen. Der blev i alt i krigs årene bygget eller påbegyndt to orlogsskibe, fire fregatter, syv brigger, 13 stykpramme og flådebatterier samt et meget stort antal kanonbåde, hvoraf mange betaltes af private bidrag. Alene i
året 1808 blev der bygget 125 ro-kanonfartøjer.
Årene 1781-1814 blev en af de mest dramatiske perioder i Danmarks historie. Den smidige og profitable neutralitetspolitik i periodens første del støttede sig såvel direkte som indirekte på flåden. Men da politiske fejlvurderinger førte til konflikt med England, og da Danmark
tøvende lod sig påtvinge en kontinental alliance, gik det
galt. Krigen førte til rigernes forarmelse, og ved freden i
Kiel den 14. januar 1814 opløstes unionen med Norge.

Kortet angiver Holmens udvikling siden 1780. De vigtigste
nyanlæg var:
1781·83: Krudthusene i Redan
nr. l, 2 og 3 opføres.
1781-87: Ny Ankerø og Ballaste
opfyldes og Nyholm udvides.
Bedding nr. 4 anlægges.
1784-88: Takkeladshusene på
Frederiksholm forlænges.
1787: Opfyldning af Mudderøen (senere Frederiksholm)
og Trekroner begynder. Ankerstokhuset opføres.
1788: Flagbastion etableres på
Sixtus.
1793·94: På Nyholm anlægges
savmølle og 13 skærb ådsskure.
1798·1803: Dehlehaugen på
Mudderøen og tømmerskærme ved Planbygningen opføres.
1801: Bohlendachhuset på Mudderøen og en kontorbygning
for enden af Gamle østre
Takkeladshus opføres.
1805·08: 12 kanonbådsskure
opføres på nordsiden af
Mudderøen.
1810·11: 12 kanonbådsbeddinger
anlægges på Nyholm.
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Johan Cornelius Krieger
(J756-J824). Overekvipagemester. Født i København. Blev sekondløjtnant 1771 med følgen de skudsmål: -Meget godt Genie, kan ventes mere end almindeligt af harn« . Premierløjtnant
1776. Elev hos Henrik Gerner i
vandbygningsvæsen. I fransk
tjeneste 1778-82 under franskengelsk søkrig. Deltog i Il
søslag og blev dekoreret med
»Pour le Merite rnilitaire«, Medlem af Konstruktionskommissionen 1782. Førte handelsskib
1782 -83 til Vestindien. Derefter
flere udkommandoer, bl.a. med
russisk flåde i Østersøen 1788 .
Kaptajn 1791. Chef for fregatterne Havfruen i dansk-svensk
eskadre 1797 og Najaden i Middelhavet 1798-1801. Kom mandørkaptajn 1800 . Medlem
af kommissionen om Norges
sødefension 1801. Chef for den
bevægelige defension på
Københavns Red under belejringen 1807 og førte flere kampe med engelske styrker. Kommandør 1808 . Energisk leder af
kanonbåds-flotillen ved København 1807-14. Kontreadmiral og
chef for sødefensionen i Sund
og Bælter 1812. Overekvipagemester 18J4 . Ledede på dygtig
måde overga ngen fra krig til
fred og de følgende års tilpasninger. Modtog kgl. anerkendelse for god orden og drift på
Holmen 1822. Død 1824 og be gravet på Assistens Kirkegård.
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Efter freden i Kiel stod Sø-Etaten over for en lang række
genopbygningsopgaver, hvis løsning blev hæmmet af landets svage økonomi.
Adskillelsen fra Norge skabte et nyt strategisk grundlag
for søforsvaret. I forhold til den tidligere unionsflåde
måtte den fremtidige flådes størrelse og personelstyrke
begrænses væsentligt, og dette fik naturligvis også betydning for Holmens udvikling. Allerede i 1815 fastsattes en
ny flådeplan, som skulle gennemføres inden for en 25 års
periode. Den forudsatte en flådestyrke på seks orlogsskibe , otte fregatter, otte korvetter eller brigger og ca. 80 rokanonfartøjer.
De mange reparations- og fornyelsesarbejder, som var
nødvendige på Holmen, kunne kun iværksættes, efterhånden som bevillinger blev frigivet. Men alligevel blev to store, dog ingenlunde nye, problemer taget op til behandling, og de fandt endelig deres løsning, om end det tog sin
tid . Det var spørgsmålet om en ny dok og sagen om
overførelse af alle værftsaktiviteter fra Gammelholm til
Nyholm - den såkaldte værftssammendragning. Endvidere førte den tekniske udvikling nye problemer med sig.
Dampmaskinens fremkomst, indførelse af jem som skibsbygningsmateriale, forbedring af våben og ammunition
og deraf følgende krav om panserbeskyttelse af skibene
kom efterhånden til at påvirke skibsbygning og personeluddannelse.
I 1814 var kontreadmiral Kierulff blevet afløst som
overekvipagemester af kontreadmiral j. C. Krieger, der
indtil 1824 dygtigt ledede overgangen fra krig til fred og
de følgende års virksomhed. Hans arbejde fortsattes af
kontreadmiraleme C. A. Rothe til 1833 og H. Stephensen til
1848. Den vigtige fabrikmesterstilling blev genoprettet efter fredsslutningen og besattes med den 35-årige kaptajnløjtnant, senere viceadmiral, Andreas Schifter. Han var
fabrikmester i 32 år, indtil han i 1846 afgik til anden tjeneste og afløstes af kaptajnløjtnant O. F. Suenson.
Med overgangen til en ny forfatning i 1849 indførtes en
ministerialordning i stedet for Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, og Marineministeriet blev oprettet med
kommandørkaptajn C. C. Zahrtmann som første marineminister. Året før havde admiral Schifter overtaget posten
som overekvipagemester, som han bestred indtil sin død i
1852. Han efterfulgtes kortvarigt af Zahrtmann og derpå
i 1853 af kommandør j. P. Gandil, der fungerede i stillin-
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gen, medens man overvejede en ændring af Holmens organisation. Den skete ved lov i 1856, hvorefter virksomhederne på Holmen under et skulle benævnes Orlogsværftet
og stå under en samlet ledelse. Embedet som overekvipagernester blev nedlagt, og i stedet oprettedes stillingen
som chef for Orlogsværftet, hvis første indehaver blev viceadmiral C. E. Mourier. Man ønskede med denne ansættelse af flådens højst rangerende officer at understrege
embedets betydning. Desuden blev embedet som fabrikmester nedlagt, og i stedet oprettedes to nye stillinger, en
direktør for Skibbyggeriet, som blev besat med O . F.
Suenson, og en direktør for Maskin-, Hus- og Vandbygningsvæsenet, hvortil chefen for det få år tidligere oprettede maskinkorps, kaptajn N. E. Tuxen, blev udnævnt.
Disse to stillinger blev sammenlagt i 1864, og Tuxen blev
da direktør for Skibbyggeriet, Maskin- og Vandbygningsvæsenet, medens Suenson blev chef for Marineminis teriets Admiralitetsdepartement.

Reparationer og fornyelser
Da skibenes fortøjning på øst-vestlig kurs havde fremmet
en generende tilmudring af Flådens Leje, blev det bestemt, at de fremtidigt skulle lægges strømret i retning
nord-syd. I forbindelse med et meget omfattende opmudringsarbejde blev der derfor indrettet nye fortøjningspladser, og i 1819 kunne den nye fortøjningsplan fastsættes . Den indebar, at de store skibe skulle fortøjes på to
rækker langs Hønsebroen, medens de mindre som hidtil

Herunder ses fortøjningsplanen
fra 1819 med plads til seks
orlogsskibe og otte fregatter
samt en snes mindre skibe. I
modsætning til planen fra 1740
ligger skibene strømret med
stævn nordi for at mindske tilmudring af flådelejet. Kanonbådene blev oplagt på land i skure
eller på åbne beddinger. På Nyholms sydside bemærkes de 13
oprindelige skærbådsskure fra
1790erne samt de 12 kanonb ådsbeddinger. der opførtes
1810-11. På nordøst-hjørnet af
Frederiksholm ses desuden de
12 kanonbådsskure fra 1805-08
og de ni beddinger, som blev
anlagt i 1813-14. - Rentegnet af
Jesper A. Pedersen efter original i Rigsarkivet.
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Nyholm set fra Toldboden i 1840rne. Man bemærker Estakaderne og Linien samt til højre forbindelsesbroen
til Bommens Vagt. Nyholms profil er næsten uændret siden 1760 . Maleri af C. L. Petersen. - Bymuseet.

Herunder ses det smalle Bomløb omkring 1850 med flydebroen lukket. Til venstre brohovedet foran Bommens Vagt og til højre Toldbodmolen. Indtil bilalderen i vor tid gik personellets hovedvej til Holmen over
Toldboden og Bommens Vagt, og af hensyn dertil blev der allerede i 1695 anlagt både kørebane og gangsti fra
Nyboder til Toldboden. Det smalle Bomløb blev udvidet flere gange ved afkortning af brohovedet ved Bommens Vagt . Bombroen, der holdtes åben for sejlads i dagtimerne, blev afskaffet i 1923, og Bommens Vagt nedlagdes i 1950erne, efter at færgeterminalen var flyttet til Elefanten. - Bymuseet.
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skulle ligge midt i Lejet. Opmudringen gennemførtes
først til de tidligere bestemte dybder, hvorefter det i 1835
blev bestemt, at dybderne skulle øges med 1/2 m til ca. 7
m, som stort set er søgt fastholdt siden.
Den store mængde opgravet materiale anvendtes til at
gøre opfyldningen af Mudderøen færdig og til udvidelse
af Arsenaløen. Med dette for øje havde Sø-Etaten allerede
i 1823 erhvervet Pramlaugets ø, som indgik i det indvundne område, og omkring 1840 havde Arsenaløen fået
sin endelige form. Få år efter kunne dette nye område bebygges med de senere omtalte kanon- og transportbådsskure og med et nyt Kemisk Laboratorium, som opførtes
på Arsenaløens sydligste del i 1847.
De store opfyldninger omfattede også en udvidelse
mod vest af Elefanten, samtidig med at dens bolværker og
kajinstallationer fik en gennemgribende reparation. I
1836 nedlagdes Elefantens kølhalingsplads, hvorefter
området i en årrække fandt anvendelse som ekviperingssted for skibe under udrustning. Senere blev det benyttet
som liggeplads for kaserneskibe og som mønstringsplads
for eksercerskole-mandskab.
Den øvrige afgrænsning af Flådens Leje mod nord, dvs.
gangbroen Linien, Estakaderne og brohovedet ved Bommen fik også en tiltrængt hovedreparation, og i 1822 blev
den gamle bygning Bommens Vagt fuldstændig fornyet.
Desuden fjernede man efterhånden lidt over halvdelen af
Hønsebroliniens flydebroer fra Christiansholm og nordefter, og i stedet blev der udlagt flydebomme fortøjet til
Duc d'Alber.
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Carl A. Rothe (1767-1834).
Overekvipagemester. Født på
Tybjerggård. Sekondløjtnant
1783. Med Poul Løvenørn til
Grønland 1786-87. Premierløjtnant 1790. Flere udkommandoer i følgende år. Kaptajnløjtnant 1799. Chef for kavalleriprammen Nyborg i slaget på
Københavns Red 2. april 1801.
Chef for fregatten Frederikssteen
i Vestindien 1802-03. Kaptajn
1806. Chef for blokskibet Elephanten under Københavns belejring 1807. Næstkommanderende i orlogsskibet Prins Chrislian Frederik 1808; såredes under kampen ved Sjællands Odde og kortvarig i engelsk
fangenskab. Vice-guvernør over
Bornholm og Christiansø 180814. Kommandørkaptajn 1812.
Ekvipagemester på Gammelholm og havnemester i København 1815. Kommandør 1817.
Fungerende general-guvernør i
Vestindien 1820-22. Jagtkaptajn
1822. Overekvipagemester
1824. Efter kritik af bl.a.
tømmerleverancer modtog han
en kongelig misbilligelse over
sin udtryksmåde; kritikken viste
sig senere berettiget. Tog initiativ til nedsættelse af kommissioner ved r. ny dok og værftssammendragningen. Kontreadmiral
og deputeret i Admiralitets- og
Kommissariatskollegiet 1833.
Død 1834 og begravet på Holmens Kirkegård,
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Den stærkt trafikerede Københavns Havn er he r set fra Toldboden omkring 1840 . Bemærk til venstre Hønsebroliniens flydebroer. som er ført helt ned til Christiansholm, hvis Mastekran og Frel serkirken s tårn ses i baggrunden. Efter litografi af A. Mayer. - Bymuseet.

Emanuel Larsens tegning af Bomløbet set nordfra i 1854 illustrerer tydeligt, hvor ønskeligt det var. at løbet
året forinden blev udvidet til fordel for besejlingen. På rofartøjet i forgrunden afslører orlogsflaget agter og
vimplen på stage i stævnen, at chefen for en orlogsmand er om bord. - Kobberstiksamlingen.
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Det kun 20 m brede Bomløb var med årene blevet til
gene for besejling af Københavns Havn, hvorfor det i
1853 blev udvidet til 30 m ved afkortning af brohovedet
ved Bommens Vagt. Samtidig udskiftedes den gamle flydebro med en pontonbro, som normalt holdtes åben i
dagtimerne, og trafikken mellem Toldboden og Bommens
Vagt besørgedes da af en rofærge, som fik det betegnende
øgenavn »Lynet«. Bomløbet fik en yderligere udvidelse til
40 m i 1866, idet resten af brohovedet vest for Hønsebroen såvel som Bommens Vagt fjernedes, og en ny pontonbro blev anskaffet. Som erstatning for det gamle vagthus lod Københavns Havnevæsen et nyt opføre på pæle
ind mod Flådens Leje.
Skibsbyggeriets beddinger nr. 2 og 3 blev moderniseret
i årene 1820-23 og på Nyholms sydlige del lige vest for
Gamle Vestre Takkeladshus erstattedes to forfaldne materialskure året efter af et hus i egebindingsværk og i samme
stil som takkeladshuset. Dette kønne, lille hus anvendes i
dag som depot for dykkervæsenet og rummer en dekompressionstank til behandling af dykkersyge. Der blev i
1820rne også lagt flere fundamenter til stabling af
tømmer nord og syd for Gamle Vestre Takkeladshus, og
efterhånden opførtes tømmerskærme herovre, dvs. tegltag med faste gavle og aftagelige sider. I alt fandtes en
snes skærme, men de er siden nedrevet undtagen en del af
skærm nr. 9, som ligger lige syd for dykkerdepotet.
Værftsanlæggene på Bodenhoffs Plads, som var nyttige
under kanonbådskrigen, havde Sø-Etaten ikke længere

På billedet herunder af Nyholms sydlige del omkring 1868
ser man tydeligt materialhuset
fra 1824 - nu dykkermagasin og de mange tømmerskærme,
som senere blev nedrevet. Under overvejelserne om modernisering af skibsbyggeriet fremkom der i 1862 forslag til placering af to nye beddinger med
overdækket værkstedsplads på
dette område, men det blev sikkert af økonomiske grunde opgivet til fordel for . Nyt Skibbyggeri- syd for bedding nr. 3.
Området blev langt senere bebygget med undervandsdepot,
torpedobådskamre og torpedomagasin. Fortøjet ved Nyholms
sydvestre hjørne bemærkes en
lille flydedok med indsat skib.
Denne dok byggedes i 1860 på
en interimistisk bedding på Frederiksholm nord for Nordre
Masteskure med det formål at
forøge værftets dokkapacitet.
Samme formål havde ophalerbeddingen, som ses under opførelse helt til venstre i billedet.
Hjuldampskibet i forgrunden er
formentlig Gejser. Bemærk også
svømmebassinet ved Hønsebroen og i baggrunden krudthuset fra 1746 i Charlotte Amalies Bastion. - Bymuseet.
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Sødefensionens årstal
1681: Batteriet Neptunus anlægges ved nordøsthjørnet af
Flådens Leje.
1685·99 : Fæstningslinien Nye
Werck anlægges på Refshalegrunden.
1712·13: Første søbatterier
Trekroner og Prøvestenen
etableres ved hjælp af grundsatte orlogsskibe.
1731: Søbatteriet Trekroner
nedlægges.
1736·44 : Batteriet Christianus
Sextux (Sixtus) anlægges ved
Nyholms nordside.
1766: Søbatteriet Lynetten
påbegyndes.
1767: Søbatteriet Prøvestenen
nedlægges.
1777·80: Enveloppens Redaner
anlægges og Lynetten udvides .
1787-92: Opfyldning til søfortet
Trekroner gennemføres. Det
bevæbnes foreløbigt med 66
kanoner bag træbrystværn.
1802-04: Andet søbatteri
Prøvestenen etableres ved
hjælp af grundsatte skibe.
Trekroner forstærkes.
1818-27: Trekroner fuldføres og
moderniseres derefter flere
gange.
1837: Prøvestenen nedlægges.
1858: Lov om Kjøbenhavns
Befæstning mod Søsiden.
1859·64: Søforterne Prøvestenen og Mellemfortet anlægges.
1865: Sødefensionens værker
overføres til hæren.
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brug for. Området, som ved opfyldning blev landfast med
Christianshavn, bortforpagtedes i årene 1816-32 og solgtes siden til handelshuset Hambro & Søn.
Vandforsyning til Holmen skete med vandbåd, men efterhånden som området voksede, blev dette en besværlig
og bekostelig transport. Man begyndte derfor i 1831 at
bore efter vand på den nordlige del af Mudderøen, der nu
sammen med Langøen kaldtes Frederiksholm. Det var tanken med denne boring at etablere en artesisk brønd, hvormed vandforsyningen skulle lettes. Imidlertid viste det sig
at blive en vanskeligere opgave end beregnet, og da man i
1845 efter 14 års møjsommeligt arbejde havde nået en
dybde på ca. 190 m uden at finde vand, havarerede boreredskaberne. Derefter blev boringen indstillet, og der gik
yderligere 17 år, før en bedring af vandforsyningen kunne
gennemføres med rørledninger fra byens vandværk.
Flydebroerne mellem Holmens adskilte dele var som
nævnt kun beregnet til fodgænger-trafik, hvorfor den interne godstrafik ligesom den eksterne måtte ske med
pramme. Dette krævede efterhånden hyppige åbninger af
flydebroerne mellem Nyholm og Frederiksholm samt mellem denne og Arsenaløen. For at afhjælpe denne ulempe
lod man omkring 1819 disse broer afkorte, og de borttagne stykker blev erstattet med høje, faste gangbroer, som
prammene kunne sejle under. Kørende transport til Nyholm var dog i beskedent omfang mulig ad Erdkehlvejen
til Quintus og over Kongebroen, som landede ud for,
nordenden af Gamle østre Takkeladshus. Den blev i 1858
flyttet til Nyholms sydøstre hjørne, fordi Quintus samme
år blev afgivet til Ingeniørkorpset som materialgård for de
netop da vedtagne søbefæstningsarbejder.
Tiden løb fra flydebroerne, og da det i 1850erne blev
aktuelt at iværksætte store anlægsarbejder, som krævede
tung transport, måtte de udskiftes med faste broer. I årene 1855-58 byggedes en svingbro mellem nordenden af
Ankerøen og Frederiksholm samt en pælebro fra Nyholm
til Frederiksholm lige øst for Pramhaven, og i 1862 fulgte
en svingbro fra Frederiksholm til Arsenaløen, hvor den
landede lidt øst for Arsenalet.
Ligeledes måtte Holmens vejnet udbygges, og der blev
anlagt nord-syd og øst-vest gående veje vinkelret på hverandre. Fra Nyholmsbroen førtes den ene af to hovedveje
- senere kendt som Kastaniealleen - sydpå, og omtrent
midt på Frederiksholm blev den krydset af den anden hovedvej, som mod vest endte i mellemrummet mellem takkeladshusene, og som siden kaldtes Elmealleen. På Nyholm
løb hovedvejen fra Nyholmsbroen nordpå til Sixtus.
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Sødefensionen
Etablering af Københavns sødefension var som tidligere
omtalt knyttet til anlæggelsen af Flådens Leje og Nyholm.
I tidens løb udformedes mange planer for dens forbedring, men kun dele af dem blev realiseret, selvom behovet
for modernisering var åbenbart på grund af artilleriets
udvikling.
Defensionskommissionen af 1777 fik tidligt godkendt
en plan for opførelse af tre søforter: Stubben ud for Svanemøllen samt Trekroner og Prøvestenen, men kun Trekroner blev sat i gang. Opfyldningen hertil skete i årene 178792 (se side 81), men så gik arbejdet i stå. Samtidig med
udrustning af den flydende defension i 1801 blev det
ufærdige fort bestykket med 66 kanoner bag træbolværk,
og det deltog i slaget den 2. april. Efter dette blev Trekroner forstærket, og da man havde savnet et batteri til støtte
for defensionsliniens sydlige fløj, blevet nyt søbatteri
Prøvestenen anlagt i 1802. Her benyttede man igen
grundsætning af tre gamle skibe, medens et forslag til
opførelse af yderligere to forter ikke blev gennemført.
Trekroner og Prøvestenen viste deres værdi i 1807 og forhindrede sammen med den flydende defension, at Køberi-

Herover ses Trekroner, som
fortet tog sig ud omkring 1900.
Det blev anlagt lidt syd for
pladsen for det gamle søbatteri
Trekroner. 1 1801 var det
bevæbnet med 66 kanoner og
spillede en væsentlig rolle under Slaget på Reden, ligesom
det i 1807 sammen med det andet Prøvestenen medvirkede til
at forhindre, at København blev
bombarderet fra søsiden. Moderniseringerne af fortet omfattede både fæstningsværket og
bevæbningen. En overgang havde fortet plads til 68 kanoner
og syv morterer. De to kasernebygninger. som ses ved indsejlingen til forthavnen, opførtes i
1837-39, og kasematbygningen
med fyrtårnet er fra 1865-68. I
1922 blev Trekroner desarmeret - bortset fra enkel te lette
kanoner - og indrettedes som
projektørstation. Fartøjet i forgrunden er en orlogsmæssigt
udhalet slup på vej til fortet.
Maleri af H. Liibbers. - Bymuseet.
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Efter ti års deklassering til projektørstation blev Trekroner
nedlagt som fæstningsværk i
1932 og afhændet til Københavns Havnevæsen for 1 kr. En
overgang forsøgte man at drive
fortet som udflugtssted med
restaurant og forskellig underholdning, men dette måtte opgives efter få års forløb. Under
besættelsen gjorde tyskerne
brug af fortet som luftværnsbatteri. Efter 2. verdenskrig
blev del overvejet at indrette
det som havnebatteri med 75
mm kanoner og luftværnsskyts,
men forslag hertil blev ikke realiseret. Del gamle fort forfaldt,
som det fremgår af billedet herunder, hvor det ses dækket af
vildnisagtig begroning, og havnen er udnyttet til henlæggelse
af herreløse fartøjer. I 1984
overtog Planstyrelsen fortet for
3 kr. Det blev fredet, og der
blev udskrevet en konkurrence
om forslag til dets fremtidige
udnyttelse. - Bymuseet.
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havn blev bombarderet fra søsiden. Dette forhold holdtes
for øje under de fremtidige overvejelser om søforsvarets
ordning, men de økonomiske forhold tillod kun en langsom udvikling. I 1818-27 fuldførtes Trekroner med stenklædte mure som et lukket værk omkring en lille havn,
medens Prøvestenen forfaldt og blev nedbrudt i 1838.
Treårskrigen 1848-50 førte til forstærkningsarbejder på
Trekroner og Lynetten, og søbefæstningens udbygning kom
atter til kommissionsbehandling, som i 1858 resulterede i
forslag til fire nye søforter og modernisering af de eksisterende. Selvom forslaget - måske under indtryk af Krimkrigen - opnåede Rigsdagens godkendelse, blev kun to af
disse forter anlagt. Det var kasematfortet Prøvestenen, som
opførtes i 1859-63 nær de gamle søbatteriers plads, og
Mellemfortet, der samtidig blev bygget i vandområdet ud
for Charlotte Amalies Bastion. I 1865 overførtes søbefæstningen til Det kgl. Artilleri under hæren, og udviklingen førte siden til fremskudte værker, der ikke havde samme nære tilknytning til Holmen som de gamle. Da
søbefæstningen i 1932 kom tilbage til søværnet, var Trekroner, MellemJort og Prøvestenen nedlagt som befæstninger.

KANONBÅDSSKURE

Kanonbåde
Blandt de skibe og fartøjer,
som Sø-Etaten i 1807 måtte
overgive til englænderne, var
også 24 kanonbåde, dvs. hovedparten af daværende kanonb ådsflotille. Derefter sattes
straks et stort nybygningsprogram i gang, og i årene 1807 og
1808 søsattes 130 kanon- og
morterchalupper samt 13 kanonjoller til brug i den syv år
lange søkrig mod England.
Fartøjerne blev bygget såvel på
Holmen som på private værfter
i hovedstaden, provinsen og
hertugdømmerne. Også i Norge
byggedes mange kanonbåde, og
i alt blev der under krigen bygget mere end 230 kanonfartøjer
i riget. Til mange af disse måtte
der anvendes friskt tømmer, og
de havde derfor begrænset
holdbarhed.
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Kanonbådsskure
I 1814 rådede Sø-Etaten over ca. 150 ro-kanonbåde og et
stort antal andre armerede småskibe, men det viste sig efter krigen, at kun 78 af alle disse fartøjer var bevaringsværdige. Stort set svarede dette tal imidlertid til
flådeplanens målsætning, men der var ikke mere end 55
oplægningspladser til rådighed på land, nemlig de 13 lukkede skure og 12 åbne beddinger på sydsiden af Nyholm
samt 12 lukkede skure og ni åbne dobbelt-beddinger fra
1813-14 på den nordøstlige del af Mudderøen (Frederiksholm).
Da man fortsat ønskede, at alle ro-krigsfartøjer skulle
kunne oplægges på land, blev der i årene 1816-17 bygget
yderligere 23 åbne beddingspladser på Nyholm. På længere sigt var det dog tanken, at alle kanonbåde skulle place-

Ønsket om at få frigjort plads
til tømmerstabler på den sydlige
del af Nyholm førte til bygning
af nye kanonbådsskure på østsiden af Frederiksholm i årene
1827-36. Da der skulle skaffes
plads til 64 fartøjer, måtte man
på det areal, som var til rådighed, bygge 32 dobbelte, lukkede skure. Hvert af disse var
således ind rett e t, at det kunne
rumme to kanonbåde i forlængelse af hinanden. De fem skure , som ses på tegningen herover, udgjorde en afdeling . Efter opmåling til Chr. Ellings
Holmens Bygningshistorie.
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Kanonbådsskurene på østsiden
af Frederiksholm set nordfra
omkring 1970 . Nærmest ligger
fire af skurene i afdeling nr. 4.
- Søværnets Fotoarkiv.

Nederst næste side:
Kanonbådsskurene afdeling nr.
9 og 10 på .Halv Toivo set mod
vest fra Refshalevej i 1974. Til
højre et kik ind i Snedkergraven. Bygningen, som anes helt
til højre, er det overdækkede
udrustningsbassin ved det nye
torpedobådsværft. - Bymuseet.
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res i lukkede skure på Frederiksholm. Denne plan blev
realiseret i tiåret 1827-36 med opførelse afi alt 32 dobbelte, lukkede kanonbådsskure, dvs. hvert med plads til to
fartøjer, langs østsiden af Frederiksholm. Skurene inddeltes gruppevis i afdelinger således, at de 12 gamle enkeltbådsskure blev afdeling nr. l og 2, medens de nye,
dobbelte skure blev afdeling nr. 3 til 8 med fem skure i
hver afdeling undtagen afdeling 4, som talte syv skure.
For at skaffe plads til afdeling 8 måtte Spånehaven og omtrent en tredjedel af Dehlehaven nedrives, og desuden
blev de overflødiggjorte skure og beddinger på Nyholm
nedrevet. Med de nyopførte kanonbådsskure var det efter
ca. 100 års forløb blevet muligt at virkeliggøre Danneskiold-Samsøes tanke om, at alle flådens ro-krigsfartøjer
skulle kunne oplægges og efterses i lukkede rum og derefter ligge krigsberedt i disse.
Få år senere blev der truffet bestemmelse om, at
flådens kanonbådsstyrke skulle øges, og i årene 1843-45
opførtes derfor fire dobbelte skure, afdeling 9, nær Arsenaløens nordøstre hjørne. Da man i slutningen af 1850erne desuden havde indledt bygning af dampkanonbåde og
også ønskede, at disse skulle kunne tages på land, når de
ikke var udrustet, blev der hertil anlagt fire skure lige øst

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---;
KANONBÅDSSKURE

Vestgavle af kanonbådsskurene på Frederiksholm set sydfra i 1987. Bemærk palæ ruderne i facaden og -bondehusvinduerne- i gavlene. - Fot. John Jedbo 1987.
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I Sø-Etaten var man betænkelig
ved 1815-flådeplanens stærkt
begrænsede orlogsskibsstyrke,
og det blev derfor udvirket, at
skibene skulle bygges til en
kraftig bevæbning på mindst 74
kanoner, hvorved de kunne
måle sig med andre magters
mellemstore linieskibe. For så
hurtigt som økonomien tillod at
få udfyldt flådeplanens rammer,
ønskede man at få de fire
manglende orlogsskibe bygget
inden for en lO-årig periode.
Det blev søsterskibene Dronning
Marie , Waldemar, Frederik den
Sjette og Skjold. Herunder ses
orlogsskibet Dronning Marie på
bedding nr. 2 på Nyholm tegnet af C. W. Eckersberg. Skibet,
der søsattes den 16. september
1824 , var 56,8 m langt, 14,4 m
bredt og havde en dyb gang på
6,5 m. Bevæbningen var 74 kanoner med 30-pundige som
sværeste kaliber. - Kobberstiksamlingen.

for afdeling 9, og tre af dennes skure blev ombygget til at
kunne huse disse nye fartøjer. Samtidig opførtes først fire
og derpå to skure på østsiden af Arsenaløen beregnet til
optagning af særlige transportbåde, som blev anskaffet til
søtransport af fodfolk og artilleri på grundlag af erfaringer fra krigen 1848-50. Chefen for Søtransportvæsenet,
kaptajn P. V. Tegner havde givet udkast til denne fartøjstype, som var en transportpram af jern med nedklappelig
transportrampe i den ene ende. Med andre ord var der tale om samme princip, som blev benyttet i landgangsfartøjerne under 2. verdenskrig. Flådens første transportbåd
byggedes hos Baumgarten og Burmeister i 1854 og var
dette værfts første nybygning afjern. Det var nærliggende
at betegne de nye damp- og transportbådsskure som afdeling IO, 11 og 12, men da sidstnævnte kun omfattede to
skure, har man muligvis her forklaringen på, at Arsenaløens nordøstlige del fik navnet »Halv-Tolv«, Folkeviddet
har dog en anden version af dette navns oprindelse. Ifølge
denne nåede de daglejere, som om morgenen blev antaget
ved Værftsbrovagten til arbejde i Arsenaløens fartøjsskure, først frem til arbejdsstedet kl. 11.30, dvs. når
Orlogsværftets middagspause begyndte. Området hedder
stadig »Halv-Tolv«, selvom der ikke mere antages daglejere ved Værftsbroen, og selvom skurene i afdeling Il og 12
er nedrevet. Afdeling l og 2 er også nedrevet, og tilbage
findes de 32 skure på Frederiksholm og de otte på Arsenaløen. De anvendes nu til oplæg af motorbåde og øvelsesfartøjer.
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FRA SEJL TIL DAMP

Fra sejl til damp
Foruden kanonbådene var der ved krigens slutning ikke
mange brugbare skibe til rådighed. En del blev afgivet til
den nye norske marine, og derefter talte flåden et orlogsskib, tre fregatter, tre brigger og enkelte mindre skibe,
hvortil kom et orlogsskib og to fregatter, som var under
bygning. Sammenlignes denne styrke med den nye flådepian, fremkom med andre ord et ganske stort nybygningsbehov til dækning af såvel eksisterende mangler som aldersbestemte fornyelser, og man stilede som sagt efter at
have planen opfyldt efter 25 år. Det blev fabrikmester
Schifters opgave at bygge skibene til den nye flåde, og da
der i de nærmeste år efter krigen ikke blev behov for store
flådeudrustninger, kunne hovedparten af Sø-Etatens
sparsomme ressourcer anvendes til skibsbygning. Det
første program omfattede to fregatter, to korvetter og to
brigger, og med dette tilskud var man tæt på det planlagte
antal af disse skibstyper, hvorefter man med køllægning af
Dronning Marie i 1821 tog fat på bygning af de fire manglende orlogsskibe.
Planen af 1815 forudsatte kun sejlskibe, men udviklingen af maskindrevne skibe gjorde, at man efterhånden
også måtte anskaffe sådanne. Allerede i 1824 fik flåden
med hjulskibet Kiel sit første dampskib, som købtes i England. Det var ikke noget egentligt krigsskib, men brugbart
til forskellige transportformål og anvendtes også som kongeskib. Selvom hjulskibe ikke var egnede som kampskibe,
kunne de i krigstid gøre god fyldest ved løsning af særlige
opgaver såsom troppetransporter og bugsering af sejl- og
ro-krigsskibe i stille vejr. Det var derfor ønskeligt, at
flåden kom til at råde over et antal hjulskibe. Men først
måtte kravene til drift og vedligeholdelse samt til personeIlets uddannelse undersøges. Dernæst skulle økonomien tillade, at disse krav kunne opfyldes, og der kom til
at gå mange år, før tiden var inde til at anskaffe flere.
Først i 1840 købte man det i England nybyggede jernskib
Ægir, der fik samme anvendelse som Kiel , og i 1841 blev
flådens første egentlige krigsdampskib, hjulskibet Hekla
med seks svære kanoner, bygget af træ i England. Et par
år senere var der på Holmen samlet så megen viden om
bygning af hjulskibe, at kølen til det første danskbyggede
krigsdampskib kunne lægges på Nyholm i april 1844. Det
var det 665 t store træskib Gejser med en bestykning på otte kanoner.
Medens økonomien i mange år begrænsede flådens aktivitet til udrustning af vagt- og skoleskibe, blev det med

Andreas Schifter (1779-1852).
Overekvipagemester. Født i
København. Sekondløjtnant
1798 med Gerners Medalje.
Med fregatten Najaden i Middelhavet 1799-1801. Efter hjemkomst på opmåling i Lillebælt.
Premierløjtnant 1804. Tilknyttet
Konstruktionskommissionen
1805. En påbegyndt studierejse
måtte afbrydes 1807 på grund
af krigen. Han blev da inspektionsofficer ved skibsbyggeriet.
Tjeneste på det franske linieskib
Pultusk på Schelden 1808-09.
Studerede derefter skibs
bygning i Holland, Frankrig og
Italien. Vendte hjem 1814 og
blev s. å. kaptajn og fabrikmester. Kom til at forestå flådens
genopbygning på grundlag af
flådeplanen af 1815, hvormed
dansk sejlskibsbygning teknisk
og håndværksmæssigt nåede en
fornem kulmination. Medlem af
Videnskabernes Selskab 1829.
Kommandør 1839. Tjenesterejse til England for at studere
dampskibsbygning. Kontreadmiral 1843. Byggede seks orlogsskibe, seks fregatter, 14 mindre
skibe og 37 kanonbåde. Deputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet 1846. Ansat
som overekvipagemester 1848
og udnævnt til viceadmiral
1851. Død 1852 og begravet på
Holmens Kirkegård.
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Her ses en korvet på byggebedding klar til at løbe af stablen. Sandsynligvis er det korvetten Fortuna. der søsattes på Nyholm i 1825. Tegning af C. W. Eckersberg. - Kobberstiksamlingen.

•

Orlogsskibet Frederik den Sjette, søsterskib til Dronning Marie, klar til søsætning fra bedding nr. 1 på Nyholm
den 25. august 1831. Tegningen menes at være af Fattig-Holm. En sådan begivenhed samlede sædvanligvis
mange tilskuere. Til højre jardins Pavillon, hvorfra den kongelige familie overværede den højtidelige begivenhed. Det fjerde og sidste af denne serie skibe, Skjold, ses til venstre på bedding nr. 2. - Frederiksborgmuseet.
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Flådens Leje set fra Batteriet Sixtus i 1847. Det er Hovedvagtsbroen mellem Nyholm og Elefanten, man ser i
forgrunden. I baggrunden magasinbygningerne på Frederiksholm. Efter akvarel af kaptajn E. W. Normann. Søofficersforeningen.

Byggebeddingerne på Nyholm omkring 1848. Orlogsskibet på den nordligste bedding, nr. l, havde fået navnet
Dronning Caroline Amalie, men da tronskifte fandt sted før søsætningen i 1850, og da der derefter ikke var nogen regerende dronning. valgte den nye konge navnet Dannebrog. På bedding nr. 2 er man ved at rejse spanter
til fregatten Tordenskjold. Efter akvarel af kaptajn E. W. Normann. - Søofficersforeningen.
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Aftaklede orlogsskibe og fregatter fortøjet til Duc d'Alber i Flådens Leje set fra en tømmerflåde i 1848. 1 baggrunden Frelserkirkens tårn på linje med Christiansholms mastekran. Akvarel af kaptajn E. W. Normann. Søofficersforeningen.

En brig og en fregat fortøjet tiltaklet i Flådens Leje i 1848. Til venstre Hønsebroen med Bommens Vagt i baggrunden. Efter akvarel af kaptajn E. W. Normann. - Søofficersforeningen.
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Danmarks voksende, oversøiske skibsfart ønskeligt at udsende orlogsmænd på langfarter til støtte for handelen.
Fregatten Bellona foretog for eksempel en rejse til Sydamerika i 1840-41 for at bistå med oprettelse af handelstraktater med flere sydamerikanske stater. Dette togt mindes endnu, idet skibets besøg i Buenos Aires inspirerede
August Bournonville til balletten »Fjernt fra Danmark«, I
politisk øjemed blev det i 1844 nødvendigt at sende en
eskadre bestående af fregatterne Gefion og Thetis samt
briggen Mercurius og dampskibet Hekla til Middelhavet. I
samarbejde med en svensk-norsk flådestyrke skulle eskadren - evt. ved blokade - understøtte forhandlinger med
Marokko om afskaffelse af den årlige tribut, som Danmark siden 1768 havde betalt for at undgå sørøveroverfald på sine handelsskibe. På hjemrejsen om efteråret, efter at opgaven var løst, lagde Gefion vejen om ad Livorno
for at hente den del af Thorvaldsens kunstværker, som ikke
kom hjem med fregatten Rota i 1838. Bemærkelsesværdig
var også korvetten Galathea's jordomsejling i årene 184547 med ikke blot handelsmæssige og videnskabelige, men
også politiske formål, idet den skulle forestå aflevering af
danske besiddelser i Indien til England samt forsøge kolonisering af Nicobar-øerne.
Krigsudrustning af en del af flåden under første Slesvigske Krig 1848-50 såvel som udnyttelse af oplagte
orlogsskibe til indkvartering af krigsfanger øgede aktivite-

I marts 1849 tegnede Eckersberg fem fregatter, som var under krigsudrustning ved Hønsebroen. Det var Thetis, Rola,
Havfruen, Gefion og Bellona.
Den første, som stak til søs, var
Thetis, så måske er det den, der
ses til venstre, men ellers lader
de enkelte skibe sig næppe
identificere. Dog synes den anden fregat fra venstre ikke så
langt fremme som de øvrige man kan bl.a. se, at dens
topstænger ikke er på plads.
Det kan derfor være Rola, der
var den sidste, som kom af sted.
Tegningen var forlæg til et maleri, som i april 1986 solgtes på
auktion til udenlandsk køber
for godt 600.000 kr. - Bymuseet.
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Her et kik fra Larsens Plads over havnen mod Flådens Leje . Under Treårskrigen var det ikke nødvendigt at
udruste hele flåden , og man kunne derfor benytte oplagte orlogsskibe, her Waldemar og Dronning Marie som
logi for krigsfanger. - Det kg\. Bibliotek.

Efter mislykket fremstød i Nordsøen jages tre tyske hjulkrigsskibe Barbarossa , Hamburg og Liiheck ind på Elben
den 4. juni 1849 af korvetten Valkyrien og hjulskibet Gejser fra den danske blokadestyrke. Gejser var
Orlogsværftets første dampskib. Litografi efter tegning af F. C. Lund. - Det kg\. Bibliotek.
1\
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Hjuldampskibet Holger Danske,
ca. 1.000 t, søsat 1849, blev
flådens største, men også sidste
hjulskib. Året efter lagdes kølen
til flådens første skruedampskib, korvetten Thor . Holger
Danske var tænkt anvendt til paketfart mellem Kiel og St. Petersborg i fredstid, men blev
kun benyttet i orlogsfart. Maskineriet på 260 hk gaven fart på
ca . 10 knob. Bevæbningen bestod af 13 kanoner. Skibet var
krigsudrustet i 1850, i krigsberedskab 1854 og 1861 samt atter krigsudrustet 1864. Det udgik af flådens tal i 1873. Søværnets Fotoarkiv.

Fregatten Tordenskjold byggedes som sejlskib og søsattes i 1852 på Nyholm. I 1854 og i 1861 var skibet udrustet
i krigsberedskab på grund først af Krimkrigen og siden af det spændte forhold til Preussen. I 1861-62 ombyggedes det i dokken på Christianshavn og fik installeret et 200 hk dampmaskineri, som i modsætning til senere
skruefregatter blev anbragt så langt agterude, at skorstenen stod bag stormasten. Tordenskjold var krigsudrustet i 1864 og i 1870-72 på togt i østasiatiske farvande for at deltage i Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs kabeludlægning samt for at vise flaget i Kina og Japan. Udgik af flådens tal efter togtet. - Bymuseet.
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Otto Frederik Suenson (181088). Direktør for Skibbyggeriet.
Født i København. Sekondløjtnant 1829. I koffardifart med
briggen Henriette johanne 1830 .
Med korvetten Forluna til Vest indien 1831-32 og fregatten Bellona til Middelhavet 1835 . Observatør i Konstruktionskommissionen 1836. Med korvetterne Najaden s.å. og Flora 1838
som kadetskibe. Premierløjtnant
1839. Flere rejser til udlandet
dels for at studere dampskibe
og disses maskiner, dels i forbindelse med indkøb af skibe til
flåden . Tjeneste hos Fabrikmesteren 1844. Underfabrikmester
1846. Kaptajnløjtnant 1847 . Fabrikmester 1848 . Medlem af
Folketinget 1852-53. Kaptajn
1854 . Borgerrepræsentant i
København 1857-63. Direktør
for Skibbyggeriet 1856-64. I
hans første tid som fabrikmester afsluttedes den egentlige
sejlskibsperiode. Han forestod
derefter bygning af de kraftige
skruefregatter Niels [uel, Sjælland og jylland samt en del
mindre skibe og panserfregatten Peder Skram. Kongevalgt
medlem af Rigsrådet 1861 og af
Landstinget 1866-73. Departementsdirektør i Marineministeriet 1864-66. Marineminister
1867-69. Forelagde og fik vedtaget Søvæmsloven 1868. Død
1888 og begravet på Assistens
Kirkegård.
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ten på Holmen, men gennemførtes uden større vanskeligheder. Det samme var tilfældet, da en beredskabsstyrke
måtte udrustes til neutralitetsbevogtning i 1854 i anledning af engelske og franske flådes tyrkers optræden i
Østersøen under Krimkrigen. I begge tilfælde udgjorde
sejlskibe endnu kernen i de udrustede styrker, men erfaringerne såvel hjemme som ude varslede en ny udvikling
af skibsmateriellet.
I første del af O. F. Suensons fabrikmestertid fortsattes
bygning af hjuldampskibe med Skirner (1847) og Holger
Danske (1849), medens andre hjulskibe indkøbtes hos civile leverandører. Udvikling af drivskruen nåede dog i
1840rne så vidt, at flådens første skruedampskib, korvetten Thor, som desuden fik fuldrigget sejlrejsning, kunne
sættes under bygning på Nyholm i 1849. I årene straks
derefter søsattes flådens sidste egentlige sejlskibe: det
smukke, velsejlende og kraftigt armerede orlogsskib Dannebrog (1850) samt fregatten Tordenkjold (1852) og korvetten Najaden (1853).
Indførelse af maskinkraft i flådens skibe medførte, at
Holmen i 1850 fik sit første maskinværksted til vedligeholdelsesarbejder på dampmaskiner. Det blev indrettet i Opmudringsvæsenets gamle bygning vest for Pramhaven
(Maskingraven), idet denne bygning blev forhøjet med en
etage og forlænget noget sydefter. Maskinværkstedet fik
materieldepot i Nordre Mærsehus, hvori der desuden var
gjort plads til brandsprøjter og andet slukningsmateriel.
Lige øst for Maskingraven, mellem denne og kanonbådsskurene, anlagde man endvidere en bedding til bygning af
jernbåde. Man ville her vinde erfaring med det nye skibsbygningsmateriale, og som første resultat søsattes den 145
t store skruekanonbåd Thura i 1857.
De store anlægsarbejder, som var i gang eller under
forberedelse i forbindelse med den nye dok og værftssammendragningen, gjorde det i nogle tilfælde nødvendigt at
ændre tidligere dispositioner. Således måtte man kort efter søsætningen af Thura flytte jernbådsbeddingen hen til
Frederiksholms nordvestre hjørne for at give plads til den
nye bro fra Nyholm, og af denne grund blev Nordre
Mærsehus flyttet hen nord for Maskinværkstedet. Da dette et par år senere atter måtte udvides, denne gang mod
nord, blev det gamle Mærsehus nedrevet.
I overgangsperioden fra sejl til damp (1815-54) byggede
Orlogsværftet syv orlogsskibe, ni fregatter, 16 korvetter
og brigger, der alle var sejlskibe, samt en del rofartøjer og
endvidere tre hjuldampskibe og en skruekorvet, medens
to skruefregatter og en skruekorvet stod under bygning.

FRA SEJL TIL DAMP

Nordlige del af Frederiksholm set fra Nyholm. Til venstre Pramhaven (Maskingraven) og Opmudringsvæsenets depotbygning. som i 1850 blev Maskinværksted. Bag skibet ses Nordre Masteskure og Nordre Mærsehus,
hvor Nyt Maskinværksted fra 1915 nu ligger. I baggrunden taget af Hovedmagasinet. Efter akvarel af kaptajn
E. W. Normann. - Søofficersforeningen.

Maskingraven set fra Nyholmbroen i begyndelsen af dette århundrede. Til højre Gamle Maskinværksted, hvis
midterste del opførtes 1820 som depot for Opmudringsvæsenet, se ovenfor. Forhøjet samt forlænget sydefter
og indrettet som Maskinværksted i 1850. Forlænget nordefter i 1862 . Den store bygning syd for Maskingraven
er Kedelsmedjen fra 1888. - Bymuseet.
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Tørdokken på Dokøen blev
højtidelig indviet den 18. august
1858 ved indsættelse af den nybyggede skruefregat Sjælland i
nærværelse af Frederik 7. og
kongefamilien samt en større
tilskuerskare. Dokken, som blev
bygget af mursten og beklædt
med tilhugne granitsten på udsatte steder, var oprindelig 75
m lang, men blev i 1864 forlænget med 7 m af hensyn til den
nye panserfregat Danmark.
Bredden i dokporten er 20 m.
- Det kg!. Bibliotek.

I 14

Den nye Dok
Allerede en halv snes år efter indvielsen af Dokken på
Christianshavn i 1739 fandt man det ønskeligt at få SøEtatens dokkapacitet forøget. Gennem årene derefter foretoges adskillige undersøgelser og overvejelser om bygning af en ny dok, uden at der blev truffet endelig beslutning, og krigen 1807-14 satte en foreløbig stopper for sagen. Omkring 1820 blev den på ny taget op til drøftelse,
og efter at overekvipagemesteren, kommandør Rothe,
havde understreget sagens nødvendighed, blev den henvist til behandling i en kommission. Dennes betænkning
forelå i 1829 og indeholdt et forslag til bygning af en sejlskibsdok, som skulle placeres i tilknytning til Ankerøen.
Men heller ikke da blev der truffet beslutning om at sætte
arbejdet i gang. På overekvipagemesterens forslag blev
Ankerøen og Ballastøen i øvrigt forenet i 1835, da dette
ville bevirke besparelser på bolværksreparationer.
I 1852 kom doksagen endelig til realitetsbehandling.
Efter en række prøveboringer samt justering af 1829planen af hensyn til den tekniske udvikling blev der ved
lov i 1854 givet en bevilling på 620.000 rdl. til projektet.
Et område af Flådens Leje lige vest for Ankerøens nordlige del blev inddæmmet, og inden for dette byggedes dokken, medens områderne nord og syd derfor opfyldtes. Li-

DEN NYE DOK

ge nord for dokken opførtes Nordre Arbejdsbygning og sydfor blev dens pumpehus med den ejendommelige, tåmlignende skorsten placeret. Til dokkens pumpesystem hørte
to dampmaskiner på 20 hk hver, medens en tredje på 6 hk
var beregnet til daglig lænsning. Med alle tre dampmaskiner i gang kunne dokken tømmes på seks timer. Bygning
af dokken var et kompliceret arbejde, men det gennemførtes med stor dygtighed under ledelse af den engelske ingeniør Alfred Giles, og den 18. august 1858 fandt
den højtidelige indvielse sted i nærværelse af Frederik 7.
og kongefamilien. På samme tid var svingbroen mellem
Frederiksholm og Dokøen, som Ankerøen nu helt naturligt
kom til at hedde, færdig. Dokkens længde var oprindelig
ca. 75 m, men den blev i 1864 forlænget indefter med
godt 7 m af hensyn til den nyanskaffede panserfregat Danmark.
Den nye Dok afhjalp et stort savn, men på grund af
planlagt afhændelse af Dokken på Christianshavn forudsås behov for yderligere dokkapacitet på Holmen. Først
blev der i 1860 bygget en lille flydedok på en interimistisk
bedding på Frederiksholm. Et par år efter indledte man
undersøgelser med henblik på bygning af endnu en dok
på Dokøen. som i øvrigt skulle udvides ved opfyldning
sydover. Denne nye doksag blev dog til sidst henlagt, men
i mellemtiden var den senere omtalte ophalerbedding på
Nyholm kommet til.

Tørdokken har været meget benyttet og benyttes stadig. Her
ses undervandsbåden Spækhuggeren indsat til rutine-eftersyn i
1960erne. Den blev bygget på
Orlogsværftet og afleveret i
1959 . Bådens længde er 54 m,
bredden 4,7 og dybgang under
overfladesejlads 4,0 m svarende
til et deplacement på 590 t.
Bemærk det åbne torpedorør i
stævnen. Læg også mærke til
manden i bunden af dokken til
venstre for undervandsbåden. Søværnets Fotoarkiv.
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Medens tørdokken blev anlagt i
1854-58, opførtes en toetages
bygning nord for denne kaldet
Nordre Arbejdsbygning, der
skulle tjene som værksted for
skibsbyggere og som materialelager. Til højre ses vestenden af
den næsten samtidig anlagte
svingbro mellem Dokøen og
Frederiksholm. - Bymuseet.
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Da det blev aktuelt at beskytte større skibe med panserplader, opførtes der i 1863 et panserværksted af træ langs
med sydsiden af tørdokken, idet denne beliggenhed lettede anbringelse af panserpladerne, medens skibet stod i
dokken. Til behandling af panserpladerne blev der opstillet forskellige værkstedsmaskiner med drivkraft fra pumpehusets dampmaskiner, som man med forudseenhed
havde indrettet således, at de kunne yde andet arbejde
end blot at drive pumpeværket. Panserværkstedet blev
tegnet og opført af tømrermester C. T. Andersen, som siden kom til at udføre mange arbejder på Holmen.
Som delvis erstatning for mastekranen på Christiansholm opførtes der i 1868 en trebenet bolværkskran lige
syd for tørdokken ud mod Flådens Leje. Den var konstrueret af englænderen, ingeniør William Wain og var
beregnet til optagning og nedsætning af master og andre
svære vægte på indtil 35 t. Ingeniør Wain havde i en
årrække været ansat i Sø-Etaten som ledende maskinmester og maskininspektør samt fra 1862 som underdirektør
ved Maskinvæsenet. Han blev som kompagnon tilknyttet
firmaet Baumgarten og Burmeister i 1865 og måtte et par
år efter udtræde af Sø-Etatens tjeneste på grund af do bbeltstillingen. Kort tid senere blev han medstifter af og direktør for Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri.

DEN NYE DOK

Udsigt mod nord fra broen mellem Christiansholm (tv.) og Arsenaløen (th.) omkring 1920. I baggrunden ses
svingbroen over Hovedmagasingraven mellem Dokøen og Frederiksholm. Til højre foran fyrskibet bemærkes
en flydende skydeskive . - Bymuseet.

Dokøens nordlige del, set over Hovedmagasingraven fra Frederiksholm omkring 1920 . Man ser Ankerstokhuset, som dengang var kontorbygning for Søartilleriet, og til venstre for dette bemærkes Søndre Arbejdsbygning samt skorstenen ved dokkens pumpehus. Helt til højre svingbroen for enden af Hovedmagasingraven. Det kgI. Bibliotek.
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Holmen og Flådens Leje set sydfra omkring 1865; i forgrunden Wilders Pakhus. Til venstre for Christiansholms mastekran bemærkes den private badeanstalt -Venedig-, og bag denne ses den endnu ikke færdig opfyldte Dokø. - Bymuseet.

Den ufuldendte Dokø på nærmere hold med Pumpehus, Panserværksted og Ankerstokhus. I baggrunden til
højre ser man Hovedmagasinet og Takkelloftet, der begge er blevet forhøjet med en etage. Bemærk også
bomspærringen, som erstattede den sydlige del af Hønsebroliniens flydebroer. - Bymuseet.
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Værfternes sammendragning
Flådens reduktion gorde det naturligt, at spørgsmålet om
at samle Sø-Etatens værftskapacitet på Nyholm og de
tilstødende opfyldte områder kom til debat. Ikke mindst
gik en række søofficerer varmt ind for en sådan sammendragning, som ville rumme åbenbare fordele af såvel økonomisk som drifts- og beredskabsmæssig art. Desuden
kunne en voksende interesse hos ledende kredse i København for at få Gammelholms arealer indlemmet i hovedstaden derved imødekommes; men der forløb også for
denne sags vedkommende mange år, før en afgørelse forelå. Hvor gammelt spørgsmålet om nedlæggelse af orlogsværftet på Gammelholm egentlig er, vides ikke med
bestemthed. Men et forslag blev som tidligere omtalt skitseret allerede i 1674 i Resens Atlas (side 9), ligesom admiral Judichær var inde på tanken i 1720rne (side 30), og det
er tænkeligt, at admiral Suhm har drøftet sagen med grev
Danneskiold-Samsøe. I andre tilfælde er der siden blevet
peget på de store driftsmæssige fordele ved en sammendragning, og der var efter den store brand i 1795 en
oplagt chance for at gå i gang dermed - men den blev ikke
udnyttet.
Første gang, der foreligger en officiel tilkendegivelse
om denne sag, er i kgl. reskript af 22. januar 1816: "... og
da Vi tro, at det ville være til stor Gavn for Vor Tjeneste, om
Holmens samtlige Værfter og Magasiner alle var concentrerede
paa Nyholm, ønsker Vi, at Vort Collegium bringer et saadant
Forslag, naar det i Tiden lader sig gøre«. Selvom dette, den
enevældige konges ønske fik ordreform i en kgl. resolution året efter, kom der ikke gang i sagen, før overekvipagemesteren i 1831 fik den taget op i en kommission, hvori
bl.a. Sø-Etatens bygmester, professor Malling fik sæde.
Resultatet blev en plan af 1832, som dog ikke kom til
udførelse i den foreliggende form . Få år senere fremkom
søofficeren, kaptajn de Coninck, på eget initiativ med et alternativ, som man lod underkaste behandling i en ny kommission. Denne forelagde en revideret plan af 1837, men
heller ikke dette forslag blev realiseret.
Interessen for bymæssig udnyttelse af Gammelholm
førte imidlertid i 1845 til en kgl. resolution om, at der nu
skulle udarbejdes en endelig plan for sammendragningen,
og denne forelå i 1851, forsinket på grund af Treårskrigen. Det trak dog stadig ud med iværksættelsen, bl.a. fordi spørgsmålet om en flytning af Sø-Etatens anlæg bort
fra København blev rejst på Rigsdagen af den tidligere
krigsminister, oberst Tscheming under behandling af for-

Konrad Emil Mourier (17951865). Chef for Orlogsværftet.
Født i København. Sekondløjtnant 1813. Derefter ved kanonbådsdivisionen ved Slesvigs
vestkyst. Med ostindienfareren
Ane Dorthie som styrmand 181619. Premierløjtnant 1820. Med
korvetten Najaden til Vestindien
1822-23. Næstkommanderende
i skonnerten Atolante som vagtskib på Elben 1824. Chef for
dampskibet Kiel som kongeskib
1827 og 1830. Næstkommanderende i briggen St. Thomas til
Vestindien 1828-29. Kaptajnløjtnant 1830. Interimguvernør over de ostindiske besiddelser 1831. Guvernør i
Trankebar 1832-38 . Chef for
briggen Mercurius til Vestindien
og Sydamerika 1839-41. Kaptajn
1840. Chef for dampskibet Hekla i eskadre til Middelhavet under forhandlingerne med Marokko 1844-45. Dekoreret med
svensk Sværdorden med diamanter for varetagelse af
svensk-norske interesser i Marokko. Kommandørkaptajn
1847. Departements-direktør i
Marineministeriet 1848-53.
Kommandør 1851. Kontreadmiral 1852. Flådeinspektør og viceadmiral1853 . Chef for
Orlogsværftet 1856-64. Ledede
sammendragningen af værfterne. Afsked 1864. Død 1865 og
begravet på Holmens Kirkegård.

119

ÅRENE 1815-68

I stedet for en nybygning til et
Saug- og Høvleværk (snedkerværksted) valgte Marineministeriet at købe den af G. F.
Hetscb opførte bygning til industriudstillingen på Christiansborg Ridebane efter udstillingens afslutning (bind l) . Den
opførtes på Frederiksholm i
1854 langs Snedkergraven. hvor
den blev indrettet til savværk
og snedkerværksted. På billedet
herover er den set fra Arsenaløen . Den blev nedrevet i 1926,
da snedkerværksted og savværk
var etableret på Dokøen j
Søndre Arbejdsbygning. Til
højre ses vestgavlen af Bohlendachhuset. - Bymuseet.
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slaget til lov om den nye dok. Tscherning, der havde de
engelske og franske flådestyrkers operationer i Østersøen
under Krimkrigen i tankerne, udtalte: » .. . men jeg vil henlede Opmærksomheden paa, om ikke de nuværende Begivenheder maatte lægge Regeringen paa Sinde, før et Arbejde af denne Natur begyndte, at tage under nøje Overvejelse, om ikke Tiden er kommet, da vi i det Hele skulde
flytte vor Orlogshavn bort fra en saa stor Handelsby, beliggende som Kjøbenhavn...«, Men disse ord fandt ikke
tilslutning i regeringen bl.a. af strategiske grunde, og
langt om længe blev der vedtaget en lov i 1858 om at sammendrage Orlogsværftet på Nyholm. Loven byggede fortrinsvis på 1851-planen, men enkeltheder henvistes til behandling i en kommission, der på foranledning af marineminister Steen Andersen Bille blev nedsat i 1860 » ••• for at
undersøge vort Orlogsværft i alle dets Forhold, dets Drift,
Arbejdskraft og Økonomi samt dets Forsyning med Materiel, og for derefter at afgive Betænkning og Forslag om
de Forandringer og Forbedringer, som i nogen af de
nævnte Henseender kunde være at foretage«, som det hed
i den kgl. resolution. I sin instruktion indføjede marineministeren bl.a. "Resultaterne af Kommissionens Undersøgelser og Forhandlinger maa antages at erholde meget væsentlig Indflydelse paa Bestemmelserne om Marinens fremtidige Skæbne«.
Allerede forinden sammendragningsloven var kommet
la behandling, blev der truffet bestemmelse om at opføre
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et savværk og snedkerværksted på Frederiksholm. Et forslag til en nybygning på Frederiksholms nordlige del blev
ikke til noget, da man foretrak at købe den bygning, som
havde været anvendt til industriudstillingen på Christiansborg Ridebane (se bind l). Den overførtes i 1854 og rejstes på området lige nord for Bohlendachhuset nær ved
Snedkergraven, som kanalen mellem Frederiksholm og Arsenaløen nu blev kaldt. Det nye værksted blev udstyret
med dampdrevne værktøjsmaskiner og var i drift indtil
1926.
Som en hastende konsekvens af loven lod man i 1858
Nordre og Søndre Flådemagasin på Frederiksholm forhøje med en etage, og efterhånden overførtes materiel og
aktiviteter fra Gammelholms magasiner til disse to bygninger, der herefter kaldtes Hovedmagasinet og Takkelloftet.
Samme år anlagdes en sporvej fra det nordlige Nyholm
sydover forbi beddingerne, gennem Gamle Vestre Takkeladshus, over Nyholmsbroen og langs hovedvejen på Frederiksholm til snedkerværkstedet. Sporvejen fik desuden
en gren til Dokøen over svingbroen, og man fortsatte udbygningen af vejnettet til Holmens forskellige etablissementer.
Medens 1860-kommissionen arbejdede, blev der under

Vandkasse- og Kabysmagasinet.
som herunder ses mod nordøst,
opførtes ved hovedvejen på
Frederiksholm 1860 af F. MeIdahl, der hermed indførte
rundbuestil og skifertag til forskel fra Holmens tidligere stilarter. Bygningen blev senere indrettet som Lanternemagasin. og
under I. verdenskrig blev der i
bygningens nordlige del etableret et værksted for undervandsperiskoper. Nu anvendes bygningen i sin helhed som elektronikskole. - Fot. John Jedbo
1987.
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Den store Grovsmedje opførtes
i 1861 på Frederiksholm over
for Vandkasse- og Kabysmagasinet langs den nye hovedvej.
Den er også tegnet af Meldahl
og fik runde vinduesbuer og
skifertag. Oprindelig rummede
den såvel grov- som kleinsmedje, men efter en brand i 1918
flyttedes kleinsmedjen til en
nyopført bygning ved hovedvejen overfor, hvor den kan skimtes bag træerne til venstre.
Grovsmedjen ses her fra hovedvejen mod syd. Bemærk beskyttelsesrummet fra 1940. - Fot.
john jedbo 1987.
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ledelse af arkitekt, professor F. Meldahl opført en magasinbygning for vandkasser og kabysser samt en stor grovog kleinsmedje på Frederiksholm beliggende på hver side
af hovedvejen samt på højde og parallelt med Hovedmagasinet. Med disse bygninger i gule sten og med skifertag
samt med rundbuede vinduer og døre indførte Meldahl
en ny stil, som også kom til at præge en del andre bygninger på Holmen. Vandkasse- og Kabysmagasinet blev senere indrettet som Lanternemagasin og har i en længere periode efter 1910 desuden rummet et periskopværksted.
Bygningen er nu ombygget indvendig og benyttes som
værkstedsskole.
Efter halvandet års forløb fremlagde 1860-kommissionen sin betænkning med en række forslag, som både angik sammendragningen og desuden var en følge af den
stærke tekniske udvikling inden for maskin- og skibsbygning. Det var kommissionens konklusion, at Orlogsværftet i drift var billigere end engelske tilsvarende værfter,
men lidt dyrere end private, danske værfter. Til gengæld
lå dets produkter på et højere kvalitetsniveau og omfattede specielle arbejder, som normalt ikke udførtes på civile
skibsværfter. Kommissionens mange forslag gik bl.a. ud
på koncentration af skibsbyggeriet på Nyholm, opførelse
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af en kontorbygning og af smedje og magasiner, der allerede var sat i gang på Frederiksholm, såvel som forskellige
ombygninger samt nedlægning af vand- og gasledninger.
Det var ikke alle kommissionens forslag, som blev realiseret, men den foranledigede dog en ganske omfattende
bygge- og anlægsvirksomhed med professor Meldahl som
en af de ledende personer i de første år. Det er i øvrigt interessant at bemærke, at et af de forslag, som ikke lod sig
gennemføre, gik ud på opførelse af arbejderboliger i
Orlogsværftets nærhed med deraf følgende mulighed for
at nedlægge Nyboder - med andre ord den samme tanke,
som fremkom i Danneskiold-Sarnsøes helhedsplan.
Langs med Elmealleen og mellem Hovedmagasinet og
Grovsmedjen opførtes den foreslåede kontorbygning,
hvortil arkitekt j. G. Zinn havde leveret tegning efter MeIdahls recept. Den blev færdig i 1863 og toges straks i brug
af chefen for Orlogsværftet, som flyttede dertil fra Gammelholm. Året efter blev der ca . 100 m ret øst for Grovsmedjen anlagt en Materialgård, og langs dennes vestside
opførtes et 60 m langt tømrerværksted tegnet af C. T. Andersen, også efter Meldahls forlæg. C. T. Andersen stod
desuden for opførelsen i 1866-67 af det 121 m lange
Bådeværksted ved Snedkergraven og i 1868 af Magasinet for
brandfarlige Sager, som blev placeret ved vejen lidt nord
for Snedkerværkstedet.

Nordre Kontorbygning på Frederiksholrn, her set fra Elmealleen mod nordøst, opførtes i
årene 1862-63 efter tegning af
arkitekt J. G. Zinn. Chefen for
Orlogsværftet, viceadmiral K. E.
Mourier. flyttede hertil fra
Gammelholm i 1863 . Den vestlige tilbygning opførtes i 1919
til brug for regnskabsvæsenet.
Bygningen er nu domicil for
chefen for Flådestation København. Helt til højre bemærkes
Grovsmedjens sydlige gavl. Fot.
Elfelt. - Bymuseet.
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Snedkergraven og sydlige del af Frederiksholm set mod øst omkring 1920. Bemærk Bohlendachhuset og det
121 m lange Bådeværksted fra 1866-67. Her er bl.a. bygget mange solide og sødygtige redningsbåde til det
danske Redningsvæsen. Den mørke gavl i baggrunden til venstre er Det kgl. Teaters kulissemagasin . - Det kgl.
Bibliotek.

- .
Overgang til jem og stål som skibsbygningsmateriale nødvendiggjorde opførelse af Nyt Skibbyggeri i 1865-67
på Nyholm syd for bedding nr. 3. I første omgang byggedes to parallelle, sammenbyggede længer, som i 1887
forøgedes med endnu en længe, her set fra Flådens Leje mod øst omkring 1910. Broen ud fra kajen dannede
nordgrænse for Ophalerbeddingens undersøiske del. Bag denne bemærkes Orlogsværftets flydekran . Søværnets Fotoarkiv.
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Et problem, som også krævede snarlig løsning, var modernisering af skibsbyggeriet på Nyholm med henblik på
at omstille det til bygning af jernskibe. Det var genstand
for indgående overvejelser, og flere løsninger var på tale,
bl.a. en tag-overdækning af bedding nr. 1 og 2 og tilstødende arealer, hvor der i så fald kunne indrettes værksteder. En anden løsning gik ud på at anlægge et nyt skibsbyggeri på den sydvestlige del af Nyholm, men til sidst
valgte man at nøjes med at opføre et 99 m langt og ca. 30
m bredt skibsbygningsværksted i to sammenbyggede
længer straks syd for bedding nr. 3. Det dækkede det
umiddelbare behov, men placeringen viste sig på længere
sigt at være mindre heldig på grund af den ret store afstand til bedding nr. 1 og 2. Da værkstedet, som blev kaldt
Nyt Skibbyggeri, var færdigt i 1867, blev der mellem dette
og Gamle Vestre Takkeladshus anlagt en ophalerbedding
beregnet til optagning af skibe på indtil 1.500 t til eftersyn, og efter denne tilvækst til Orlogsværftets dokkapacitet kunne dokken på Christianshavn afhændes til Københavns Havnevæsen i 1872.
En vigtig trafikal nyskabelse var etablering af vejforbindelse fra Arsenaløen over en pælebro, Værftsbroen, til
Prinsessegades forlængelse øst om Bodenhoffs Plads.
Værftsbroen, som åbnede for trafik ijuni 1863, blev snart

Interiør fra Nyt Skibbyggeri på
Nyholm, hvor man ser en panserplade under forarbejdning.
Sandsynligvis er der tale om en
plade til det 2.350 t store panserskib Gorm, der søsattes 1870.
Det var på siderne beskyttet af
panserplader med en tykkelse
på 178 mm, medens panseret
på skibets kanon tårn var 203
mm tykt. Efter tegning i III. Tidende 1870 . - Bymuseet.
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Værftsbroen, som blev slået i
1863 mellem Arsenaløen og
Prinsessegade, muliggjorde
landværts godstransport til
Orlogsværftet og blev hovedadgang til Holmen. Bemærk vagtbygningerne bag afspærringen
og broforbindelsen til den nye
vej syd for Arsenalet til Christiansholm. Trækassen langs
broens højre side rummer
vand- og gasledninger. - Bymuseet.

Efter salget af Christiansholm i
1866 blev den gamle træbro til
Arsenalet nedbrudt, og en ny
bro blev slået mellem Christiansholms sydøstre hjørne og
den nye vej syd om Arsenalet til
Prinsessegade. Broen, som her
ses fra Trangraven, er nu erstattet af en dæmning. - Søværnets Fotoarkiv.
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hovedadgang til Orlogsværftet og muliggjorde bekvem
adgang for kørende godstransporter. Tæt ved dens landing på Arsenaløen opførtes to små vagtbygninger samme
år efter tegning af Zinn til brug for civil adgangskontrol
og militært bevogtningsmandskab. Fra denne Værftsbrovagt førtes samtidig en ny vej, senere kendt som Æblealleen, hen forbi Arsenalets nordlige sidefløj og videre over
svingbroen mod Orlogsværftets kontorbygning. Jævnsides med disse anlægsarbejder blev der nedlagt vand- og
gasledninger fra byens værker ad Prinsessegade over
Værftsbroen til Orlogsværftet, som ved udgangen af 1863
blev regelmæssigt oplyst ved gas, og som herefter kunne
und"ære vandbådstransport og olielamper.
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Vejen syd om Arsenalet fik i 1909 fast forbindelse med Prinsessegade. og samtidig erstattedes Værftsbroen af
en dæmning. Herover ser man langs Trangraven omkring 1915 mod det fornemme Arsenal-kompleks og det
ucharmerende Artilleriværksted fra 1888 . - Bymuseet.

På billedet herunder omkring 1920 bemærkes Værftsbrovagtens nu borttagne arkader. Til venstre for vagten
ses Kemisk Laboratorium, senere Prøveanstalten, fra 1917. - Søværnets Fotoarkiv.
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Maskinkorpset
På grundlag af en kommissionsbetænkning blev der i 1851
oprettet et maskinkorps ved Orlogsværftet. Som korpschef an sattes daværende premierløjtnant N. E. Tuxen, der siden
1846 havde været bestyrer af
Mekanik- og Hydraulikfaget.
Foruden chefen bestod korpsets
faste personel af overmaskinmesteren, 9 maskinmestre, 11
maskin ister, 4 lærlinge og 26
fyrbødere, men det måtte få år
senere udvides. Første overmaskinmester blev englænderen
William Wain , der siden 1844
havde været i Sø-Etatens tjeneste, og som senere blev underdirektør ved Orlogsværftet (se
også side 116) . Ved søværnsloven af 1880 udskiltes korpset
fra Orlogsværftet og blevet militært, søfarende korps.

Christiansholms gamle Vagt- og
Skolebygning fra 1769 var oprindelig 33 m lang og 11 m
bred i en etage med 15 vinduesfag og en dør i facaden mod
syd. I 1813 forhøjedes den med
en etage på 16 fag og kom til
også at rumme kontorer for
Søartilleriet indtil 1865 . Bygningen blev da indrettet til brug
for Kadetskolen, som allerede
fraflyttede den i 1869, og den
anvendtes derefter til erhvervsformål. Senere afkortedes den
til syv vinduesfag som her vist
omkring 1927, og i 1950eme
blev den nedrevet . - Bymuseet.
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Gammelholm var fuldstændig rømmet og kunne afleveres til Finansministeret den 1. juli 1866, men det var ikke
blot Gammelholm, som blev afhændet. Samme år solgte
Sø-Etaten Christiansholm til grosserer Jørgen Jensen og
firmaet J. R. Suhr & Søn, men betingede sig ret til at kunne benytte Mastekranen og den gamle Vagt- og Skolebygning i endnu tre år. Mastekranen blev derefter nedrevet,
medens skolebygningen, der i en årrække havde tjent som
kontor for Søartilleriet, og som i årene 1865-69 blev benyttet som Kadetskole, fandt anvendelse til erhvervsmæssige formål, indtil den mange år senere også blev nedrevet. Søartilleriet fik kontorer i Ankerstokhuset på Dokøen, medens Kadetskolen flyttede til Gernersgade i Nyboder, og desuden bestemte man efter forslag af 1860kommissionen, at Sø-Etaten skulle frigive Proviantgården
på Slotsholmen. Som følge deraf blev Arsenalets nordlige
sidefløj indrettet som Proviantmagasin.
Kvalitetsmæssigt var Orlogsværftet ret snart efter kanonbådskrigen nået på linie med tidligere tiders høje niveau og fulgte godt med udviklingen. Ved sejlskibstidens
slutning havde dansk træskibsbygning på Holmen nået et
højdepunkt, der tålte sammenligning med det bedste i
udlandet. Da nye tekniske udfordringer dukkede op, lykkedes det på ret kort tid at omskole værftets dygtige stab
af træskibsbyggere til behandling af nye værktøjer, maskiner og materialer, og da værfternes sammendragning var
afsluttet, stod man klar til bygning af større jernskibe.
Den samlede bekostning ved sammendragningen var anslået til 1.687.000 rdl., men den faktiske udgift blev kun
909.873.
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Flådens forvandling
Fra 1854 ophørte Orlogsværftet med at bygge egentlige
sejlkrigsskibe, men indtil videre blev det ikke i stand til at
tage sig af maskinfremstilling til sine nybygninger. Man
købte maskinerierne først i udlandet og siden for flertallets vedkommende hos Baumgarten og Burmeister - senere Burmeister & Wain - i København. Den fortsatte forvandling af flåden og de store omlægninger på Holmen
stillede ikke blot personellet over for overgangsproblemer
og uvante opgaver, men fandt også sted i en periode med
voksende krigsfare.
Skruekorvetten Thor viste sig at være et meget vellykket
skib , og på grundlag af erfaringerne herfra blev der i årene 1855-61 bygget en række store og små skrueskibe, bl.a.
de meget kraftige og velsejlende fregatter Niels [uel,
Sjælland og Jylland. Om end de var søsterskibe, gav disse
tre fregatter eksempel på den hastige tekniske udvikling,
idet deres maskinkraft blev henholdsvis 900, 1.000 og
1.300 hestekræfter. Første nybygning på den flyttede
jernbådsbedding på Frederiksholm blev skruekanonbåden Schredersee, som var et søsterskib til Thura. Den søsattes 1859 og blev fulgt af den lidt større skruekanonbåd
Willemoes i 1861. Samme år leverede Baumgarten og Burmeis ter tre skruekanonbåde Buhl, Krieger og Marstrand efter Orlogsværftets tegninger. Willemoes, Krieger og Marstrand var ens og fik en usædvanlig lang tjenestetid. De
udmærkede sig ved en udbygning på hver side - de såkaldte "patter« - hvor kanonerne blev anbragt og fik stor skydefrihed. Der var blandt de sejlende officerer en del animositet mod denne særlige kontruktion, men direktør
Suenson, som var ophavsmand dertil, fik den tilfredsstillelse at se ideen optaget i andre mariner, og den blev også
senere brugt i nogle af flådens skibe. Da disse tre kanonbåde efterhånden udelukkende gjorde tjeneste som
opmålingsskibe, udtoges kanonerne, og det maritime vid
gav dem betegnelsen »gold-ammerne«. Som den sidste
blev Marstrand udrangeret i 1935 efter 64 års virke . Det
hævdedes med nogen sandsynlighed, at der til sidst kun
var faconen tilbage af de tre skibe, thi det var ofte lettere
for Marineministeriet at skaffe penge til hovedreparationer end til nybygninger.
Der blev også taget fat på ombygning af nyere sejlskibe,
og i 1860-61 indsattes dampmaskiner og drivskruer i
orlogsskibet Skjold og fregatten Tordenskjold. Den forbedring af skibsartilleriet, såvel skyts som ammunition, der fra

Nicolai E. Tuxen (1810-91). Direktør for Skibbygning, Maskinog Bygningsvæsen. Født i Fladstrand. Sekondløjtnant 1829
med Gerners Medalje. Med
briggen SI. jan til Vestindien
1831-32. Lærer i matematik på
Søakademiet 1832 -46 . Med kadetskibet, korvetten Najaden .
1833 og 1835. Med orlogsskibet
Skjold 1836 . Inspektionsofficer
ved Dokken 1838 . Premierløjtnant 1839. Medlem af Konstruktionskommissionen 1841.
Rejse til England, Frankrig og
Holland for at studere mekanik
og hydraulik samt til USA for
at studere Archimedes-skruen
og Ericsson-propellen 1843-45.
Bestyrer af mekanik- og hydraulikfagene ved Sø-Etaten. Kaptajnløjtnant 1847. Rejse til England for at købe maskiner til to
dampskibe 1848. Leder af SøEtatens vand- og husbygningsarbejder s. å. Fra 1851 desuden
chef for Maskinkorpset. Medlem af Grundlovgivende Rigsforsamling 1848, af Folketinget
1849 og af Rigsrådet 1854-63.
Kaptajn 1854. Direktør for Maskin-, Hus- og Vandbygningsvæsenet 1856, for Skibbyggeriet,
Maskin- og Vandbygningsvæsenet 1864 og for Skibbygning,
Maskin- og Bygningsvæsenet
1868. Forestod bygning af
flådens fem første egentlige
panserskibe samt af krydserkorvetten Fyen. Kongevalgt medlem
af Landstinget 1873. Afsked
1883. Død 1891 og begravet på
Holmens Kirkegård.
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Orlogsskibet Dannebrog står ud
gennem Nyt Løb på sit første
togt i 1853 for sammen med tre
svenske og to norske skibe at
indgå i den Skandinaviske Eskadre - et af skandinavismens få
praktiske resultater. Skibet
førte 72 stk. 30-pundige kanoner, altså en enhedsarmering,
der var sidestykke til 1900tallets »all big gun--skibe. Maleri af kaptajn E. W. Normann. Bymuseet.

1850erne gjorde sig stærkt gældende, førte til panserbeskyttelse af flådernes større skibe . Inspireret heraf bestemte Marineministeriet i 1862, at det nyeste sejllinieskib, orlogsskibet Dannebrog, skulle ombygges til panserkurvet med dampmaskine og drivskrue. Ombygningen indebar foruden maskininstallationen, at skibet fik en lavere
og lettere rejsning, et dæk blev fjernet, bestykningen reduceredes fra 72 til 17 kanoner af sværere kaliber og
skibssiderne beklædtes med 11,5 cm tykke panserplader.

Det smukke og velsejlende
orlogsskib Dannebrog markerede
højdepunktet på dansk sejlskibsbygningskunst, men var også
med til at indvarsle afslutningen
på sejlkrigsskibstiden. Skibet
blev i 1862-63 ombygget til
maskindreven panserkorvet i
den nye dok på Dokøen og var
færdig så betids, at det kunne
krigsudrustes i 1864 . Efter ombygningen så skibet ud som her
vist på Carl Baagøes tegning. Bymuseet.
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Skruefregattenjylland, søsat 1860, var et elegant eksempel på Orlogsværftets træbygningskunst og blev sidste
store skib , hvor træ alene var skibsbygningsmateriale. jylland er 64 m lang, 13 m bred og havde fuldt udrustet
6 m dybgående. Fløjknappen på stormasten var 54 m over vandlinien. Deplacementet var 2.450 t, og der medgik ca. 1.600 fuldv oksne egetræer til bygning af sådant et skib . Maskineriet byggedes af Baumgarten og Burme ister og kunne give 12 knobs fart. jylland var krigsudrustet i 1864 og var med ved Helgoland. - Søværnets
Fotoarkiv.

Herunder ses Nordsø-eskadren ankommet til København 15. maj 1864 efter slaget ved Helgoland. Ni elsjuel i
midten,jylland til venstre og Hejmdal til højre. På fløjene er eskadren flankeret af Sjælland og Thor. Skibene salutterer kongen, som i chalup er på vej for at aflægge besøg i eskadren. Bemærk, at skibene har mandet ræer
som led i honnørafgivelsen. Tegning af V. Faurholdt til III. Tidende. - Bymuseet.
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Publikum på vej fra Toldboden over pontonbroen til Bommens Vagt og derfra ad forbindelsesbroen til Linien
og videre til Nyholm for at overvære søsætning af panserfregatten Peder Skram i 1864. Vagtbygningen og brohovedet blev nedrevet i 1866. På reden ses panserkorvetten Dannebrog. - Bymuseet.

Panserfregatten Peder Skram på vej ud i sit rette element i nærværelse af den kongelige familie og en talrig tilskuerskare den 28. oktober 1864 fra bedding nr. l på Nyholm. Efter tegning af Carl Baagøe. - Bymuseet.
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Arbejdet, som hovedsageligt udførtes i tørdokken, var afsluttet med udgangen af november 1863, og skibet var i
sin nye skikkelse klar så betids, at det kunne krigsudrustes
i marts følgende år. Efter nogen debat bestemte ministeriet desuden, at et søsterskib til Jylland, fregatten Peder
Skram, der var under bygning, skulle ændres til panserfregat. Dette arbejde forhalede skibets færdiggørelse med et
års tid, og søsætningen fandt sted i slutningen af 1864.
Et spændt forhold til Tyskland i 1861 havde ført til
udrustning af en beredskabsstyrke, men forholdene normaliseredes efter et par måneders forløb. Da faren for
krig imidlertid stadig var til stede, ønskede Marineministeriet at fremme flådens modernisering hurtigere, end
Orlogsværftet alene kunne klare, og det bestilte derfor fire pansrede skibe i England. To af disse, panserskonnerterne Absalon og Esbern Snare, indgik i flådens tal i sommeren 1862, og det tredje, panserskibet Rolf Krake, fulgte i
1863, medens det fjerde, panserfregatten Danmark, først
kunne overtages, efter at krigen i 1864 var afsluttet.
Også i denne krig løste flåden sin strategiske opgave
uden større besvær. Den kunne ikke blot sikre brug af egne farvande til transport af tropper og forsyninger til disse. Den kunne også bekæmpe fjendtlige flådestyrker i
Østersøen og Nordsøen, hvor kampene ved Rygen og

Her ses Peder Skram færdigbygget og udrustet. Skibet, der oprindelig skulle bygges som svær
skruefregat, fik som panserskib
med et deplacement på 3.300 t
en lavere rejsning og færre,
men sværere kanoner end først
projekteret. Det kom for
Orlogsværftet til at markere afslutningen på overgangsperioden fra sejl til damp. På sit
første togt i 1866 ekskorterede
Peder Skram kongeskibet Slesvig,
som i september nævnte år
førte Hendes Kongelige
Højhed, prinsesse Dagmar til
St. Petersborg i anledning af
hendes forestående formæling
med den russ iske tronfølger.
Peder Skram udgik af flådens tal
i 1885 og blev efter en periode
som reserve-kaserneskib anvendt gentagne gange som skydem ål indtil ophugning i 1896.
Tegning af Carl Baagøe. - Bymuseet.
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Panserskibet Lindormen, søsat
1868, var Orlogsværftets første
store skib bygget af jem og tillige det første med to propeller.
Det blev ligesom den amerikanske Monitor-type konstrueret med lavt fribord, hvilket gav
ringe synlighed, men også
begrænset sødygtighed. Lindormen var 66,5 m lang, 12 m bred
og havde et dybgående på 4,5
m samt et deplacement på
2.100 t. Maskineriet, som blev
leveret af Burmeister & Wain,
ydede 1.500 hk og kunne give
en fart på 12 knob. Bevæbningen bestod af 2 stk. 23 cm kanoner i et drejeligt pansertårn
samt enkelte lettere pjecer. Skibet opkaldtes efter »de Venders- heraldiske lindorm i det
gamle rigsvåben. Byggeprisen
var godt 1,6 millioner kr. - Efter R. Steen Steensen: Vore
Panserskibe.
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Helgoland demonstrerede dansk søherredømme, og
flåden kunne desuden øve tryk på fjenden ved blokade et forhold til gunst for den militære situation, som dog ikke fuldt ud blev forstået af den politiske ledelse. Der var imidlertid en væsentlig forskel fra krigsførelsen i 1848-50,
thi medens den udrustede flåde dengang bestod af sejlskibe og ro-kanonbåde med støtte af enkelte hjuldampskibe,
så var hovedparten af flåden i 1864 maskindrevne skrueskibe, der dog stadig førte en betydelig sejlrejsning. Ser
man tilbage på disse ca. 15 års udvikling, viser den, at der
på Holmen ikke blot var tale om at lægge nye og komplicerede opgaver til de traditionelle, men overflytningen fra
Gammelholm til Nyholm foregik samtidig, og desuden tilkom de krav, som flådens krigsudrustning stillede. Det
store og dygtige arbejde, som Holmens faste stok upåagtet ydede, fortjener at fremhæves som forudsætning for
flådens krigsindsats.
Efter nederlaget i 1864 og tabet af hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenborg, dvs. en tredjedel af rigets
territorium, måtte forsvarets ordning afpasses efter den
nye situation. I februar 1866 nedsattes derfor en forsvarskommission, som afgav sin betænkning allerede i november samme år efter et hurtigt, men omhyggeligt arbejde.
Selvom kommissionen måtte fremholde, at det var vanskeligt at forudsige den videre tekniske udvikling, havde
den dog anstillet betragtninger over flådens sammensætning og styrke. Den fandt - om end ikke i fuld enighed at der var behov for panserskibe tilpasset danske farvande, og den gav antydning af velegnede typer, bl.a. på
grundlag af erfaringer fra Den nordamerikanske Borgerkrig . Marineministeriet udformede på dette grundlag sit
lovforslag, men undlod at stille forslag til en flådeplan
som følge af den da herskende usikkerhed over for udviklingen, idet bl.a. betydningen af nye våben som miner og
torpedoer var uafklaret. Men endnu inden lovforslaget
var kommet til behandling, havde ministeriet fået bevil-
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ling til et nyt skib, og i 1866 blev kølen lagt til Orlogsværftets første jernbyggede panserskib Lindormen, som var resultat af en projektering, der begyndte allerede i efteråret
1864. Skibet, hvis maskineri var konstrueret og bygget af
Burmeister & Wain, blev flådens første med to skruer. Et
lidt større søsterskib, Gorm, sattes på stabel et års tid efter,
og bygningen af disse to skibe på det moderniserede skibsbyggeri var for Orlogsværftet begyndelsen til en ny æra,
som dog ikke altid blev præget af ønskelig kontinuitet.
Rigsdagens behandling af lovforslaget blev forsinket,
fordi marineminister C. van Dockum trådte tilbage i 1867.
Det skyldtes, at han ikke fik tilslutning til nogle kompromisløse synspunkter vedrørende lovens udformning og ej
heller opnåede bevilling til et tredje panserskib. Han
afløstes af direktør O. F. Suenson, som i 1868 fik den foreslåede lov om Søværnets Ordning vedtaget med den
klausul, at loven skulle revideres efter fem år - hvilket dog
ikke blev tilfældet. Loven, hvormed betegnelsen Søværnet
officielt indførtes i stedet for Sø-Etaten, bestemte for
Holmens vedkommende, at chefen for Orlogsværftet var
højstbefalende over et Artillerikorps under tøjmesteren,
et Matroskorps under ekvipagemesteren og en Værftsafdeling, som bestod af Håndværkerkorpset under direktøren for Skibbyggeriet, Maskin- og Bygningsvæsenet. Desuden fandtes et Værftskorps, et Politikorps og Kontorpersonellet.
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Kortet viser Holmens endelige
omfang efter fuldførelse af de
store opfyldninger. Langøen og
Mudderøen er blevet til Frederiksholm, Arsenaløen er udvidet
og har opslugt Pramlaugets ø.
ligesom Ankerø og Ballaste er
vokset sammen og blevet til
Dokøen, hvis sydlige del dog ikke var helt opfyldt i 1868 . Man
bemærker sporvejen fra de
nordlige tømmerskærme på Nyholm, forbi beddingerne og Nyt
Skibbyggeri. over broen til Frederiksholm og videre sydpå til
Snedkerværkstedet. Desuden
ses den nye forbindelse mellem
Christiansholm og Arsenaløen,
hvorfra vejen uden om værftet
går til Værftsbroen. Endvidere
var der landværts adgang fra
Erdkehlvejen ad den nye Kongebro til Nyholms sydlige del. Tegning Arne Gaarn Bak.

Dokkeøen
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De sømilitære
styrkeforhold
Det var naturligt, at forsvarskommissionen af 1866 anstillede en styrkesammenligning mellem Danmarks og nabolandenes
flåder. Den danske bestod af fire pansrede skibe, et skruelinieskib, otte skruefregatter og
-korvetter , 11 skrueskonnerter
og -kanonbåde samt seks hjuldampskibe, 30 ro -kanonfartøjer
og 20 troppetransportbåde.
Flådens samlede bevæbning var
422 kanoner, skibenes maskinerier kunne tilsammen udvikle
6.200 hk og besætningerne talte i alt 6.870 mand. Preussen
rådede over to pansrede skibe,
otte skruekorvetter og 24
skruekanonbåde samt tre hjuldampskibe og 36 ro-kanonfartøjer med tilsammen 310 kanoner, en maskinkraft på 5.550
hk og i alt 5.550 mand. De
svenske og norske flåder var
væsentlig svagere end den danske, men tilsammen lidt stærkere. Så man bort fra ro-kanonfartøjer, var Danmark klart den
stærkeste sømagt af de fire,
men det kunne forudses, at
Preussen i løbet af nogle år ville indtage førerstillingen.
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I de nærmeste år efter 1864 kunne man regne med, at
flåden ville være stærk nok til at beherske danske og tilstødende farvande og løse tilsvarende opgaver som forhen i
tilfælde af en ny krig med Tyskland. Men allerede forsvarskommissionen af 1866 havde peget på, at en ændring
af denne situation var forudselig. Det skyldtes, at Preussen efter krigen iværksatte opbygning af en stærk flåde,
hvis Østersø-afdeling fik den nyerhvervede havn i Kiel
som hovedstation, og dette måtte naturligvis få stor indflydelse på dansk strategi og forsvarspolitik. Det erkendtes
efterhånden, at man måtte give afkald på den tidligere så
heldigt gennemførte blokade-strategi og regne med en
mere defensiv optræden med vægt på forsvar mod invasionsforetagender og på beskyttelse af forbindelsen mellem landsdelene.
Der var dog i de første år efter krigen et stærkt ønske i
Danmark om revanche, og en alliance med Frankrig mod
Preussen var under overvejelse, men fornuftigvis blev
denne revanchestrategi ikke realiseret. Det franske nederlag i krigen 1870-71 fortrængte de danske revanchetanker. Men helt opgivet blev de dog ikke, idet man i tilfælde
af en eventuel ny europæisk krig ville se udviklingen an og
overveje at gå med, hvis situationen viste sig gunstig - den
såkaldte handlefrihedsstrategi.
Debatten om forsvarets ordning, der først og fremmest
havde et tysk angreb som forudsætning, blev langvarig og
kompliceret, men efterhånden stod den mellem to løsninger, der hver for sig ville influere forskelligt på Orlogsværftets udvikling. Den ene var maritimt præget og gik ud
på, at forsvaret skulle koncentreres om Sjælland med
flåden som første linie og med et kombineret kystforsvar
som anden linie. Denne løsning var anvendelig både i en
neutralitets-situation og i tilfælde af et eksistensforsvar.
Den anden løsning gik ud på at koncentrere forsvaret inden for en stærk befæstning af København med flåden tilpasset byens sødefension, og denne løsning sigtede kun
på et eksistensforsvar. Den udenrigspolitiske situation efter Den fransk-tyske Krig såvel som bestemmelsen om revision af forsvarslovene efter fem år førte i 1872 til
nedsættelse af en ny forsvarskommission. Den udarbejdede en samlet plan, der tog sigte på forsvaret af Sjælland,
og den forudsatte udvidelse af flåden og anlæggelse af et
flådestøttepunkt ved Agersøsund, men et lovforslag på
dette grundlag kom ikke til at nyde fremme. Derefter
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fulgte årlige fremsættelser af lovforslag, men først i 1880
nåede man et resultat. Spørgsmålet om en permanent
neutralitetspolitik blev også luftet, men ikke realitetsbehandlet før hen imod århundredets slutning.

Overgangs- og brydningstid
Mangel på flådeplan i 1868-loven bevirkede, at der ikke
kunne fastsættes en beregnet nybygningskonto og derfor
heller ikke skabes et fast arbejdsgrundlag for Orlogsværftet. Marineministeriet var med baggrund i forsvarskommissionens betragtninger henvist til at søge bevilling fra
sag til sag, og dette viste sig at blive en langvarig og besværlig proces, som ofte førte til diskussioner om skibenes
art og opgaver. Ministeriets forslag til det tredje panserskib genfremsattes i 1868, men behandlingen trak ud, og
ikke før i april 1871 kunne Orlogsværftet lægge kølen til
panserskibet Odin, som i øvrigt blev en forringet udgave
af det oprindelige projekt. Politisk og i nogen grad også
faglig uenighed om flådens sammensætning førte derefter
til, at der i de følgende år kun byggedes en skrueskonnert

I december 1872 søsatte Orlogsværftet sit tredje panserskib
Odin, som med sine 3.200 t var
væsentlig større end forgængerne Lindonnen og Gorm. Det adskilte sig også fra disse ved at
have sine fire svære kanoner
opstillet i en kasematagtig overbygning i stedet for i drejetårne. Skibet, som ofte var udrustet. og som i 1898-99 blev moderniseret. holdtes i tjeneste i
lige ved 40 år. Byggeprisen var
ca. 2.6 millioner kr . Carl Baagøes tegning af søsætningen fra
bedding nr. 2 viser det festlige
øjeblik. da skibet tager vandet
for øjnene af kongen og en talrig tilskuerskare. Til højre ses
Nyt Skibbyggeris værkstedsbygninger. - Bymuseet.
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Omkring 1870 begyndte en opfyldning af Refshaleøen, og der
skabtes vejforbindelse ad Refshalevej. som førtes gennem kurtinen mellem Charlotte Amalies
og Frederiks bastioner. På Refshaleøen anlagdes Burmeister &
Wains Skibs- og Maskinbyggeri
AIS, der i 1874 søsatte dampskibet Christian 9., således som
vist ovenfor på Carl Baagøes
tegning. Der udviklede sig et
nært samarbejde mellem Orlogsværftet og B&W, hvorfra
der gennem tiden er leveret en
del skibe og mange maskinerier
til Søværnet. Refshaleøen blev
udvidet helt op til Lynetten og
er senere ekspanderet østover.
- Bymuseet.
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og fem skruekanonbåde af tvivlsom værdi uanset, at udskiftning af flådens ældre, træbyggede skibe med moderne enheder efterhånden var nødvendig. Det mest fordelagtige, der kunne siges om kanonbådene, var, at de gav
Orlogsværftets folk erfaring i bygning af maskindrevne
jernskibe.
Omkring 1870 opfyldte havnevæsenet et stort område
på Refshalegrunden nord for Quintus hen mod Lynetten.
Det blev kaldt Refshaleøen og fik vejforbindelse - Refshalevejen - fra Prinsessegade ad den tidligere Erdkehlvej
langs Nyværk, gennem kurtinen mellem Frederiks og
Charlotte Amalies bastioner og forbi Quinti Lynette. På
Refshaleøen etablerede det nye aktieselskab Burmeister &
Wain Skibs- og Maskinbyggeri sig, og med denne nabo fik
Orlogsværftet et langt og udmærket samarbejde, ligesom
det havde haft med forgængeren Baumgarten og Burmeister. Gennem årene kom B&W til at levere mange skibsmaskinerier til Orlogsværftet, og fra tid til anden blev der
også tale om bygning af skibe til flåden. Der fremkom i
øvrigt tanker om at lade B&W overtage al skibsbygning
for Søværnet, men man erkendte, at en nybygningsafdeling var et væsentligt bidrag til at sikre en rationel udnyttelse af Orlogsværftets anlæg.
Allerede i 1860erne var udviklingen af et brugbart,
dansk minesystem begyndt ved ingeniørtropperne, hvis
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Herover ses Holmens nordlige nabo efter den store udvidelse mod øst i 1960erne. Bemærk også Lynetten til
højre for Refshaleøen . - Polit iken 1970 .
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I 1875 foretog Ingeniørtroppemes Sømineafdeling et
sprængningsforsøg med stangtorpedo øst for Snedkergraven.
Bygningen til venstre er den
gamle Dehlehauge, senere Magasin for kasseret Gods. I baggrunden bemærkes krudthuset i
Carls Bastion, som fejlagtigt er
vist med kvist, og til højre ses
den gamle politivagt på Refshalevej, hvor der var samlet mange tilskuere. - Bymuseet.

Næste side øverst:
På Vilhelm Melbyes maleri af
Københavns indre red 1871
med Holmen og Flådens Leje i
baggrunden får man indtryk af
det urolige og befærdede far vand. Efter flere forslag til havnens forbedring valgte man at
indramme en yderhavn med
dækmoler og at anlægge Frihavnen. - Det kgl. Bibliotek.
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sømineafdeling havde fået plads på Quintus. Jævnsides
hermed gjorde Søartilleriet forsøg med såvel stang- som
slæbetorpedoer samt fra 1875 desuden med selvbevægende torpedoer af Whiteheads konstruktion. Stangtorpedoen bestod af en sprængladning anbragt for enden af en
stang, der som et spryd kunne føres ca. 8 m frem foran
torpedobåden og fastholdes med ladningen lidt under
vand. Slæbetorpedoen var et flydelegeme med sprængladning, som under bugsering kunne bringes til at flyde ud til
siden ved hjælp af finner. Ved sine manøvrer skulle torpedobåden bringe stang- og slæbetorpedoer til at ramme
målet. De selvbevægende torpedoer var forsynet med
trykluftmaskiner og styreanordninger, og dette våben fortrængte snart de to andre. Skibsartilleriets fortsatte
forbedring og de nye undervandsvåben fik naturligt nok
stor indflydelse på skibenes konstruktion og gjorde nye
værksteder nødvendige. Debat om flytning af Orlogsværftet til det foreslåede støttepunkt ved Agersøsund bevirkede dog en overgang, at man var tilbageholdende med
opførelse af nye etablissementer eller andre moderniseringer på Holmen.
Naboskabet til Københavns Havn bragte i øvrigt Holmen i søgelyset i 1870- og 80erne som led i overvejelserne
om den forbedring af havneforholdene, som den øgede
trafik på København nødvendiggjorde. Til løsning af det-
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Aldrig: Trangravsprojektet var et anonymt forslag fra 1874 til en kanal fra Trangraven gennem Arsenaløen,
Nyværks volde og Christianshavns Fælled til kysten ved Strickers Batteri og videre til en forhavn. - Det kgl
Bibliotek.
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Aldrig: Medlem af havnerådet. kommandør O . A. K. Wilde, udarbejdede to planer for bedre udnyttelse af
Københavns indre havn. Ifølge den ene skulle hele den sydlige del af Flådens Leje og Dokøen inddrages i handelshavnen . Til gengæld skulle der etableres fortøjningspladser for flåden på østsiden af Frederiksholm. Den
anden indebar en mindre afgivelse af Flådens Leje samt etablering af en kanal gennem Trangraven. Arsenaløen og voldområdet til nye havnebassiner i Stadsgraven og den nordlige del af Amager Fælled. - Det kg\.
Bibliotek.
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Aldrig: En ret omfattende plan til havneanlæg på østsiden af Christianshavn med udnyttelse af voldområderne
til kajanlæg og frihavnsområder og med havnebassiner i Stadsgraven fremsattes i 1880erne af grosserer C. A.
Broberg. Denne plan forudsatte desuden indskrænkninger af Flådens Leje. en Trangravskanal og flere gennemsejlinger. Bemærk indsejlingerne mellem Sixtus og RefshaJeøen samt gennem Enveloppen til et dampfærgeleje mellem Charlotte Amalies og Frederiks bastioner. - Det kg!. Bibliotek.
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l september 1878 udrustedes
flådens første torpedobådsdeling på seks dampchalupper,
hver forsynet med en stangtorpedo, dvs. en mine med 12,5 kg
skydebomuld anbragt på en
fremskydelig stang. Torpedobåden skulle bringe minen til
sprængning ved berøring med
det fjendtlige skib - en ikke
ufarlig manøvre. Da fartøjerne
30. september s.å. lå fortøjet i
Søminegraven, eksploderede en
torpedo, hvorved en mand
dræbtes, 12 såredes, og der skete bygningsskade. På denne
samtidige tegning ses Spanteloftbygningen til højre. - Bymuseet.
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te problem blev der i årenes løb lagt adskillige forslag
frem, og nogle af disse, som især tog sigte på en bedre udnyttelse af de indre havneområder, berørte Flådens Leje
og Holmen. Der var tale om gravning af sejlbare kanaler
gennem Arsenaløen og Nyværk og om indretning af havnebassiner og kajpladser i og ved Stadsgraven. Men ingen
af disse planer kom til udførelse udover, at et mindre
område af Flådens Lejes nordvestlige hjørne blev afgivet
til en ny udvidelse af Bomløbet. I stedet inddrog man den
indre red i havneområdet ved moleanlæg på begge sider
af Kronløbet samt mellem Trekroner og Lynetten, og
med store opfyldninger og uddybninger nord for Kastellet dannedes Langeliniekajen og Frihavnsområdet.
Inden for Orlogsværftets organisation var der efter direktør Tuxens opfattelse behov for at udskille Hus- og
Vandbygningsvæsenet i en særlig institution. Dette blev
administrativt realiseret i 1878 ved oprettelse af Søværnets Bygningsvæsen med kaptajn, senere oberst af ingeniørkorpset, A.j. C. Keyper, som bestyrer. Samme år var
arbejdet med mine- og torpedomateriellet kommet så
vidt, at det blev besluttet at oprette et samlet Søminevæsen under Orlogsværftet, og som første chef for dette an-
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sattes kaptajn A. W. Schiwe. Den afdeling, som havde med
miner at gøre, fik domicil på Quintus sammen med
Søbefæstningen, medens torpedoafdelingen blev placeret
i Gamle østre Takkeladshus. Det blev også i 1878, at den
første danske torpedobådsdeling bestående af dampbarkasser kunne udrustes til forsøg med stang- og slæbetorpedoer. På dette tidspunkt var man i øvrigt allerede i gang
med at anskaffe selvbevægende torpedoer, og til disse
blev der bygget et nyt magasin, det såkaldte »Whiteheadmagasin«, på den sydøstlige del af Nyholm, omtrent hvor
Savmøllen i sin tid stod.
På Orlogsværftets konstruktionskontor fortsatte man
under ledelse af den dygtige konstruktør, kontorchef
C. C. Kildentoft, at studere udviklingen inden for panserskibsbygning, og flere projekter blev udarbejdet, men
først i maj 1875 lykkedes det marineminister N. F. Ravn at
opnå bevilling til et nyt skib. Det blev det i teknisk henseende meget vellykkede panserskib Helgoland, som søsattes den 9. maj 1878 på årsdagen for slaget ved Helgoland.
Dette skib var med sit deplacement på 5.400 t det største,
som hidtil er indgået i flådens tal, og det var tillige, så
længe det eksisterede, Nordens største panserskib. Da
man i tidligere tider satte den nedre grænse for størrelsen
af slagskibe ved 5.000 t, kunne Helgoland således henreg-

Panserskibet Helgoland søsattes
den 9. maj 1878 på l-l-årsdagen
for slaget ved Helgoland. Skibet, som var på 5.400 t, havde
en bevæbning på l stk . 3 0,5 cm
og 4 stk. 26 cm kanoner samt
en del lettere skyts og fire torpedoapparater. Skibet var indrettet til at medføre to torpedobåde. Helgoland vakte ved sin
fremkomst en del opmærksomhed i udlandet på
grund af den kraftige bevæbning og konstruktive enkeltheder. I 1899 blev det flådens
første skib, som fik installeret
trådløs telegraf. Det blev desuden det største skib, Orlogsværftet kom til at bygge, og så
længe det eksisterede, var det
Nordens største panserskib. Søværnets Fotoarkiv.
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Flåden og flådeplanen
Sammenligner man 1880 -lovens
flådeplan på 12 store skibe,
hvoraf otte pansrede, 22 mindre skibe og kanonbåde samt
30 torpedobåde med den eksisterende flåde på syv panserskibe og et under bygning, 22 andre skibe og kanonbåde samt
24 torpedobåde, finder man en
mangel på IO, som hovedsagelig
var små fartøjer. En vurdering
af flådens daværende skibe viste
imidlertid, at udviklingen var
løbet fra en stor del af dens
materiel, og at mange enheder
var tynget af alder. I det mindste var fire af panserskibene, fire skruefregatter og -korvetter
samt seks andre skibe og hovedparten af de 24 torpedofartøjer
tjenlige til snarlig udskiftning,
dvs. et ganske stort beskæftigelsesprogram for Orlogsværftet,
som takket være den igangværende modernisering ville være
i stand til at gennemføre delle.
Prisstigninger gjorde dog, at
den lovfæstede nybygningskonto blev utilstrækkelig, og i provisorieårene fra 1885 fik Københavns landbefæstning fortrin med hensyn til særbevillinger. I lO-årsperioden efter lovens vedtagelse blev der således
kun bygget tre større skibe
samt to kanonbåde og fire små
patruljefartøjer på Orlogsværfter, medens 18 små torpedobåde anskaffedes i udlandet.

De første torpedoer
Forsøg med stangtorpedoer
fandt sted så tidligt som i årene
1620-30 i England udført af
hollænderen van Drebbel. Imidlertid blev de først anvendt i
praksis under Den nordamerikanske Borgerkrig 1860-65 og i
visse tilfælde med held.
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nes til denne kategori. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at Helgoland blev det første danske skib, som blev
bevæbnet med selvbevægende torpedoer, idet flådens
første torpedobåd med dette våben først blev søsat i England i 1879. De første torpedobåde var i øvrigt ganske
små, spinkle fartøjer, der var bestemt til at medføres i
panserskibe og anvendes i samvirke med deres moderskib.
Når disse torpedobåde skulle oplægges, blev de sat på
land i Holmens gamle kanonbådsskure, der således stadig
kunne bruges i overensstemmelse med deres oprindelige
formål. Ved tilbageblik er det pudsigt at konstatere, at
Marineministeriet omtrent samtidig med anskaffelsen af
den første torpedobåd bestemte, at anvendelse af rofartøjer til krigsbrug skulle ophøre. Indtil da havde man faktisk
benyttet ro-kanonbåde til forsøg med stangtorpedoer,
men naturligvis var disse fartøjer hverken brugbare eller
troværdige som kampmidler.

Ny søværnslov
Efter de flerårige, resultatløse forslag til den lovbestemte
revision af søværnsloven, blev der endelig i 1880 vedtaget
en ny lov om Søværnets Ordning. Foruden organisatoriske justeringer indeholdt den en summarisk flådeplan, hvis
forudsætninger og enkeltheder var nærmere beskrevet i
bemærkningerne til lovforslaget. Herefter skulle flåden
bestå af otte panserskibe, fire store, upansrede skibe til
krydsertjeneste, 22 mindre skibe og kraftige kanonbåde
samt ikke mindre end 30 torpedobåde. Da loven også fastsatte en årlig nybygningskonto på 1.700.000 kr., stillede
den et solidere grundlag for virksomheden på Holmen i
udsigt. Loven gav desuden mulighed for nogen personforøgelse om end ikke tilstrækkelig, hvorfor der måtte
regnes med et ret stort tilskud af værnepligtigt personel.
Vigtigt var, at et særligt Maskinkorps udskiltes fra Håndværkerkorpset, og endelig formaliseredes oprettelsen af
Bygningsvæsenet og Søminevæsenet.
Ved udarbejdelse af loven erkendte man, at moderne
flådemateriel stillede yderligere krav til Orlogsværftets
tekniske anlæg, og der blev. taget skridt til at forbedre uddannelsen af teknisk personel. Desuden skabtes en klarere
ansvarsfordeling mellem chefen for Orlogsværftet som
militær og direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen
som teknisk leder. Alt i alt var der tilfredshed med den nye
lov, da den var en realitet.
Sagkundskaben mente, at flådens næste skib skulle være
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en videreudvikling af Helgoland, og Orlogsværftet udarbejdede et avanceret projekt til et panserskib med enhedsbevæbning på 4 stk. 30,5 cm kanoner i to drejetårne. Der
herskede dog - her som i udlandet - stadig nogen usikkerhed om skibstypernes udformning, og dette var medvirkende til, at projektet ikke lod sig gennemføre. I stedet
besluttede man at bygge det svært bevæbnede, men svagt
pansrede torpedoskib Tordenskjold, og kort efter blev der
givet bevilling til den sejlriggede, upansrede krydserfregat

Panserskibet Tordenskjold, hvis
søsætning i 1880 her ses gengivet i Carl Baagøes streg. blev
det første skib i flåden. som hovedsagelig byggedes af stål, og
som fra første færd fik elektrisk
lys installeret. - Bymuseet.

Tordenskjold blev ikke en naturlig fortsættelse af Helgoland,
men af politiske årsager en
pansret kanonbåd på 2.500 t,
.hvis panserbeskyttelse dog var
ret begrænset. Skibet blev
bevæbnet med l stk. 35.5 cm
bagladekanon i drejetårn samt
4 stk. lette kanoner og 4 stk.
torpedorør. Den 35,5 cm kanon var Nordens største skibskanon og fik på grund af sin
længde på 8,8 m kælenavnet
-Lange Torn-. Tordenskjold var
indrettet til at medføre to små
torpedobåde og kaldtes derfor
også torpedoskib. - Søværnets
Fotoarkiv.
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Krydserfregatten Fyen, 2.735 t
og søsat 1882, blev utvivlsomt
flådens hårdest kritiserede skib,
skønt Orlogsværftet med det
havde leveret et både velbygget
og smukt samt velbevæbnet skib
- fuldt ud på højde med samtidige, udenlandske sejlriggede
krydsertyper og velegnet til
oversøisk tjeneste. Men det var
ikke egnet i danske farvande,
og det var dyrt i anskaffelse og
drift. Skibet kom kun på togt
fem gange, men paradoksalt
nok fik det længere tjeneste
end noget andet skib, i alt 80
år, hvoraf 55 dog som kaserneskib. Som sådan lå Fyen i mange
år fortøjet ved Elefanten uden
rigning, men med tag over
dækket og med plads til omtrent 500 mand. Fyen's 75 m
høje stormast anvendtes i mange år som antennemast for
flåderadiastationen på Frederiksholm. Tegning af Carl Baagøe. - Bymuseet.
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Fyen. Det var skibe, hvis egenskaber var fastlagt i ministerielle direktiver, hvorfor 'O rlogsvæ rftet ikke kan dadles
for disse afvigelser fra en naturlig udviklingslinie.

Holmens modernisering
Med 1880-1oven blev det muligt at få en række nødvendige bygge- og anlægsarbejder iværksat. De blev i alt
væsentligt projekteret og ledet af Søværnets Bygningsvæsen, som i de følgende år kom til at løse mange og omfattende opgaver. Blandt de første arbejder var etablering af
en jernbro mellem Elefanten og Nyholm, et projekt som
udførtes af B&W. Desuden gennemførtes den førnævnte
udvidelse af Bomløbet ved flytning af Bommens Vagt og
regulering af Hønsebroen (se kort side 150).
Da nogle af de nye torpedobåde ville være for store til
at kunne rummes i kanonbådsskurene, og da man fortsat
mente, at fartøjer af denne art burde oplægges på land,
når de ikke var udrustede, blev der i perioden 1880-90
bygget seks jernskure på sydsiden af Nyholm, hvor der tidligere havde været kanonbådsbeddinger. Disse torpedobådsskure, som hver rummede to ophalerbeddinger,
skulle først og fremmest huse torpedobåde under efter-
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Kasemeskibet Fyen fortøjet ved Elefanten set fra broen Linien i 1923. Tegning af Tom Pedersen. - Kobberstiksamlingen.

Her ses Fyen på sin plads ved Elefanten omkring 1920, fotograferet fra området lige syd for bedding nr. 1. Til
højre kongeskibet Dannebrog under Mastekranen . - Nationalmuseet.
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P å dette kort fra 1878 er der
foruden de dengang eksisterende etablissementer p å Holmen
indtegnet de anlæg, som var
planlagt opført, og som næsten
alle blev bygget frem til 1890.
Det drejede sig om værksteder,
magasiner og kontorer, i alt
mere end en halv snes anlæg
som udtryk for en betydelig udbygning og modernisering. Pa
Dokøen bemærkes, at der er
skitseret endnu en dok, men
den blev ikke anlagt. Medens
denne udbygning blev planlagt
og gennemført, fremkom de
førnævnte planer til udnyttelse
af dele af Holmens område som
led i en forøgelse af havnekapaciteten i København. Der blev
dog kun tale om afgivelse af et
mindre område af Fladens Lejes nordvestre del i forbindelse
med en udvidelse af Bomløbet.
- Det kg!. Bibliotek.
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syn og beredsskabsoplægning, men de kom også til anvendelse ved eftersyn af små undervandsbåde, og så sent som
under 2. verdenskrig har de været benyttet i forbindelse
med syn på og reparation af de store flydemagneter, som
anvendtes til strygning af magnetminer. Skurene blev
nedrevet i 1965, og området er nu lagt ud til parkeringsplads. Ud for denne kan der i vandområdet stadig ses spor
efter ophalerbeddingemes træværk.
Det nye Søminevæsen slog ret snart ind på selv at fabrikere såvel miner som torpedoer og udskydningsrør hertil.
Som følge af dette blev »Whitehead-magasinet« udvidet i
flere trin i årene 1882-93, og dette efterhånden kompakte
og ikke særlig elegante bygningskompleks fik betegnelsen
Søminevæsenets Værksteder. I disse år fik Søminevæsenet
desuden sine sagsområder udvidet med forvaltning af
elektrisk materiel, og det er interessant at notere, at det
kom til at føre kontrol med den første installation af elektrisk lys i Det kgl. Teater.
Søminevæsenets pladsbehov voksede, og dets ledelse fik
derfor i 1885 midlertidigt anvist lokaler i kontorbygningen ved nordenden af Gamle østre Takkeladshus, medens
der på området lidt syd for Gamle Vestre Takkeladshus - i
nærheden af de nye værksteder - blev bygget en speciel
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Jernskurene. som i årene 1881-90 opførtes langs Nyholms sydside. havde ophalerbeddinger til torpedobåde på
indtil 150 t. I 1965 blev skurene nedrevet. - Søværnets Fotoarkiv.

Kongebroen. som fra Charlotte Amalies Bastion førte over Søm inegraven til Nyholms sydøstre hjørne. er her
set fra Refshalevej omkring 1907. Til venstre ses Søminevæsenets værksteder. Broen blev erstattet af en
dæmning i 1942 . - Bymuseet.
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Orlogsværftets sprøjtehus fra
1883 set mod nordvest omkring
1900 med en af værftets to
dampsprøjter foran. Til højre
ses lidt af Planbygningens sydgavl, hvorfra jardins Pavillon
blev fjernet i 1875, og til venstre skimtes panserskibet Odin .
Orlogsværftets brandvæsen be stod af brandmesteren og syv
sprøjtemænd, der efter behov
kunne suppleres med andet
tjenstgørende personel, og det
rådede foruden dampsprøjterne
også over sprøjtepramme, hvormed en eventuel brand kunne
angribes fra søsiden. Værftets
brandvæsen assisterede bl.a. under slukningsarbejdet ved
Christiansborg Slots brand i
1884, ved Kieler Pakhusets
brand i 1890 og ved den store
brand på Kongens Nytorv i
1893 . Det har også ved flere senere lejligheder bistået uden
for Holmen. Brandvæsenet blev
stærkt reduceret i 1922 og er
siden nedlagt. - Søværnets Fotoarkiv.
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kontorbygning, som det tog i brug i 1888 (se side 230) .
Omtrent samtidig opførtes et kabelmagasin på Quintus til
betryggende opbevaring af elektriske kabler til de planlagte minespærringer. På dette tidspunkt blev Søminevæsenets del af Quintus desuden adskilt fra Søbefæstningens
område ved et plankeværk.
Gennem tiden har risiko for brand på Holmen været
betragtet med stor alvor, og på grund af den store afstand
til byen og de vanskelige adgangsforhold var det naturligt,
at Orlogsværftet havde sit eget brandkorps: Dette fik sit
brandberedskab betydeligt forbedret ved anskaffelse af to
kørende dampsprøjter. og som garage og slangelager blev
der i 1883 opført et sprøjtehus mellem Planbygningen og
bedding nr. 1. Det var i brug indtil sidst i 1920rne, da det
blev nedrevet i forbindelse med flytning af skibsbyggeriet.
På grundlag af såvel den tekniske udvikling som den nye
flådeplan viste det sig nødvendigt at få Nyt Skibbyggeris
kapacitet forøget, og i 1887 opførtes derfor en tredje
værkstedslænge sammenbygget med de to øvrige. Skibsbyggeriets samlede værkstedsareal blev dermed øget til
godt 4.500 m", og værftet blev i stand til at kunne dække
det forudsete nybygningsbehov (se side 124).
Det var ikke blot materielle og administrative forhold,
som i denne tid kom under behandling, thi der viste sig
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også problemer inden for personelplejen. Til indkvartering af værnepligtige blev der i stor udstrækning gjort
brug af kaserneskibe, som, om end ikke ideelle, dog var
brugbare, men arrestforholdene om bord var elendige og
langt fra tidssvarende. I passende nærhed af Nyholms Hovedvagt opførtes derfor en arrestbygning i 1891. Den blev
kaldt »Stenhuset« og var på sit specielle område en betydelig forbedring. Huset tjente sit formål i mange år, men benyttes nu som kontor- og magasinbygning.
Medens Nyholm i hovedsagen husede skibsbyggeriet og
Søminevæsenets aktiviteter samt vagttjenesten, blev Frederiksholm fortsat udbygget som magasin- og værkstedsområde, ligesom Orlogsværftets centrale ledelse var placeret her. Til brug for direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen, hvis pladsbehov steg betydeligt i takt med industrialiseringen, opførtes en ny kontorbygning syd for
Elmealleen i 1883 lige over for chefen for Orlogsværftets
kontor. I 1895 blev den nye bygning forøget med en vestfløj, som forlængedes i 1917 parallelt med Takkelloftet.
De to kontorbygninger kaldes Nordre og Søndre Kontor
og er nu domiciler for henholdsvis chefen for Flådestation København og det nuværende Orlogsværfts
chef.
Da Orlogsværftet efterhånden også ville påtage sig at

Arresthuset på Nyholm fra 1891
ligger øst for Nyholms Hovedvagt foran gavlen på den senere
opførte kasernes sydfløj. Det
erstattede brugen af kaserneskibenes utidssvarende arrestrum.
Bygningens udseende virker om
ikke dystert så dog strengt. og
den kan med sit klassicistiske
præg minde om en provinciel
domhus- og arrestbygning. Søværnets Fotoarkiv.
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Den store Kedelsmedje på Frederiksholm, her set fra hovedvejen mod nordvest, opførtes i
1886-87 af arkitekt C. T. Andersen langs Maskingravens sydside
lige nord for Meldahls Grovsmedje. der ses til venstre. Som
denne blev Kedelsmedjen bygget i rundbuestil og fik skifertag. Mellem de to bygninger
løber en vej vestpå forbi Hovedmagas inets nordgavl og oprindelig over en svingbro. senere ad dæmningen fra slutningen
af 1920rne til Dokøen. - Fot.
John Jedbo 1987.
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fremstille flådens maskinerier, blev de eksisterende værksteder på Frederiksholm suppleret med Kobbersmedje og
Metalstøberi (1883-84) lige nord for Vandkassemagasinet,
og syd for Maskingraven rejstes den monumentale Kedelsmedje (1886-87), hvori der også indrettedes et elektricitetsværk. For at frigøre plads i Hovedmagasinet opførte
man Beklædningsmagasinet (1888-89) et stykke syd for
Grovsmedjen, og ved Frederiksholms nordøstre hjørne
mellem kanonbådsskurene i afdeling 3 og 4 anlagdes et
Patruljebådssskur af samme art som torpedobådsskurene
på Nyholm. Desuden blev der anlagt lagerpladser for forskellige materialer enten under åben himmel eller i
træskure.
Til gavn for flådens mandskabs fysiske træning blev der
i 1892 bygget et Eksercer- og Gymnastikhus lige syd for Elmealleen på Frederiksholms østlige del, og på det tilstødende område indrettedes en udmærket sportsplads.
Gymnastikhusets store sal anvendtes også til samlede parader og paroler for Holmens personel. Den har ligeledes
været ramme om særlige begivenheder som f.eks. mindehøjtideligheden for de omkomne fra den engelske undervandsbåd E 13, som den 19. august 1915 gik på grund i
Sundet og blev beskudt af en tysk torpedobåd, indtil danske fartøjer lagde sig imellem.

HOLMENS MODERNISERING

Her ses værnepligtige til frilu ftsgymnastik på idrætspladsen
foran Gymnastikhuset på Frederiksholm omkring 1930 . Der var
tale om stivere og mere eksercerprægede øvelser end de nu
om stunder anvendte. - Søværnets Fotoarkiv.

Af hensyn til mandskabets fysiske uddannelse opførtes Eksercer- og Gymn astikhuset i 1892 af arkitekt C. T .
Andersen midt på Frederiksholms østlige de l. Det ses he r mod nordøst fra spo rtspladsen, der senere ble v an lagt på de tilst ødende arealer. I 1918 fik hu set en tilbygn ing i den østlige ende med henblik på, at det kunne
udnyttes som lazaret i tilfælde af ep idemier. - Fa t. John Jedbo 1987.

155

ÅRENE 1869-1922

Frimærket, udsendt i anledning
af 300-året for oprettelsen af

Kgl. Majestæts Modelkammer,
viser orlogsskibet Elephantens
galionsfigur. - Orlogsmuseet.

Som Modelkammer opførtes i 1892-93 en af R. V. Rue
tegnet bygning, der blev placeret lige nord for Beklædningsmagasinet. Fremstilling af skibsmodeller var fra
gammel tid et betydningsfuldt forarbejde til skibsbygningen. Når skibet var færdigt, hensattes modellen til senere
brug eller til opbevaring, fra 1670 i Kgl. Majestæts Modelkammer, der blev rammen om den historiske modelsamling. Denne førte en omskiftelig tilværelse, indtil den fik
sin egen bygning på Holmen. Herfra måtte den evakueres
i 1940, og bygningen anvendes nu af Søværnets Fototjeneste og til skoleforrnål, medens samlingen er overført til
Orlogsmuseet.
Det var dog ikke udelukkende maritime etablissementer, som så dagens lys på Holmen, thi i 1901 blev der på
den sydlige del af Frederiksholm opført et Kulissemagasin
for Det kgl. Teater. Samarbejdet med teatret fik en udløber på det personelle område, idet mange af Holmens
folk fik mulighed for at tjene en ekstra skilling som stati-

Modelkammeret, der er tegnet af arkitekt R. V. Rue, opførtes 1892-93 på hjørnet af Elmealleen og hovedvejen, her set mod sydøst. Den er en af de få bygninger på Holmen, hvortil der er anvendt røde sten. Galionsfigurerne ved nordgavlen er fra kongeskibet Slesvig, nærmest, og skruekorvetten Thor. - Bymuseet.
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Vejen mellem Nordre og
Søndre Kontorbygning på Frederiksholm - vej 9 - kaldes EImeaIIeen, her set mod vest i
1930. Den fører til pontonbroen over Takkelloft- og Hovedmagasingraven til Dokøen.
Bemærk Frederikskirken i baggrunden, De nærmeste bygninger er Modelkammeret og
Grovsmedjen . Omtrent ved
vejkrydset ville torvet i Danneskiold-Samsøes marineby have
ligget. De fleste gamle træer
blev i 1970-71 udskiftet med nyplantninger. Frederiksholms
nord-sydlige hovedvej, som ses
at krydse Elmealleen, blev tidligt beplantet med kastanier og
kaldtes Kastaniealleen. Dens
træer blev fældet i 1948, og nyplantning fandt sted i 1958-59.
- Elmealleens forlængelse mod
øst - vej IO - nærmest på billedet er nu også en kastaniealle.
- Bymuseet.

ster eller ved betjening af kulissernes indviklede hejsegrej.
Arbejdet med dettes tovværk virkede så hjemmevant på
orlogsgasterne, at de på teatret fik indført den skik, som
gælder i flådens skibe, at fløjten er forbudt - thi al anden
fløjten end bådsmandspibens bringer dårligt vejr! Kontakten til Det kgl. Teater førte også til gensidige visitter.
Under en omvisning på teatret for Søminevæsenets chef
beholdt denne sin hue på, som man ofte gør indendørs på
Holmen. Dette fik teaterchefen til ved indgang til scenen
at sige: -Jes beder kommandøren om at blotte hovedet,
thi nu betræder vi et helligt sted. Her spiller vi kornedie!«.
Da teaterchefen under genvisitten på vej ind i et værksted
tog hatten af, bemærkede kammandøren: »Kammerherren kan godt beholde hatten på, thi her spiller vi ikke komedie!« Kulissemagasinet, som senere blev udvidet, stod
til slutningen af 1940rne, da det måtte vige pladsen for
Mathskolens barakker.
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Kulskurene på Dokøens sydlige
og sidst opfyldte del - her set
fra Flådens Leje omkring 1926
- opførtes etapevis efter 1884 i
takt med flådens stigende behov
for kul til normalt forbrug og
som beredskabsbeholdning. I
1912 blev også Planbygningen
på Nyholm taget i anvendelse
som kuldepot. ligesom der under l. verdenskrig måtte etableres depoter uden for Holmen. I
årene op til krigen brugte
flåden ca . 12.000 t kul årligt.
men under sikringsstyrken
1914-19 voksede forbruget til
gennemsnitlig 45.000 t pr. år.
Kulskurene anvendes nu som
lagerbygninger for store materieIgenstande. I billedets højre
side bemærkes Takkelloftets
sydgavl. - Søværnets Fotoarkiv.
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Dokøen blev naturligt det sted, hvor eftersyn på og vedligeholdelse af flådens større skibe fandt sted, og denne
aktivitet, som fik betegnelsen Flådens Vedligeholdelse,
blev ledet fra Nordre Arbejdsbygning. Som eftersynsværksted for svært skyts opførtes Kanonhuset på Dokøen
i 1883. Det var en træbygning, som med øst-vestlig
længdeakse placeredes syd for Ankerstokhuset passende
nær dokken og den store bolværkskran. Vestlige tredjedel
af huset blev nedrevet i 1903, men resten står endnu og
anvendes som magasin.
Da opfyldning af Dokøens sydlige del var tilendebragt i
1884, blev der i de følgende år placeret flere kulskure på
dette område, hvor flådens beredskabslagre af kul til skibenes dampmaskiner kunne opbevares, og hvorfra kullene let kunne tages om bord over de nye kajanlæg. Efter at
anvendelse af kul er ophørt, benyttes kulskurene som lagerbygninger for forskelligt gods.
I 1886 nedbrændte Panserværkstedet syd for dokken,
og det blev kort tid efter erstattet af Søndre Arbejdsbygning, som opførtes på samme sted. Endelig blev der i 1888
bygget et vaskeri med tilhørende kontor syd for Kanonhuset ud mod Takkelloftgraven. Det betjente flådens skibe
og Søværnets etablissementer, indtil det i 1968 blev nedrevet, efter at Søværnet var overgået til at benytte private
vaskerier.
Oprettelsen af Proviantmagasinet i 1866 i Arsenalets
nordlige sidefløj førte til, at der i hjørnet mellem denne
bygning og den nordlige hovedfløj blev bygget et slagte- og
saltningshus. idet man fandt det lønsomt, at Søværnet selv
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tog sig af slagtning og saltning af de store mængder kød,
som blev medgivet skibe på langfart. Det var en alt andet
end smuk knast på et fornemt bygningsværk, men var dog
ikke det eneste arkitektoniske misgreb, som blev foretaget
over for Arsenalkomplekset. I 1886-88 opførtes et nyt Artilleriværksted lige øst for Kuglegården som en fjerde, men
usymmetrisk længe i forhold til Arsenalets øst-vest akse og
i en stil, der kun dårligt harmonerer med de øvrige bygninger (se billede side 127). Samtidig byggedes en lille
kontorbygning inde i Kuglegården, og kun fem år senere
fik Artillerioærhstedet sin første af fire udvidelser.
Som følge af udviklingen inden for ammunitionsområdet blev Søartilleriets Laboratorium på Arsenaløens sydlige del udvidet i 1894 med en toetages arbejdsbygning, og
samme år opførtes et nyt patronmagasin syd for transportbådsskurene. Endvidere lod man et krudtmagsain
bygge i Enveloppen mellem 2. og 3. Redan.
Da det efterhånden var blevet praksis at lade kanonerne
forblive om bord i oplagte skibe, blev der arsenalplads tilovers, og derfor kunne Arsenalets nordlige hovedfløj i
1896 afgives som magasin til Fyrvæsenet, der året før havde fået opført et petroleumslager på Arsenaløens nordside.

Provisorietid, systemskifte og
forsvarskommission
Under iagttagelse af den tekniske udviklings krav skred
Orlogsværftets modernisering godt frem efter 1880 med
opførelse og indretning af de nye værksteder, magasiner
og andre etablissementer, ligesom personellets omskoling
og videre uddannelse fulgte godt med. Medens der således udvikledes et værft, som i teknisk henseende var fuldt
på højde med tidens krav, kom det mod forventning til at
gå trægt med flådens fornyelse.
Antallet af skibe i den eksisterende flåde var ikke meget
forskelligt fra den nye flådeplans tal, men en stor del af
skibsmateriellet var forældet og meget uensartet. Det var
da også tanken, at man især for de store skibes vedkommende ville stile efter mere ensartet materiel af hensyn til
taktisk samvirke mellem skibene. Med bygning af panserskibet Tordenskjold, der dog som nævnt ikke ganske svarede til sagkundskabens ønsker, havde man talmæssigt nået
planens otte pansrede skibe. Men tiden var løbet fra de
ældste, således at der i de nærmeste år var behov for bygning af tre panserskibe, hvortil kom fornyelse af det lette

Holmens beplantning
Efterhånden som Holmen blev
bebygget, foretoges omfattende
beplantninger. Nævnt er allerede Elmealleen og Kastaniealleerne på Frederiksholm samt
vinstokkene ved Ars enalet. Efter at Værftsbroen var slået og
fik forbindelse til svingbroen til
Frederiksholm, plantedes
ælbletræer langs vejen, som
blev til Æblealleen. Denne blev
sløjfet efter vejens omlægning
omkring 1930, og der er nu
kun et æbletræ tilbage. Også på
Sixtus Vold og på Nyværks
bastioner og kurtiner blev der
plantet, så disse gamle fæstningsværker kom til at tage sig
ud som grønne områder. Foruden træer er der på passende,
ubenyttede småarealer plantet
forskellige buskvækster. Beplantning og pasning af væksterne er ofte sket med bistand
af Arboretet i Hørsholm. Dette
har i de senere år foretaget vellykkede forsøgsudplantninger
på Holmen, bl.a. af det på
nordlige breddegrader ret
sjældne sydamerikanske abetræ
(Araucaria Araucana) , hvoraf der
i 1984 plantedes 73 stk. Af disse gik tre ud den følgende
strenge vinter, men blev året
efter erstattet og desuden suppleret med yderligere 15 nyplantninger. Arboretet har også
plantet andre træer og buske
omfattende mere end 35 arter,
og Holmen besøges nu ofte af
botanisk interesserede. Bemærkelsesværdig er endvidere et kinesisk tempel træ (Gingho BilobaJ, som i 1966 plantedes vest
for Værftsbrovagten i anledning
af daværende overgartners afgang fra tjeneste, samt tre
egetræer plantet i 1983 på Arsen aløen vest for hovedvejen.
Disse ege, der leveredes gennem Arboretet som podninger
af den gamle marine-eg fra Petersborg Skovdistrikt, blev
skænket af G. Wandel fra
Steensgaard på Fyn til minde
om dagene 9. april 1940, 29.
august 1943 og 5 . maj 1945.
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Med det kraftige og vellykkede panserskib Iver Hoitfeldt , som her ses klar til søsætn{~:.bgenoptog Orlogsværf.
tet bygn ing af et egentligt panserskib efter en pause på otte år, hvorunder de sæ regn e skibe Tordens kjold og
Fyen blev til. Iver Ho itfeldt blev j ævnligt benyttet ind til det sidste togt i 1907. l 1909 blev det klassificeret som
defensionsskib , og under 1. verdenskrig henlå det som materielreserve. De t udgik af flådens tal i 1919. - Bymuseet.

I anledning af skibets prøvesejlads gav Berlingske Tidende det (ikke uden trykfejl!) en nærmere omtale.

Pandserskibet »Iver Hvitfeldt«
paa Maskinprøver I
For 100 år siden

19.April 1887 - Pandserskibet .Iver Hvitfeldte
forlader imorgen for første Gang Flaadens Leie
for at anstille en Række Maskinrrøver i Sundet.
Kjølen til Skibet blev lagt i Apri 1884. og det løb
af Stabelen ifjor den 14de April.
»Iver Hvitfeldt«, hvis Deplacement er 3280 Tons,
er det næststørste Skib, som er bygget på Orlogsværftet. •Helgoland•• der løb af Stabelen 1878. er
over 2000 Tons større. •Iver Hvidtfeldts, der er 235
Fod langt og 48 Fod bredt. har en Dybgaaende af
IB Fod. Skibet er i Vandgangen paa en Strækning
af et Hundrede Fod pandsret med 11 en halv
Tommer tykke, staalklædte Jernplader. For begge
Ender af Panserbeltet findes tværs over Skibet et
af 109 Tommer tykke. staalklædte Panserplader
dækket Skod indtil 2 Fod over Vandlinien.
•Iver Hvidtfeldt- har Dobbeltskrue. hver Skrue
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4 Blade. Maskinerne. der ere forfærdigede paa
Burmeister & Wains Etablissement, ere bestemte
til at indicere 3000 Hestes Kraft.under almindelige
Forhold og 5000 Hestes Kraft med kunstig Træk.
Man venter at kunne skyde en Fart af 14-15 Knob.
Der er 8 Kjedler, fordeelte i 4 Rum. Kulkasserne
kunne rumme omtrent 2000 Tdr.
Bestykningen bestaaer aqf to Stk. 26 en halv
Ctm, Kruppske Kanoner. opstillede i to Kanontaarne, panserede med 9 Tommer tykke staalklædte Jernplader. Fra Taarnene føre pansrede
Brønde ned i Skibet til Ammunitionstransport.
Skibet oplyses ved elektrisk Lys. Foruden
Rofartøier og en Dampbarkas forsynes Skibet med
to Torpedobaade. der kunne løbe omtrent 15 Knob
og veie 30.000 Pd.Stykket. .Iver Hvidtfeldto koster
omtrent 3 en halv Mill.kr.
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skibsmateriel og opbygning af en torpedobådsstyrke. som
man lagde stor vægt på. Med andre ord forelå et ganske
omfattende arbejdsprogram for Orlogsværftet, men som
følge af væsentlige fordyrelser på våben og andet materiel
blev den beregnede nybygningskonto ganske utilstrækkelig.
Under provisorieårenes politiske strid fra midten af
1880erne viste det sig ikke muligt at få justeret bevillingerne til flåden, idet regeringen gav prioritet til anlæggelse af
Københavns omstridte landbefæstning. Disse forhold og
en fortsat uenighed - her som i udlandet - om, hvorledes
flådemateriellet burde udvikles, ikke blot vanskeliggjorde
en konsekvent nybygningspolitik. men forhindrede flådeplanens gennemførelse.
11883 var N. E. Tuxen afgået som direktør for Skibbygning og Maskinvæsen. Han efterfulgtes af K. j. C. Nielsen,
hvis første opgave blev bygning af det kraftige, 3.400 t
store panserskib Iver Hvitfeldt, der søsattes i 1886 som erstatning for den gamle panserfregat Peder Skram. Trods
flådeplanens forudsætning og uanset, at det var sagligt
nødvendigt at få RolfKrake og Danmark erstattet, blev der
ikke bygget panserskibe i den følgende tiårs periode. Derimod slog man ind på bygning af krydsere med den 3.100 t
store og efter sin tid meget moderne og kraftigt armerede
Valkyrien, der søsattes i 1888 som den første. I relation til
flådeplanen skal Valkyrien ses som et af de fire store,
upansrede skibe. Et andet af disse var den seks år ældre,

Model af krydseren Valkyrien,
som var et smukt, velbygget og
kraftigt armeret skib på 3.100 t
søsat 1888. Det blev ofte benyttet som skoleskib og til repræsentative opgaver. Særlig kendt
er dets lange togt til Østasien
1899-1900 under prins Valdemar, dets togt til Vestindien
1901-02, hvorunder det deltog i
redningsarbejdet efter jordskælv og vulkanudbrud på Martinique, samt dets virke som sta tionsskib i Dansk Vestindien fra
1915 til øernes overdragelse til
USA 1917. Efter afslutning af l.
verdenskrig var Valkyrien på
togt som kadetskib med bl.a .
kadetterne kronprins Frederik
og prins Knud om bord og fik
som særlig opgave at hjemføre
165 sønderjyske krigsfanger fra
lejre i Egypten og på Malta . Bymuseet.
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Her ses en tænkt Flåderevy på
Øresund i 1889 ud for København, som skimtes i baggrunden. På tegningen er samtlige
flådens skibe medtaget, og den
er derfor urealistisk, thi nogle
enheder vil altid være afgivet til
eftersyn. Men med det viste
konglomerat af forskellige skibstyper, som også prægede samtidens udenlandske flåder, illustreres den hastige, tekniske ud vikling i 1800-tallets sidste del
ganske klart. Omtrent midt i
billedets forgrund ser man kongeskibet Dannebrog, hjuldampskib med to skorstene, til an kers for at modtage honnør fra
de forbisejlende skibe, her nærmest fra højre krydseren Valky rien samt panserskibene Iver
Huitfeldt, Torden.skjold og Helgoland. Parallelt med disse sejler
skrueskonnerterne Fylla, Diana,
St. Thomas og Ingolf, og lidt
fjernere under sejl krydserfregatten Fyen, fregatten jylland, briggen Ørnen og korvetten Dagmar. Bag disse ses
(fortsættes)
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sejlriggede, men også maskindrevne krydserfregat Fyen
(se side 148). Disse to næsten jævnaldrende skibe illustrerer på en måde tidens usikkerhed omkring skibstypernes
udformning. Efter planen skulle der bygges yderligere to
store, upansrede skibe, men det skete ikke, hvorimod der
som erstatning for nogle gamle skruekorvetter og skonnerter byggedes tre små, ganske elegante krydsere Hekla
(1890), Gejser (1892) og Hejmdal (1894), hver på 1.300 t.
De var bl.a. beregnet til fiskeriinspektion og skoleskibstjeneste, men skulle også kunne indgå i farvandseskadren.
Disse skibe var velbyggede i overensstemmelse med
Orlogsværftets traditioner og fik en ganske lang levetid.
Gejser og Hejmdal blev ophugget henholdsvis i 1928 og
1930, medens Hekla efter at være udgået af flådens tal
fandt mangeårig anvendelse som stationsskib for undervandsbådsdivisionen og som sådant var et kendt objekt i
Flådens Leje.
Udviklingen af minevåbnet gjorde det nødvendigt, at
Orlogsværftet fremstillede fartøjsmateriel til det nye
Søminevæsen, da det materiel, som overtoges fra Ingeniørkorpset, var utilstrækkeligt til større minespærringer.
Der var tale om udvidelse af de planlagte minefelter ved
København, ligesom man var begyndt på at forberede minespærringer i farvandene. I 1885 blev kanonbåden Fal-
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ster indrettet som minelægger, og derefter blev først tre
og siden yderligere fire troppetransportbåde, der havde
store lastrum, ombygget til minebåde, de såkaldte »T usindben«. Navnet hidrørte fra, at der langs skibssiderne
var anbragt et stort antal davider, hvormed miner kunne
optages fra lasten og derpå svinges ud til lægning i vandet.
Disse fartøjer havde intet maskineri og måtte derfor bugseres såvel ud til minefeltet som under selve mineudlægningen. Derefter byggede Orlogsværftet i 1890 damprninebåden Hjælperen, som blev flådens første egentlige mineskib, og endvidere leverede værftet et par minekraner
samt i år 1900 damprninebåden Beskytteren, der også var
indrettet til brug som inspektionsskib.
Det var tanken, at den planlagte torpedobådsstyrke på
30 enheder skulle omfatte en større og en mindre klasse.
Bådene af første klasse skulle være indrettet til at kunne
underbringe deres besætninger og medføre forråd til flere dage, medens bådene af anden klasse ikke måtte være
større, end at de kunne medgives flådens store skibe og
forsynes derfra, eller de kunne udstationeres ved søforterne (se side 71). Man regnede med, at styrken skulle
bestå af 10 både af første klasse og 20 af anden, men da loven blev forelagt, rådede man kun over i alt fem , hvorfor
der var behov for anskaffelse af 25 enheder. Prisen for en

(fortsat]
minebåde og troppetransportbåde under bugsering. Til
anke rs bag Dannebrog ligger
panserskibene Odin, Gorm, Lindormen og Rolf Krake samt to kanonbåde, panserskonnerten Absalon og endelig panserfregatten Danmark . Til venstre for
denne linie bemærkes en del
kanonbåde, opmålingsfartøjer
og patruljebåde samt helt i forgrunden torpedoskibet Esbern
Snare. Mellem skibslinierne og i
forgrunden ses desuden et antal
torpedobåde. Denne mangfoldighed af skibstyper, som
repræsenterer en 30-årig udvikling fra fregatten jylland til
krydseren Valkyrien og de nyeste torpedobåde, gav naturligvis
Orlogsværftet et stort og forskelligartet vedligeholdelsesarbejde. Lige uden for København kan man se sødefensionens værker, fra venstre Prøvestenen, MellemJort, Lynelten og
Trekroner. Tegning til FamilieJournalen af Karel Sedivy. Bymuseet.
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J. Nielsen (18451909). Direktør for Skibbygning
og Maskinvæsen. Født i København. Kadet 1860. Med fregatten Niels [uel i Nordsø-eskadren
1864 og deltog i slaget ved Helgoland. Sekondløjtnant med
Gerners Medalje 1866. Premierløjtnant 1868. Med panserfregatten Danmark 1869 på dette engelsk-byggede skibs første
togt. Gennemgik Hærens Officersskoles Artilleriafdeling
1870-71. Med korvetten Hejmdal som kadetskib 1873. Studierejse i udlandet 1875-76. Underdirektør ved Orlogsværftet
1876 . Direktør for Skibbygning
og Maskinvæsen samt chef for
Maskin- og Håndværkerkorpset
1883. Han forestod bygning af
panserskibet Iver Hoitfeldt, den
store krydser Valkyrien og de
tre små krydsere Hekla, Gejser
og Hejmdal samt en del mindre
skibe og torpedobåde, heriblandt den første danskbyggede torpedobåd Springeren.
Afsked efter ansøgning 1895 og
samtidig tillagt kommandørgrad. Direktør for Burmeister
& Wains Skibsbyggeri og Maskinfabrik 1895 -1907 . Død 1909
og begravet på Holmens Kirkegård.
Knud C.
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torpedobåd af første klasse var skønnet til knap 200.000
kr., medens en båd af anden klasse kunne fås for ca.
60.000 kr. Til at be gynde med beherskede Orlogsværftet
ikke den teknik, som krævedes til bygning af så lette fartøjer, og man indkøbte derfor torpedobåde i udlandet, fortrinsvis i England. Med udgangen af 1880erne, da der i alt
var anskaffet 22 både, var Orlogsværftet blevet i stand til
selv at udføre arbejdet, og i 1891 søsattes den første
danskbyggede torpedobåd Springeren på 89 t. I årene
frem til 1898 byggede værftet yderligere fem torpedobåde og to patruljebåde, og denned havde man nået tallet
30. M økonomiske grunde indtrådte derefter en længere
pause, idet der - bortset fra forsøgsbåden Ormen i 1906 ikke sattes torpedobåde under bygning før i 1910.
Marineministeriet havde i 1889 ønske om at få bygning
af panserskibe genoptaget for at nå det i loven planlagte
mål. Orlogsværftets konstruktionskontor havde i den anledning udarbejdet flere projekter baseret på et skib på
3.500 t med Iver Hvitfeldt som forbillede. Ministeriet fik
dog ikke den nødvendige bevilling, og det havde heller ikke held med sig i de følgende to år. Orlogsværftet havde i
mellemtiden fået besked på som alternativ at udarbejde
skitser til en mindre skibstype på omkring 2.200 t. Da ministeriet - ikke mindst på grund af Tysklands daværende
panserskibsprogram - mente det uforsvarligt yderligere
at udsætte fornyelse af flådens pansrede materiel, slog det
af på de oprindelige krav og foreslog, at man byggede et
sådant mindre skib, som fortrinsvis var tænkt anvendt ved
Københavns søforsvar. Langt om længe godkendtes forslaget, og i 1896 søsattes panserskibet Skjold med en bevæbning på 1 stk. 24 cm og 3 stk. 12 cm kanoner og med et
op til 225 mm tykt side panser, der mærkværdigvis blev leveret af et fransk firma til den styrbords og af et engelsk til
den bagbords side. Skjold rummede mange tekniske forbedringer i forhold til de ældre enheder og havde fra begyndelsen fuldstændig elektrisk belysning samt opvarmning ved damp (se side 166).
M hensyn til arbejder med svære vægte havde Orlogsværftet foruden sine faste kraner fået anskaffet en flydende dampkran samt forskelligt rullende transportmateriel.
Det satte værftet i stand til at yde særlig assistance uden
for Holmen, og der var ofte behov derfor. Blandt sådanne
arbejder kan nævnes opsætning af rytterstatuen af Frederik 7. foran Christiansborg i 1873, rejsning af søjler i St.
Pauls kirke samme år, nedsænkning af cementkisterne til
fundamentering af Middelgrundsfortet og landsætning af
dets svære kanoner i årene 1890-92 samt opstilling af mo -
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numentet over Christian 4. i Nyboder i år 1900. Ligeså
kom brandkorpset bistået af til rådighed værende vagtmandskab til at hjælpe med brandslukning uden for Holmen ved Christiansborg Slots brand i 1884, ved Kieler
Pakhusets brand i 1890 og ved branden på Kongens Nytorv 1893 (jf. side 152).
Direktør K. C. J. Nielsen afgik i 1895 for at overtage
posten som administrerende direktør for B&W. Han havde på Orlogsværftet ydet en stor indsats for tilpasning af
værftets organisation og for modernisering af uddannel-

Torpedobåden Springeren, 89 t,
her set i Krudtløbet øst for batteriet Sixtus, var den første torpedobåd bygget på Orlogsværftet, hvor den søsattes 1891. I
årene 1879-89 blev der anskaffet 22 torpedobåde til flåden alle bygget i udlandet, især i
England - medens Orlogsværftet skaffede sig apparatur og
kunnen til selv at bygge sådanne lette fartøjer. - Søværnets
Fotoarkiv.

Den lille krydser Hejmdal, 1.340
t, søsattes i 1894 som den sidste
af en serie på tre. De skulle erstatte ældre, udslidte skibe, der
havde været anvendt til fiskeriinspektion og kolonitjeneste samt som skoleskibe. De to
andre var Hekla (1890) og Gejser
(1892), og alle tre var beregnet
til at indgå i farvandseskadren i
krigstilfælde. - Det kgl. Bibliotek .
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Panserskibet Skjold, der søsattes
i 1896, var på 2.200 t og var
bestemt til Københavns Sødefension. Det var bevæbnet
med l stk. 24 og 3 stk. 12 cm
kanoner i drejetåme og var velbeskyttet med panser over hele
sin længde. Skønt Skjold ikke
blev så kraftigt et skib , som af
sagkundskaben ønsket, rummede det dog så mange konstruktive forbedringer, at det blev en
slags prototype for de følgende
panserskibe - og det anvendtes
i øvrigt hyppigt uden for Sundet under 1. verdenskrig på
grund af mangel på materiel til
Storebælts-eskadren. - Søværnets Fotoarkiv.

Bedding nr. 1 på Nyholm omkring år 1900 med stilladser rejst og under klargøring til køllægning af et panserskib. I baggrunden skimter man Spanteloftbygningen. - Nationalmuseet.
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Panserskibet Olfert Fiseher under bygning på bedding nr. 1. Bemærk de primitive pælekraner. - Bymuseet.

-~
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Nyholms bedding nr. l set mod nordvest, efter at en søsætning har fundet sted i begyndelsen af dette århundrede. Bemærk den gamle stoppebom til bedding nr. 2 ved siden af gaslygten . I baggrunden ses krydseren ValkyTitm. - Det kgl Bibliotek.

167

ÅRENE 1869-1922

Panserskibet Olfert Fisehers
højtidelige søsætning fra bedding nr. l på Nyholm den 9.
maj 1903 . Traditionelt overværes begivenheden af en stor tilskuerskare. Efter nedrivning af
jardins Pavillon måtte der rejses telt og tribune for kongefamilien og indbudte gæster. I
baggrunden Spanteloftbygningen og til højre derfor bygmester Boye Magens' kontorbygning fra 1801. Helt til højre
ses Nyt Skibbyggeris værkstedsbygning. - Bymuseet.
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sen af det tekniske personel. Direktør Nielsen efterfulgtes
af J. c. Tuxen, som kom til at virke i 25 år. Under ham
gennemførtes en efterhånden omfattende skibsbygning,
og han kom til at forestå indførelse af undervandsbåde og
luftfartøjer i Søværnet samt indretning af de dertil svarende anlæg på Holmen.
Foruden panserskibet Skjold kunne man efterhånden
kun regne med Iver Hvitfeldt og til nød Odin og Helgoland
som brugbare kampskibe, og det var langt fra 1880-lovens
målsætning. Marineministeriet arbejdede derfor videre
med at forberede et tiltrængt nybygningsprogram, og
med Skjold som forbillede nåede Orlogsværftets konstruktionskontor frem til den endelige danske panserskibstype
på godt 3.500 t. Det lykkedes nu at få de nødvendige bevillinger uden de tidligere kendte forsinkelser eller ændringer, og der blev bygget fire sådanne skibe: Herluf
Tralle (1899), Olfert Fiseher (1903) og Peder Skram (1908)
samt nogle år senere Nielsjuel (1918). De tre førstnævnte

PROVISORIETID

var nærlig ens, medens Niels [uel, der var tænkt som en
forbedret og kraftigere udgave af forgængeren, ikke blev
færdigbygget som projekteret. Efter politisk ønske blev
dette skib ændret til en hybrid med et panserskibs beskyttelse og fart, men med en let krydsers bevæbning. Herluf
Tralle-typen var en særdeles vellykket og hensigstmæssig
konstruktion, som var et fint eksempel på Orlogsværftets
høje tekniske standard. Den vakte berettiget opmærksomhed i udlandet, hvor den blev anset for at være en velegnet og respektindgydende skibs type til operationer i kystfarvande . Dens hovedarmering bestod af 2 stk. 24 cm kanoner i hver sit drejetårn for og agter samt 4 stk. 15 cm .
kanoner opstillet i kasemater. Derudover førtes et antal
lette kanoner samt en torpedoarmering af 45 cm undervandsapparater. Sidepanseret var op til 200 mm tykt
midtskibs, og panserdækkets tykkelse var 57 mm. Farten
var fastsat til ca. 16 knob, og under projekteringsfasen i
1896 bestemte man Herluf Trolles hestekraftforhold ved

Jean C. Tuxen (1854 -1927). Direktør for Skibbygning og Maskinvæsen. Sekondløjtnant
1872. Med korvetten Dagmar til
Vestindien 1872-73. Premierløjtnant 1873. Gennemgik
Royal Naval College i Greenwich
1874-77. Ved Orlogsværftets
konstruktionskontor 1878-80.
Direktør for Skibbygning og
Maskinvæsen samt chef for
Maskin- og H åndværkerkorpset
1895-1920. Formand for Kgl.
Dansk Yachtklub 1896-1904.
Medlem af kommissionen ang.
det militære flyvevæsen 1918-19.
Forestod bygning af 50 skibe
og fartøjer til flåden, Lodsvæsenet samt Fyr- og Vagervæsenet.
heriblandt de meget vellykkede
panserskibe af Herluf Tralleklassen og endvidere nye torpedobådstyper samt flådens første
undervandsbåde. I hans direktørtid grundlagdes Orlogsværftets flyvemaskineproduktion, og inden hans afgang blev
der her bygget 29 luftfartøjer.
Han var medlem af bestyrelsen
for DFDS og formand for Det
kg!. aeronautiske Selskab. medlem af Københavns Havnebestyrelse 1915-25 . Afsked fra tjeneste i Søværnet 1920 og s.å .
udnævnt til kammerherre. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra 1925. Død
1927 og begravet på Vestre Kirkegård.
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Nordlige del af Flådens Leje.
set fra et af pakhusene på
Søndre Toldbod i 1903. Ved
Hønsebroen ligger skruefregatten Sjælland som vagt- og kaserneskib.bag denne ses panserfregatten Danmark og til højre
", skruefregatten jylland. Ved Elefanten ligger p~erskibet Her.
1-luj Trolle og foran Mastekranen
ses panserskibene Iver Hvitfeldt
og Helgoland. Lidt længere til
højre bemærkes panserskibet
Olfert Fiseher under bygning
foran beddingerne på Nyholm.
Med Sjælland fra 1858 som det
ældste repræsenterer de syv skibe en 45-årig skibsbygningsudvikling. - Bymuseet.
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sammenligning med Iver Hvitfeldt, idet der i Snedkergraven afholdtes slæbeforsøg med modeller af de to skibe på
en sådan måde, at den søgte kraft kunne beregnes - den
samme proces, man nu kan udføre i indendørs modeltanke. Forsøgene vakte interesse uden for Orlogsværftet, og
da B&W nogen tid senere skulle bygge krydseren Bojarin
til Rusland, afholdtes lignende slæbeforsøg med modeller
af Bojarin og Hejmdal i Snedkergraven under Orlogsværftets medvirken.
Efter det politiske systemskifte i 190 l blev der det
følgende år nedsat en stor forsvarskommission, som skulle
udforme en samlet plan for land- og søforsvaret afpasset
efter landets forhold og egnet til at opretholde dets neutralitet samt med hensyntagen til statens evne til at bære
de med ordningen forbundne udgifter. Under medvirken
af tilforordnede sagkyndige foretog kommissionen en
langvarig, men grundig undersøgelse af den strategiske og
militærpolitiske situation samt af forsvarets organisatoriske og materielle forhold. Forsvarskommissionen, der delte sig i et flertal og flere mindretal, afgav i 1908 sin
betænkning, som blev grundlag for næste års forsvarslove.
r perioden 1902-08, medens forsvarskommissionen arbejdede, var det naturligvis begrænset, hvad der kunne
iværksættes af nye arbejder på Holmen, da kommissionens betænkning og den efterfølgende lov måtte afventes.
Spørgsmålet om at fjerne de militære anlæg - bl.a. Orlogsværftet - fra København kom i øvrigt atter til drøftelse i disse år, men afvistes af forsvarskommissionens fler-
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På dette maleri har Vilhelm Arnesen skildret en tænkt flåderevy omkring 1905, samme ide som på Sedivys tegning til Familie-Journalen 1889 (side 162). Maleriet viser, at der i løbet af de ca. 15 år er kommet et mere homogent præg over flåden, selvom en del af skibene er aldrende. I midtergruppen ses Herluf Tralle fulgt af Helgoland, og bag denne skimtes Olfert Fischer. I kolonnen til højre marcherer Valkyrien, Iver Hoitfeldt, Hejmdal,
Hekla og Gejser. I baggrunden ses bl.a. Tordenskjold og Fyen og helt til venstre Odin, Gonn og Lindormen. Bymuseet.

Her ses modellerer Dørges meget fint udførte model af Orlogsværftets sidste egentlige panserskib, Peder
Skram, der søsattes i 1908 og kom til at gøre aktiv tjeneste i nærved 35 år. Modellen blev stjålet den 24 . november 1980 fra en udstilling på Admiral Hotel i København, men kom tilbage 15. marts 1984 efter anonym telefonopringning. - Orlogsmuseet.
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Georg H. R. Zachariae (18501937) . Chef for Orlogsværftet.
Født i København. Sekondløjtnant 1870. Med fregatten jylland til Vestindien 1871-72 . Premierløjtnant 1872 . Hærens Officersskoles Artilleriafdeling
1872 -74. Med jylland til Island
1874 (Tusindårsfesten). Ved
Søartilleriet 1876-82 og lærer i
artilleri ved officersskolerne.
Næstkommanderende i skonnerten Fylla 1882 og 1884 på
fiskeriinspektion i Nordsøen og
ved Grønland. I Marineministeriet 1886-97 og desuden med
panserskibet Iver Hvitfeldt 1887,
næstkommanderende i samme
1893 og chef for krydseren
Hekla 1894 og 1895. Kornmandør 1897 . Departementsdirektør iMarineministeriet 18971901, desuden chef for panserskibet Skjold 1898. Kontreadmiral og chef for Orlogsværftet
1901. Deltog i kommissionsarbejder bl.a. ang. forslag til
Søværnsloven af 1909. Organiserede krigsberedskabsplaner
for Orlogsværftet og modtog
såvel ministeriel som kongelig
anerkendelse for hurtig og effektiv udrustning af flådens sikringsstyrke 1914. Afsked 1915,
men til rådighed for Udenrigsministeriet 1917-18. Karakteriseret viceadmiral 1918. Død 1937
og begravet på Holmens Kirkegård.
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tal som strategisk urealistisk og desuden alt for kostbar.
Man anslog, at en udflytning af Orlogsværftet ville betyde
forflyttelse af godt 10.000 personer, indbefattet familiemedlemmer, hvortil der måtte føjes øvrighed og kommunale funktionærer samt handlende og håndværkere, således at der måtte anlægges en by til i alt ca. 12.000 indbyggere. Tilvejebringelse af boliger samt havneanlæg, værksteder, dokker, magasiner og andre etablissementer ville
skønsmæssigt beløbe sig til ca . 37 milloner kr.
Da det var blevet nødvendigt at få pælebroen mellem
Nyholm og Frederiksholm udskiftet, foretoges dette i
1905-06 med en klapbro, hvorved besejling af Erdkehlgraven tillige lettedes. Tidligere måtte fartøjer, som på
grund af deres højde ikke kunne passere under pælebroen, sejle gennem Snedkergraven, hvor svingbroen tillod passage.
Som beredskabsforanstaltning blev der i 1907-08 indrettet fortøjningspladser for minebådene i Stadsgraven
mellem Quintus og Charlotte Amalies bastioner. Ved en
gennemskæring af kurtinen mellem disse bastioner skabtes et sejlløb fra fortøjningsområdet til Søminegraven, og
minebådene kunne således ligge klar til udrykning med
fuld beholdning af krigsklare miner til de forberedte
spærringer ved København.
Udviklingen af trådløs telegraf bevirkede, at der på Frederiksholm lidt syd for Gymnastikhuset opførtes en radiostation i 1908, og ved siden af denne rejstes krydserfregatten Fyen's 75 m høje stormast til brug for stationens
antenner. Denne station var som flåderadio i brug helt
frem til tiden efter 2. verdenskrig, men huset eksisterer
stadig og benyttes nu af Holmens idrætsofficerer.
Allerede i 1902 rejstes spørgsmålet om bygning af et kasemeanlæg for det menige mandskab, hvis indkvarteringsforhold efterhånden måtte anses for ganske utidssvarende. I de følgende år undersøgtes, om nogen eksisterende bygning på Holmen ville kunne indrettes til formålet. Bl.a. kom Planbygningen på tale, idet der i givet
fald skulle påbygges en etage, og der blev i 1907 fremsat
forslag til lov om gennemførelse af et sådant projekt. Dette ville helt have ødelagt de arkitektoniske proportioner
mellem Mastekranen og den eksisterende Planbygning,
men heldigvis blev planen opgivet efter finansudvalgets
besigtigelse på stedet. Derefter blev der af arkitekt Birkmand, som var engageret til opgaven, udarbejdet et projekt til en trefløjet kasernebygning øst for Nyholms Hovedvagt og helt op til Sixtus Vold, således at kasernekomplekset ikke kom til at dominere Hovedvagten. Forslaget
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Den sommerhuslignende radiostation på Frederiksholm opførtes 1908. Den fik krydserfregatten Fyen's 75 m
høje stormast som antennemast. Huset benyttes nu som kontor for Holmens idrætsofficer med hjælpere. Fot. John Jedbo 1987.

Nyholms trefløjede marinekaseme fra 1910 med administrationsbygning og arresthus set fra Mastekranen
omkring 1920 . - Bymuseet.
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Den første dansk-byggede un dervandsbåd Havfruen. som her
ses under sejlads ud for København i juni 1914 sammen med
søsterskibet Najaden. blev søsat
på Orlogsværftet i 1912. Søværnet fik i alt seks både af
denne type, hvoraf de tre blev
bygget i Fiume og resten på licens herhjemme. Det var ret
små både på 164 t i overfladen
og 204 t neddykket. De var
bevæbnet med to torpedorør
hver. Bemærk radiomasterne,
som benyttedes i ubådenes
barndom. - Søværnets Fotoarkiv.
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godkendtes, og i 1908-10 blev kasernen bygget med
sydfløjens gavl op til Arresthuset, og med en administrationsbygning som pendant hertil ved gavlen af nordfløjen.
Kasernen, der tager sig palæagtig ud, har to etager og
mansard og rødt tegltag.
Lige efter århundredskiftet blev der forelagt et forslag
for Rigsdagen til opførelse af boliger på Arsenaløen som
erstatning for Nyboder. Det drejede sig om en del treetages ejendomme med to og tre værelsers lejligheder til en
samlet bekostning på 4,4 millioner kr ., men Rigsdagen
gav ingen bevilling. Et mindretals forslag til salg af Nyboder fik heller ikke tilslutning af forsvarskommissionens
flertal i 1908.
Der var i forsvarskommissionen stemning for, at undervandsbåde fremtidigt skulle indgå i flåden, idet sådanne
fartøjer blev anset for velegnede for små mariner. Men
endnu inden kommissionen havde afgivet sin betænkning,
fik flåden sin første undervandsbåd. Udviklingen af disse
fartøjer var i de forudgående år gået så hastigt, at man
måtte anse dem for praktisk anvendelige, og Marineministeriet havde derfor ladet nærmere oplysninger indhente i
udlandet. På grundlag heraf lod ministeriet i 1907 undervandsbåden Dykkeren bygge i Italien med henblik på
prøver og forsøg i danske farvande. Bevilling til båden
opnåede man ved anvendelse af det provenu, som fremkom ved salg af udrangeret skibsmateriel, bl.a. panserskibene Rolf Krake, Lindormen og Helgoland.
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Den 180 t store torpedobåd
Hvalrossen blev søsat på Nyholm
i marts 1913 og var den første
af en klasse på tre både. Den
kom til at gøre 30 års tjeneste,
som sluttede med sænkning i
Flådens Leje den 29 . august
1943 . - Det kgl. Bibliotek.

Undervandsbåden Rola udgjorde sammen med sine to søsterskibe Bellona og Flora tredje generation af danske undervandsbåde. Bygningen iværksattes mod slutningen af J. verdenskrig. Bevæbningen bestod
af fire torpedoapparater og en
let luftværnskanon. Rola fik dog
yderligere et dækstorpedoapparat, medens de to andre fik
henholdsvis særlig radioinstal1ation og minelægningsudstyr. AJle tre sænkedes på Holmen den
29 . august 1943. - Søværnets
Fotoarkiv.

Torpedobåden Narhvalen på
11O t blev sammen med ni
søsterskibe bygget på Orlogsværftet under J. verdenskrig
som erstatning for udslidte patruljebåde. Narhvalen blev senere indrettet som minestryger. I
august 1943 var den afrigget til
eftersyn og undgik ødelæggelse.
Efter krigen benyttedes den
som patruljebåd, indtil den i
1949 udrangeredes som flådens
sidste kulfyrede krigsskib . Søværnets Fotoarkiv.
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Søværnsloven af 1909

Johannes Nyholm (1858-1941).
Chef for Orlogsværftet. Født
på Valdemarslund ved Gurre.
Sekondløjtnant 1879. Med korvetten Dagmar til Vestindien
1879-80. Premierløjtnant 1881.
Med Dagmar til Middelhavet
1887-88. Næstkommanderende
i torpedoskibet Esbern Snare
1891. Næstkommanderende ved
Underofficersskolen 1892-96 og
desuden i øvelsesskibene briggen Ørnen og skonnerten Diana.
Kaptajn 1897. Fører af postdampskibet mellem Korsør og
Kiel 1897-1900. Chef for
Flådens Mærkevæsen 1901-05.
Tilforordnet Forsvarskommissionen 1902-08. Chef for krydserne Gejser 1905 og Hekla 1907
bl.a. som eskorte for dampskibet Rinna med kong Frederik 8.
til Færøerne og Island. Kommandør s.å. Chef for kongeskibet Dannebrog i 1908 og 1909.
Chef for Konstabelskolen 190914 og desuden chef for panserskibene Peder Skram 1911, Olfert
Fiseher 1913 og Herluf Trolle
vinteren 1913-14. Chef for l.
Eskadre i sikringsstyrken 191415. Kontreadmiral og chef for
Orlogsværftet 1915. Bestred
denne stilling med dygtighed i
de vanskelige krigs - og efterkrigsår. Afsked 1920. Bibliotekar ved Marinens Bibliotek
1920-28 . Død 1941 og begravet
på Garnisons Kirkegård.
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Den nye søværnslov trådte i kraft den 30. september
1909. Med den indførtes en række administrative og beredskabsrnæssige forbedringer, men den bragte ingen
væsentlige ændringer i Orlogsværftets organisation - om
end de tilforordnede i forsvarskommissionen havde sat
spørgsmålstegn ved værftsdriftens lønsomhed på grund af
den store spredning mellem værksteder og tekniske
anlæg, som var opstået. Lovens flådeplan, som skulle danne grundlag for Orlogsværftets virksomhed, var udformet
i overensstemmelse med sagkundskabens anbefalinger,
men med et noget lavere antal enheder end foreslået. Den
foreskrev, at flådens linie skulle bestå af fire kystpanserskibe, 24 torpedo- og undervandsbåde samt skibe og
fartøjer til minespærringer. Endvidere skulle der opretholdes en reserve af brugbare, ældre enheder, og endelig
regnedes der med skibe til særlige formål såsom fiskeriinspektion, søopmåling og stationstjeneste.
Da et stort antal af flådens lette enheder var blevet
forældede på grund af utilstrækkelige fornyelser i de foregående år, tog Rigsdagen konsekvensen heraf og gaven
ret stor ekstra bevilling til fornyelse af torpedobådsvåbnet, til anskaffelse af undervandsbåde og til opbygning af
beholdninger, og disse anskaffelser blev straks iværksat.
Fornyelsesbehovet var så stort, at Orlogsværftet trods
dets ret betydelige kapacitet ikke kunne nå at bygge alle
ønskede enheder inden for en rimelig tid. Ved bedømmelsen af dette forhold blev der naturligvis taget hensyn til de
da herskende urolige europæiske forhold. Derfor indkøbtes to torpedobåde og tre undervandsbåde fra udlandet,
medens B&W leverede to torpedobåde, og Orlogsværftet
byggede selv fem torpedobåde, tre undervandsbåde og
mineskibet Lossen inden for en femårs periode. Desuden
havde værftet projekteret en ny undervandsbådsklasse på
fem enheder, hvoraf de to første blev sat på stabel allerede i begyndelsen af 1914.
For at skaffe hensigtsmæssig fortøjningsplads til de nye
og større torpedobåde anlagdes der i 1910-11 tre moler
kaldet torpedobådsbroerne syd for ophalerbeddingen på
Nyholm. På kajen inden for disse opførte man samtidig et
torpedomagasin og sammenhængende hermed en bygning med kamre til bådenes gods. Dette bygningskompleks blev i modsætning til de fleste af Holmens tidligere
bygninger opført i røde sten og fik rødt tegltag.
Foranlediget af de urolige forhold fandt man det som
beredskabsforanstaltning nødvendigt at skaffe mere plads

SØVÆRNSLOVEN AF 1909

til kuloplag, end kulskurene på Dokøen kunne yde, og til
dette formål valgtes Planbygningen. Dennes oprindelige
todelte og teglhængte tagkonstruktion, som blev båret af
søjler i bygningens midte, blev nedtaget i 1912, søjlerne
fjernet og en ny, enkelt tagkonstruktion med lavere
hældning blev anbragt således, at der blev passende
udluftningsmellemrum mellem mur og tag - ikke nogen
arkitektonisk gevinst.
Flyvningens hastige udvikling førte til, at man begyndte
uddannelse af piloter i Søværnet i 1912, efter at det havde
modtaget luftfartøjet Glenten som gave af generalkonsul
V. Ludvigsen. Året efter købtes det lidt større luftfartøj
Ørnen af Ulrik Birch, der samtidig ansattes som flyvelærer,
men allerede samme år blev der for privat indsamlede
midler anskaffet to flyvebåde af fransk konstruktion, Maagen og Ternen - senere Maagen I og II - til uddannelsesog forsøgsformål. Orlogsværftet overtog vedligeholdelse
af luftfartøjerne med værftsingeniør H. P. Christensen som
tilsynsførende. Da flyvebådene ikke var så robuste som
ønskeligt, tog H . P. Christensen efter tekniske undersøgelser initiativ til fremstilling af en ændret vingeprofil,
som var vellykket. Orlogsværftet byggede derefter flyvebåde af egen konstruktion - i alt 24 i årene 1914-19.
Ved værftet blev der desuden under ledelse af ingeniør
J.A. Kørbing udviklet en driftsikker flyvebådsmotor, som
var klar til produktion i 1918.

Søværnets første fly
Luftfartøjet Glenten blev bygget
af Robert Svendsen efter fransk
forbillede. Det anvendtes indtil
efteråret 1913. Ørnen var fransk
bygget. og Søværnet købte det
af Birch for 10.000 kr. Ørnen
styrtede ned i 1913, hvorved
Birch dræbtes. Både Maagen I
og II havarerede i 1914-15. men
et af dem blev restaureret og
findes nu på Tøjhusmuseet.

Nyt Maskinværksted opførtes i
årene 1915-18 på Frederiksholm, hvor forhen Nordre Masteskure lå, her set fra Dokøen
mod nordøst omkring 1940.
Det blev bygget i jernbeton af
finnaet Christiani & Nielsen i
en stil helt forskellig fra Holmens tidligere bygninger. Bygningens grundplan danner et E,
og man kædede spøgefuldt dette sammen med, at daværende
leder af Maskinvæsenets fornavn begyndte med dette bogstav (Ejnar). - Søværnets Foroarkiv.
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Orlogsværftets Modelsnedkeri. som herover ses mod nordvest i 1940rne, blev opført i 1918 på Frederiksholm
lige øst for Vandkassemagasinet, der skimtes til venstre. Det samtidigt opførte Metalstøberi. en bygning ijernbeton, ses til højre. På den åbne plads foran blev der i 1954 bygget et maskinværksted, og i 1957 ombyggedes
Modelsnedkeriet til spise- og omklædningsbygning. - Søværnets Fotoarkiv.

Kleinsmedjen på Frederiksholm fra 1918 er her set mod sydvest. Den ligger over for Grovsmedjen, hvis skorsten bemærkes til højre. Bygningen er nu indrettet som værkstedsskole. - Søværnets Fotoarkiv.
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l. verdenskrig
Under chefen for Orlogsværftet, kontreadmiral G. H. R.
Zachariae, der i 1901 havde afløst admiral]øhnke, blev der
arbejdet ihærdigt på at gennemføre den forbedring af
flådens krigsberedskab, som 1909-loven forudsatte. Det
drejede sig foruden de omtalte anlægsarbejder om udrustning af større fredsstyrker - herunder en vintereskadre - for at forbedre uddannelsen og mobiliseringssystemet samt om nedsættelse af klargøringstiden for
oplagt skibsmaterieI. Resultatet viste sig i praksis ved
krigsudbruddet i 1914, da Orlogsværftet ydede en fremragende indsats ved klargøring af sikringsstyrken. Flådens linie og en stor del af reserven var krigs klar allerede et
døgn efter, at regeringen den 31. juli havde beordret sikringsstyrken og dens suppleringsstyrker udrustet, og inden for en uge var alt øvrigt reservemateriel på få undtagelser nær bemandet, forsynet og stukket til søs. I alt 68
skibe og fartøjer, eller dobbelt så mange som i flådeplanens linie, blev grupperet i vore farvande som værn for
neutraliteten, men opgavernes omfang gjorde det nødvendigt at supplere styrkerne med lejede eller indkøbte civile fartøjer til vagttjeneste.

For sydenden af Kleinsmedjen
opførtes samtidig med denne
en kontor- og folkebygning,
som herover er set sydfra med
orlogsskibet Dannebrogs galionsfigur foran . Til højre ligger
tømrerværkstedet. som i 1864
opførtes ved husbygningsvæsenets materlalgård. Denne bygning blev senere indrettet til
skolebrug og har bl.a. rummet
kanoner på bevægelige platforme, hvor realistiske betjeningsøvelser kunne udføres. - Søværnets Fotoarkiv.

Et muntert farvel
Mange overværede flådens afgang fra Holmen den I. august
1914. Der spilledes nationale
melodier, og stemningen var alvorlig. Dog vakte det munterhed, da en ung torpedobådschef ved passage af Toldboden
tog sin råber og prajede: -Nu,
farvel Dagny. Husk, for guds
skyld, betal ingen regninger, før
jeg kommer hjeml-

179

ÅRENE 1869-1922

Kongefamilien forlader Orlogsværftet i den gamle kongechalup fra omkring 1780 efter panserskibet Niels juel's søsætning
den 3. juli 1918. I chaluppen
ses dronning Alexandrine, kong
Christian 10., enkedronning
Louise, prins Carl og prinsesse
Ingeborg af Sverige, prins Valdemar samt prinsesse Helena
og prins Harald. Kongens jagt.
kaptajn, kommandør P. A. Grove, fører chaluppen, der ros af
10 orlogsgaster. Der er netop
kommanderet » klar ved årerne«,
og da skal roerne straks åbne
åregangen i fartøjets lønning
ved at fjerne et trælukke,
skvætbordet, således at årerne
kan svinges tværs ud på plads.
Man ser , at to af gasterne har
glemt at åbne deres åregang;
den ene famler ved sit
skvætbord, og den anden længst til venstre - synes ikke
at have opdaget fejlen. Det er
åbenbart , at prins Valdemar er
opmærksom på miseren - og
måske har han ladet en spydig
bemærkning falde . - Bymuseet.
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I de efterfølgende mere end fire vanskelige krigsår fik
Orlogsværftet fuldt op at gøre, og det blev nødvendigt at
udvide fabriksdriften. De udrustede styrker skulle først og
fremmest holdes forsynede, og derudover måtte der i
højere grad end sædvanligt gennemføres periodiske eftersyn på skibene, ligesom havarier, ikke mindst på det ældre
materiel, jævnligt måtte udbedres. Desuden gennemførtes en del modemiseringsarbejder, og nybygningsvirksomheden fortsattes . Der blev i krigsårene færdigbygget
otte torpedobåde, fem undervandsbåde og et minefartøj
samt 29 luftfartøjer, medens panserskibet Niels luet, to
torpedobåde, tre undervandsbåde og et minefartøj var
under bygning, da krigen sluttede.
Neutralitetstjenestens krav og den fortsatte tekniske
udvikling nødvendiggjorde yderligere udbygning af Holmens værksteder og magasiner. Disse havde fået elektrisk
lys installeret i 1913, og et par år senere erstattedes gasbelysningen på Holmens veje med elektricitet. I 1915-16 blev
der på Nyholm opført en depotbygning for undervandsbåde lige nord for og i samme stil som torpedobådskamrene. Året efter måtte Orlogsværftet påtage sig at
fremstille akkumulatorbatterier til undervandsbådene,
hvorfor der opførtes et akkumulatorstøberi på området
syd for Gamle østre Takkeladshus blandt tømmerskærmene.

I. VERDENSKRIG

Orlogsværftets Niels luet-projekt fra 1914 på 3.800 t med
30,5 cm kanoner gav indtryk af
koncentreret kraft, men blev efter politisk ønske stærkt svækket, da skibet efter krigen skulle
færdigbygges. Man betragtede
30 ,5 cm kanoner som offensive
våben. - Søværnets Fotoarkiv.

Niels [uel kom i den politiske
version til at se sådan ud med
et ekstra, ubeskyttet dæk påbyggel. Skibet blev bevæbnet med
10 stk. 15 cm kanoner, svarende
til en krydsers armering. Det
var for svagt armeret som panserskib, havde for ringe fart
som krydser, men var brugbart
til repræsentation og som skoleskib . - Det kg\. Bibliotek.

Den spændte situation i Europa
førte i 1936 til modernisering
af Niels luel med fuldt moderne
ildledelses-system. Den 29 . august 1943 blev skibet grundsat
og gjort ukampdygtig af egen
besætning på Isefjorden. da udbrud til svensk farvand viste sig
umuligt. Niels [uel var det trettende og sidste panserskib, som
blev bygget på Orlogsværftet i
perioden 1862-1922. Søværnets Fotoarkiv.
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Flådens Leje og Holmen set fra

luften omkring 1920 . Nord for
Nyholm bemærkes Refshaleeen,
som er opfyldt og udnyttet helt
op til Lynetten. Ved skibsbyggeriet på Nyholm ses en DSBfærge, sandsynligvis Fyen eller
Dan, som Orlogsværftet byggede lige efter krigen . - Bymuseet.
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På Frederiksholm blev Nordre Masteskure nedrevet, og
Nyt Maskinværksted byggedes i 1916 på denne plads lige
vest for sin forgænger, der blev indrettet som elektroværksted (se side 177). I den nordlige ende af Lantememagasinet etablerede man som nævnt et periskopværksted samme år, og Søndre Masteskure blev overgivet
til Vagervæsenet som magasin. Tæt vest for bådeværftet
på Frederiksholm byggedes et montageværksted for luft-

l . VERDENSKRIG

fartøjer, og der opførtes et nyt støberi og et modelsnedkeri øst for Kobbersmedjen (se side 178) . Gymnastikhuset
fik en tilbygning, der skulle tjene som lazaret, og i 1919
byggedes en ny Kleinsmedje øst for Grovsmedjen, som
blev moderniseret efter en brand året før (se side 178 og
179) . Endelig blev der til brug for regnskabsvæsenet bygget en fløj til Nordre Kontors vestre ende.
Ved Æblealleen lidt inden for Værftsbroen blev der i

Ejnar Adolph (l873-1948). Direktør for Marineministeriets
Skibstilsyn. Født i København .
Sekondløjtnant med Gerners
Medalje 1893. Med skonnerten
Diana til Vestindien 1893-94.
Gennemgik Hærens Officersskoles Artilleriafdeling 1896-99 .
Premierløjtnant 1898. Gennemgik kursus i skibs- og rnaskinbygning ved Den kgl. tekniske
Højskole i Charlouenburg ved
Berlin 1902-04. Udnævnt til
værftsingeniør 1905. Underdirektør ved Orlogsværftet 1909.
Direktør for Skibbygning og
Maskinvæsen samt chef for
Maskinkorpset 1920-25. Bortset
fra starten på bygning af to undervandsbåde i 1923-24, blev
der i Adolphs periode ikke bygget nye skibe til flåden - uanset
at byggeri var forudsat i søværn slovens flådeplan . Men det
lykkedes at sikre Orlogsværftet
ordre på nogle civile skibe bl.a.
til DSB, således at en rimelig
beskæftigelse kunne opretholdes . Direktør for Marineministeriets Skibstilsyn 1925 -37 , et
embede indført med loven om
Orlogsværftet af 1924 . Afsked
med ventepenge 1937 . Medlem
af Overskibstilsynet 1923 -44 og
af Statens Materielprøveråd
1936-45. Død 1948 og begravet
på Vestre Kirkegård.
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Vigtigste anlægsarbejder 1858-1924
1858·59: Takkeladshusene på
Frederiksholm forhøjes. Skure til dampkanonbåde og
transportbåde opføres på Arsenaløen.
1860-61: Vandkassemagasin og
grovsmedje på Frederiksholm.
1862·63: Svingbro Frederiksholm-Arsenaløen. Vand- og
gasledninger lægges. Panserværksted på Dokøen. Kontorbygning og tømrerværksted
på Frederiksholm. Værftsbro.
1865·67: Nyt Skibbyggeri på
Nyholm. Bådeværft på Frederiksholm.
1868-69: Ophalerbedding på
Nyholm. Bolværkskran på
Dokøen. Magasin for brandfarlige sager.
1878-79: Torpedomagasin .
1880-95: Torpedob ådsskure.
Søminevæsenets Værksteder,
Sprøjtehuset, udvidelse af
skibsbyggeri, kontor til Søminevæsenet og Arresthus på
Nyholm. - Søndre Kontor,
Kobbersmedie, Metalstøberi,
Kedelsmedie, Beklædningsmagasin, Gyrnnastikhus, patruljebådsskur og Modelkammer
på Frederiksholm. - Kanonhus, kulskure, Søndre Arbejdsbygning og vaskeri på
Dokøen. - Artilleriværksted
og udvidelse af laboratoriet
på Arsenaløen.
1901-02 : Kulissemagasin.
1908·10: Radiostation på Frederiksholm. Minebådsgraven.
Søværnets Kaserne.
1910-16: Torpedob ådsbroer. torpedob ådskamre, torpedomagasin og Ubådsdepotbygning.
Elektrisk lys på Holmen.
1916-19: Nyt Maskinværksted,
luftfartøjsværksted, nyt støberi, modelsnedkeri og kleinsmedie på Frederiksholm. Kemisk Laboratorium på Arsenaløen. - Kabelmagasin på
Quintus.
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1916 bygget et kemisk laboratorium, som senere kom til at
rumme Søværnets Prøveanstalt, og følgende år opførtes
en del oliebeholdere på Arsenaløens nordlige side .
Der blev i 1916 også bygget et nyt kabelmagasin i Quintus, et patronværksted i Charlotte Amalies Bastion og et
nyt minemagasin i kurtinen nord for Frederiks Bastion.
Samme år indrettedes en flyvebådsstation med slæbested,
træhangar og nogle barakker på et nylig opfyldt område
uden for Quinti Lynette og 1. Redan. Dette område, som
siden er blevet en del udvidet og forsynet med flere hangarer, fik efter 2. verdenskrig navnet Margretheholm .
Posten som chef for Orlogsværftet overtoges i 1915 af
kontreadmiral j. Nyholm, som var eskadrechef i sikringsstyrkens første år og derfor havde gode forudsætninger
for at videreføre en effektiv ledelse af værftets militære
virksomhed i resten af krigsperioden og frem til 1920.
Han efterfulgtes af kontreadmiral H. Konow, der dog allerede i 1923 afløstes af kontreadmiral A. U. Scheel, som
blev den sidste chef for Orlogsværftet i dets daværende
form. Ved Skibbygning og Maskinvæsen skiftedes også ledelse i 1920, idet direktør Tuxen efter lang og fremragende tjeneste afløstes af direktør E. Adolph.

Ny forsvarskommission
og søværnslov
Efter krigen nedsattes en ny forsvarskommission, som under hensyn til erfaringerne siden 1909 og til de ændrede
forhold skulle fremsætte forslag til en ny forsvarsordning.
Kommissionen nåede ikke til enighed, men under indtryk
af flådens mangeartede og nyttige indsats som værn for
landets neutralitet skabtes dog flertal for en flådeplan,
som indgik i den nye lov af 1922, og som stort set svarede
til 1909-ordningen, dog med en forøgelse af panserskibsantallet til seks enheder. Loven medførte, at det tekniske
personel ved Orlogsværftet fremtidigt blev civilt, men
værftets organisation ændredes i øvrigt ikke. Med loven
var det formelle grundlag for Orlogsværftets arbejde i
den kommende tid til stede, idet opfyldelse af flådeplanen
ville kræve bygning af fire panserskibe, ca. 20 torpedo- og
undervandsbåde samt et mineskib og et antal luftfartøjer
over en 1O-15-årig periode. Søværnets nybygningskonto
blev dog så lavt ansat, at lovens målsætning ikke lod sig
gennemføre. I stedet fulgte tværtimod den største forfaldsperiode hidtil i flådens historie.

NY FORSVARSKOMMISSION

I tidsrummet 1869-1922 fik Orlogsværftet fuldført sin
omstilling fra træskibsværft til et moderne jernskibs- og
maskinbyggeri svarende til flådens behov. Politiske forhold og betydelige prisstigninger gjorde dog, at værftets
kapacitet ikke kunne udnyttes som forudsat. Dette betød,
at flåden ikke nåede op på den planlagte styrke, at den fik
et højst uensartet præg, og at en stor del af dens skibe og
fartøjer blev forældede. Først efter systemskiftet blev der
efterhånden tale om målbevidste byggeprogrammer, som
bevirkede, at 1909-lovens flådeplan nærlig var gennemført, da l. verdenskrig udbrød, og flåden sattes på
prøve og bestod. Under sikringsperioden nåede værftet
op på sin maksimale kapacitet med ca. 2.700 beskæftigede
mod ca . 1.550 ved krigens begyndelse. Ved krigens ophør
stoppede nybygning til flåden midlertidigt, men værftet
modtog på denne tid ordrer på skibe til DSB, Lodsvæsenet, Fyr- og Vagervæsenet samt Store Nordiske TelegrafSelskab og kunne hermed skabe en glidende overgang til
et lavere beskæftigelsesniveau. Disse civile projekter førte
til kritik af Orlogsværftet - ikke kvalitativt, men prismæssigt - og da værftets lønsomhed som allerede omtalt måtte
betvivles på grund af den store spredning af dets anlæg,
nedsattes en kommission, som skulle undersøge dets forhold.

Orlogsværftets
chefer 1864-1926,
kontreadmiralerne:
M.B. Bøcher 1864-70,
E. F. Krieger 1870-84,
H. G. F. Garde 1884-85,
L. C. Braag 1886-92,
C. A. Bruun 1892-99,
F. H. jøhnke 1899-1901,
G. H. R. Zachariae 1901-15,
J. Nyholm 1915-20,
H. Konow 1920-23 og
A. V. Scheel 1923-26.

Kortet viser Holmen efter 1.
verdenskrig, men før omlægningen af skibsbyggeriet. Sammenlignes med kortet fra 1868 side
135 vil man bemærke den store
udbygning, der fandt sted som
følge af værfternes sammendragning og industrialiseringen .
Bemærk også opfyldningen til
Luftmarinestationen ved 1. Redan. Se desuden fotografiet side 183 og tekst side 184. - Tegning af Arne Gaarn Bak.
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Niels Knud Nielsen (18891959). Direktør for Orlogsværftet. Født i Holte. Mgangseksamen fra Marinens Ingeniørelevskole 1911. Ansat ved
Orlogsværftet 1911-14 og især
beskæftiget med konstruktion
af undervandsbåde og flyvemaskiner. Studerede ved Den kgl.
tekniske Højskole i Charlotteriburg ved Berlin 1914-16 med
krigsskibs- og flyvemaskinebygning som hovedemner. Derefter
ved Orlogsværftets konstruktionskontor. Værftsingeniør
1919 og underdirektør 1920.
Direktør for Orlogsværftet
1926 efter indførelse af den nye
ordning, hvis gennemførelse
kom til at påhvile ham. Medlem
af Overskibstilsynet 1931. I
1937 blev han i forbindelse
med havende tjeneste direktør
for Søværnets Materielinspektion, som erstattede Skibstilsynet. Medlem af Statens Materielprøveråd 1945. Endvidere
direktør for Forsvarets Materielnævn 1951. Formand for
Det kgl. danske aeronautiske
Selskab 1937-40 og æresmedlem 1948 . Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber. Forestod bygning af 43 skibe og fartøjer samt tilpasning
af et stort antal udenlandsk
byggede skibe til dansk tjeneste.
Han afgik fra tjeneste 1959 og
døde s. å.
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Orlogsværftskommissionen, som den kaldtes, skønt den
også skulle beskæftige sig med Hærens fabriksvirksomhed, var sammensat af såvel rigsdagsmænd som sagkyndige fra privatindustrien og af embedsmænd. Den skulle undersøge Orlogsværftets driftsordning, dets tekniske hjælpemidler og dets arbejdsmetoder og stille forslag til
påkrævede ændringer, idet den også skulle belyse, om
værftet eventuelt kunne nedlægges. Dens overvejelser og
konklusioner er endnu i dag af stor interesse.
Kommissionen afgav sin betænkning i oktober 1923,
nøjagtig et år efter dens nedsættelse. Den udtalte enstemmigt, at man måtte fraråde at nedlægge værftet og henvise
Søværnet til udelukkende at lade sine arbejder udføre på
private værfter. Man var også enige om at fraråde at omdanne værftet til udelukkende at være reparationsværft.
Kommissionens forslag gik ud på, at Orlogsværftets opgaver skulle være reparation af flådens skibe samt nybygning
af skibe, som søværnsloven forudsatte, især torpedo- og
undervandsbåde. Desuden fandt man det rimeligt, at arbejder vedrørende skibsmateriel under fyr-, vager-, lodsog redningsvæsenerne udførtes på Orlogsværftet, som
endvidere skulle kunne fremstille flyvemateriel til såvel
Søværnet som Hæren. Der blev også peget på, at det ville
være naturligt at tildele et værft, som af hensyn til flåden
måtte opretholde en grundstamme af funktionærer og arbejdere, en yderligere beskæftigelse i arbejdsfattige perioder, idet det forudsattes, at prisen for sådanne arbejder
nogenlunde skulle svare til privatindustriens. I denne forbindelse bemærkede man dog, at et værft, som var specialiseret med henblik på krigsskibsbygning, kun i begrænset
omfang kunne anses for egnet til bygning af handelsskibe
på samme vilkår som privatindustrien.
Med hensyn til de da eksisterende forhold ved Orlogsværftet fastslog kommissionen, at de forskellige værksteder lå alt for spredt, samt at der savnedes moderne transportmidler og værktøjsmaskiner. Desuden fandt man, at
værftets organisation var uhensigtsmæssig og regnskabsordningen utidssvarende. Kommissionen foreslog
derfor, at Orlogsværftet - tidligere Holmens chefs myndighedsområde - deltes i en militær flådestation og en civil fabrikvirksomhed med navnet »Orlogsværftet«, begge
direkte under Marineministeriet. Inden for dette foresloges oprettet et skibstilsyn med samme opgaver over for
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ministeriets skibe og luftfartøjer, som Statens Skibs tilsyn
udøvede over for andre skibe. De to våbentekniske institutioner skulle henlægges under Flådestationen. Endelig
foreslog kommissionen en stærk koncentration af det nye
Orlogsværfts anlæg og indførelse af en særlig regnskabsordning.
Disse forslag blev i 1924 benyttet som grundlag for en
lov om ændring af søværnsloven med hensyn til Orlogsværftet, og der blev ved en tillægslov givet en ekstra bevilling til værftets omdannelse. Med disse love skabtes en
principiel og dybtgående forandring af Søværnets
århundredgamle struktur, og en betydelig ombygning af
værftets anlæg skulle iværksættes. I hele forarbejdet blev
der lagt særlig vægt på virksomhedens rentabilitet, uden
at der dog blev givet rimelig dispositionsfrihed til værftets
direktion, og på den anden side toges ikke fornødent hensyn til Orlogsværftets betydning for Søværnet som beredskabsfaktor og i mobiliseringstilfælde, ligesom ordningen var uklar med hensyn til det tekniske ansvar.
Stillingen som direktør for det nye Orlogsværft blev
overtaget af direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen,
E. Adolph, som dog fratrådte allerede i 1926 og efterfulgtes af N . K. Nielsen, der kom til at virke i dette embede
gennem mange vanskelige år indtil udgangen af 1959.

Undervandsbåden Dryaden
søsattes som den sidste nybygning fra skibsbyggeriet på Nyholm den 3. juni 1926 . Den og
søsterskibet Daphne var bemærkelsesværdige fartøjer. Der blev
stillet krav om, at de under sejlads i uddykket tilstand skulle
kunne passere den gravede rende i Bøgestrømmen, som kun
var 2,8 m dyb, og derfor blev
bådenes trykskrog gjort elipseformet med vandret storakse i
stede t for cirkulært. Desuden
havde bådene trods et beskedent deplacement på 310 t en
meget kraftig bevæbning på
seks torpedorør, fire for- og to
agterude, samt en 75 mm patronkanon. Da Dryaden var afleveret fra værftet, rådede Søværnet en kort periode over 16 undervandsbåde. - Søværnets Fotoarkiv.
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Her ses skibsbyggeriet på Dokøen under opførelse i 1926, efter at Nordre Arbejdsbygning
er nedrevet. I tørdokken ligger
panserskibet Skjold . Til venstre
derfor ses Søndre Arbejdsbygning, der blev indrettet som
snedkerværksted, og foran dette
står skelettet til det nye skibsbygningsværksted. Til højre bag
svingbroen er opfyldning af
Hovedmagasingravens nordlige
del i gang. Fortøjet langs Hønsebroen bemærkes isbryderne
Lillebjørn og Isbjørn, et af
Gønlandske Handels skibe, kaserneskibet Fyen og inspektionsskibet Diana . Midt i lejet
ses Em. Z. Svitzers to leftepontoner, som kunne bruges ved
hævning af en forulykket undervandsbåd. Ved torpedobådsbroerne ligger tenderen Fenris
og enkelte torpedobåde, og bag
disse stationsskibet Hekla . - Søværnets Fotoarkiv.
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Ombygningen af værftet skulle i hovedtræk gå ud på en
overførelse af skibsbyggeriet fra Nyholm til Dokøen, hvor
det blev grupperet omkring tørdokken, nærmere ved og
mere bekvemt for maskinværkstederne, smedjen og magasinerne på Frederiksholm, dvs. en koncentration, der allerede var angivet som ønskværdig af Søværnets tilforordnede i forsvarskommissionen af 1902. Efter en godt etårig
projekteringsperiode gik byggearbejderne i gang. På Dokøen blev det gamle Nordre Arbejdshus nedrevet for at give plads til to byggebeddinger i jernbeton med moderne
beddingskraner på højbaner i stålkonstruktion. Syd for
tørdokken opførtes et nyt skibsbygningsværksted i jem og
beton, efter at Søartilleriets kontorbygning, det gamle
Ankerstokhus, var nedrevet, og Søartilleriet flyttet til kontorer i Arsenalets sydlige fløjbygning. I Søndre Arbejdsbygning på Dokøen indrettedes et snedkerværksted og i
tilslutning dertil blev der opført savværk, tømrerværksted, tømmeroplag og malerværksted, medens Snedkerværkstedet på Frederiksholm nedbrødes. Lige øst for
rørdokken byggede man desuden et værktøjsmagasin. og
den gamle svingbro over Hovedmagasingraven blev erstattet af en dæmning, hvorved Dokøen blev landfast med

DOKØEN

Frederiksholm. I Hovedmagasinbygningen indrettede
man samtidig et driftslager og forskellige specialværksteder samt omklædningslokaler for en stor del af værftets
arbejdere. Til disse blev der endvidere opført et marketenderi på arealet øst for Hovedmagasinet. Endelig foretoges en del vejreguleringer, idet bl.a. hovedvejen på Frederiksholm efter fjernelsen af det gamle Snedkerværksted

Skibsbyggeriet på Dokøen blev
indviet den 12. april 1927 ved
køllægning af værkstedsskibet
Henrik Gerner.

Her er skibsbyggeriet med de
tre højbanekraner på Dokøens
nordlige del set mod vest i
1937 . Til venstre panserskibet
Niels juel i terdokken. Bygningen i forgrunden til venstre er
et værktøjslager. På dette tidspunkt var der søsat et dusin
skibe fra de nye beddinger. Søværnets Fotoarkiv.
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En del af skibsbyggeriet på Nyholm set fra Mastekranen omkring tidspunktet for dets nedlæggelse. Søværnets Fotoarkiv.

De nordlige tømmerskærme på Nyholm set fra Mastekranen i 1920rne. De blev nedtaget efter flytning af
skibsbyggeriet. I baggrunden til højre Quintus og Luftmarinestationen. - Bymuseet.
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førtes til Arsenaløen ad en ny klapbro over Snedkergraven og videre til Værftsbrovagten, hvorefter den lidt vestligere liggende svingbro kunne fjernes.
Da værftsaktiviteterne var overført til Dokøen, demonteredes det gamle Skibbyggeri, og hele området blev gradvis planeret. Foran dets beddinger sloges et nyt bolværk,
og bag dette dannedes et kajområde, som fik navnet
Bradbænken. Den store ombygning af Orlogsværftet gennemførtes under tilsyn af Søværnets Bygningsvæsen med
dets nye leder, arkitekt C. Olrik , i spidsen, og den skabte et
moderne nybygnings- og reparationsværft, som nu blot
behøvede tilstrækkeligt arbejde.
Trods 1922-1ovens styrkemål blev nybygningsvirksomheden som nævnt beskeden. Efter færdiggørelse af Niels
Juel satte man to undervandsbåde, Daphne og Dryaden, på
stabel, og som det sidste af flådens skibe bygget på Nyholms Skibbyggeri søsattes Dryaden den 3. juni 1926.
Anlæggene på Dokøen var færdige knapt et år efter, og
den 12. april 1927 blev kølen lagt til det nye Skibbyggeris
første nybygning. Det var værkstedsskibet Henrik Gerner,
som i årene frem til 1932 blev efterfulgt af inspektionsskibet Hvidbjørnen, tre torpedobåde af Dragen-klassen, kon-

Nyholm set fr a nord i 1928.
Man bemærker, at de gamle
beddinger på området syd for
Mastekranen er under nedbryd.
ning, og at der uden for dem
er anlagt en ny kaj - Bradbænken - mod Flådens Leje. Desuden ses den store, nu nedrevne
værkstedsbygning - Nyt Skibbyggeri - på del sled, hvor
Søofficersskolen senere blev
bygget. Ligeledes bemærkes vejen fra Nyholmbroen, forbi de
sydlige tømmerskærme og gennem Gamle Vestre Takkeladshus til Ophalerbeddingen og
Nyt Skibbyggeri. øverst til venstre ses Søminevæsenets
Værksteder og Torpedobådsskurene. Panserskibet under
Mastekranen er Herluf Tralle,
og til højre for det ses stæ vnene af Olfert Fiseher og Peder
Skram ved Elefanten. - Søværnets Fotoarkiv.
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Aldrig: Blandt flere projekter til
en forbindelse fra Kongens Nytorv over havnen til Amager
Strandvej, som stadsingeniøren
og stadsarkitekten udarbejdede
i 1920rne, blev ovenstående fra Værftsbrovagten over Arsenaløen, Stadsgraven og Christianshavns Fælled til Strickers
Batteri - offentliggjort i tidsskriftet Arkitekten i 1926. Der
var også regnet med, at der
skulle reserveres et frit bælte på
mindst 60 m til en eventuel forbindeIseskanal til en østhavn .
Bemærk i øvrigt den da eksisterende vejføring på Arsenaløen
fra Værftsbrovagten ad Æblealleen forbi Arsenalets nordlige
sidefløj til daværende Arsenalbro. - Arkitekten 1926.

Næste side :
Aldrig: Viggo Sten Møllers skitse til et Orlogsmuseum på Nyholm 1930. - Fra Holmens Bygningshistorie.

192

geskibet Dannebrog og et fyrinspektionsskib. Den beskedne tilgang på kun fem egentlige krigsskibe i tiåret 1922-32
trods lovens målsætning illustrerede flådens forfald . Ud
over økonomiske årsager var dette både en følge af periodens afrustningstanker og af politisk strid om forsvarets
udvikling. Der blev fremsat lovforslag om afrustning og
omdannelse af Hæren og Flåden til henholdsvis et vagtkorps og en statsmarine, men disse vandt ikke fornøden
tilslutning på Rigsdagen. I 1932 blev det dog politisk muligt at gennemføre nye love om Hærens og Søværnets
ordninger med meget stærkt begrænsede styrkerammer.
Afrustningsdrøftelserne og de meget stramme økonomiske kår førte i øvrigt til spekulationer om anvendelse af
en del af Holmens område til andre formål. I tidsskriftet
»Arkitekten- fremkom der således i 1926 en meddelelse
om, at stadsingeniøren og stadsarkitekten havde udarbejdet et forslag til en vejforbindelse fra Trangraven over Arsenaløen og Kløvermarken til Amager Strandvej, idet der
forudsattes færgeforbindelse fra Trangraven gennem Nyhavn til Kongens Nytorv. Endvidere fremførte Viggo Sten
Møller i bogen om Holmens Bygningshistorie 1848-1930
tanken om et marinemuseum på Nyholm med Hovedvagten, Mastekranen og Planbygningen som de væsentlige
elementer. Men disse forslag kom ikke til behandling.
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Værkstedsskibet Henrik Gerner
på 460 t var første nybygning
på Dokøens skibsbyggeri. Det
blev søsat den 4. november
1927. Skibet var til rådighed for
undervandsbåds-flotillen og var
næsten konstant under kommando. Det blev af egen besætning sat i brand og sænket i
Flådens Leje den 29. august
1943. Et af flotillens klenodier,
en kopi af Jens [uels maleri af
fabrikmester Henrik Gerner
udført af Chr. Benjamin Olsen
i 1928, var ophængt i skibets
officersmesse. Det løsnede sig
fra sin ophængning efter skibets sænkning og gik i drift i
Flådens Leje, hvor det blev opfisket og bragt i sikkerhed. Det
beror nu ved. undervandsbådseskadren. - Det kg!. Bibliotek.
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Søværnslovene af 1932 og 1937
De helt utilstrækkelige bevillinger til forsvaret i forhold til
den lovfæstede målsætning bevirkede, at dets tilstand i
løbet af 1920rne hastigt forringedes. Dette gav anledning
til politiske forsøg på at få øget forsvarsbudgetterne, men
det mislykkedes i 1929 og medførte regeringsskifte. De
følgende politiske drøftelser, som førte til søværnsloven
af 1932, drejede sig især om besparelser og nedskæring af
styrkerne, medens man under indtryk af tidens økonomiske problemer overså tendensen til en faretruende international udvikling.
Forud for lovens vedtagelse blev spørgsmålet om
nedlæggelse af Orlogsværftet og Flådestationen samt om
udflytning af Søværnets depoter og andre etablissementer
fra København igen drøftet, da der i politiske kredse var
stor sympati herfor. Fra Søværnets side blev det fremhævet, at Orlogsværftet var en uundværlig del af flådens basissystem, og at en flytning ville koste store summer. Der
blev ikke truffet nogen beslutning om spørgsmålet, men
man ville lade et udvalg undersøge muligheden for at få
alle militære værksteder flyttet bort fra København. Dette
førte ikke til noget, men spørgsmålet dukkede dog senere
op fra tid til anden.

SØVÆRNSLOVENE 1932 OG 1937

Holmen. Nyværk og nordlige del af Christianshavn omkring 1930. Bemærk området Halv Tolv på Arsenaløens
nordøstre hjørne med kanonbådsskurene i afdeling ni og ti samt de nu nedrevne afdelinger elleve og en halv
mod øst. På Frederiksholm kan man se Dehle'haven og Kulissemagasinet, som i begyndelsen af 1950erne måtte
vige for det nye torpedobådsværft. Holmens hovedvej tegner sig tydeligt fra Arsenaløen op gennem Frederiksholm og videre til Nyholm. - Søværnets Fotoarkiv.

Erdkehlgraven samt Nyholm og nordøstlige del af Frederiksholm set fra syd omkring 1930 . Til højre fører
Refshalevejen mod Kongebrovagten. og til venstre derfor ses de nu nedrevne torpedobådsskure. - Søværnets
Fotoarki v.
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På øverste billede af Frederiksholm og en del af Arsenaløen fra 1927 ses th . bl.a. et lille stykke af Æblealleen
mellem Værftsbroen og Proviantgraven. Nederste billede fra 1930 viser den nye vejføring fra Værftsbroen
over den nye Arsenalbro til Nyholmsbroen. Bemærk desuden Kulissemagasinet bag Bådeværftet på Frederiksholm samt den gamle Vagt- og Skolebygning på Christiansholms nordside. - Søværnets Fotoarkiv.
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Den nye lov indebar såvel store organisatoriske ændringer af Søværnets struktur som en dramatisk nedskæring af
flådens styrkemål. Dermed blev det formelle grundlag for
beskæftigelsen ved Orlogsværftet og for anden virksomhed på Holmen stærkt reduceret. Inden for Søværnets
centrale ledelse oprettedes en ny myndighed, Søværnskommandoen, hvis chef samtidig blev direktør for Marineministeriet, og Marinestaben indgik som afdeling i ministeriet. Direkte under dette placeredes Søartilleriet og
Søminevæsenet på linie med Orlogsværftet og en del andre institutioner, medens Flådestationen blev nedlagt som
selvstændig myndighed. Dens forskellige afdelinger indgik i en ny kommandomyndighed, Kystflåden, der med
kontreadmiral C. G. Bastrup som chef også hørte direkte
under Marineministeriet og Søværnskommandoen på linie med Marinens Flyvevæsen og den ligeledes nyoprettede Kystdefension.
De usikre forhold, som var under udvikling i Europa,
blev tydelige efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland
i 1933, og dette gav anledning til fortsatte drøftelser af
forsvarets ordning. Der blev udarbejdet mange skitser til
forbedring af forholdene hovedsagelig med henblik på tilvejebringelse af mere materiel, medens spørgsmålet om
udflytning af Orlogsværftet og Flådestationen efterhånden gled i baggrunden. Det forsvandt dog ikke helt fra
den interne diskussion, som frembød argumenter både
for og imod, og ved Søværnets Bygningsvæsen blev der
endog udarbejdet et projekt til en flådestation i Roskilde
Fjord syd for Frederiksværk. Dette projekt, som bl.a. indeholdt et dokanlæg baseret på udnyttelse af vandstandsforskellen på 4 m mellem Arresø og Roskilde Fjord, blev
dog ikke anvendt. Den alvorlige internationale situation
vakte efterhånden uro hos mange danske politikere, som
mente, at forsvaret var blevet for kraftigt beskåret. På
denne baggrund førte overvejelser i et folketingsudvalg til
en lovrevision i 1937, som skabte grundlag for en beskeden fornyelse og styrkelse af flådens materiel. Loven
medførte desuden enkelte organisatoriske justeringer,
idet Flådestationen genoprettedes som selvstændig myndighed med kommandør P. Ipsen som chef direkte under
Marineministeriet. Endvidere blev Skibstilsynet nedlagt
og i stedet oprettedes en Materielinspektion, som fik direktør fælles med Orlogsværftet.
Foruden enkelte skibe og fartøjer til fyr-, vager- og
lodsvæsenerne havde Orlogsværftet i årenes løb bygget et
stort antal redningsbåde til Redningsvæsenet, ikke mindst
motorredningsbåde, hvoraf der også blev leveret nogle

Christian Gjørtz Bastrup
(1872-1951) . Chef for Kystflåden. Født i Kolding. Sekondløjtnant 1892 . Med skonnerten St. Thomas til Middelhavet 1892-93. Hærens Officersskoles Artilleriafdeling 1893-96.
Premierløjtnant 1897 . Med St.
Thomas til Vestindien under
Den spansk-amerikanske Krig
1898 . Knyttet til Søartilleriet og
desuden lærer i artilleri ved officersskolerne . Opfinder af et
meget effektivt sikkerhedsbrandrør til brisant-granater.
(Det hævdes, at tyskerne kopierede dette under prøveskydninger hos Krupp og med held anvendte det under l. verdenskrig). Kaptajn 1909 . Flere
chefs-kommandoer under
sikringsstyrken 1914-19. Kommandør 1919. Efter krigen chef
for panserskibe på skoletogt og
i eskadre. Desuden chef for Officersskolen 1921-28 og for
Skibsdivisionen J928-30. Kontreadmiral og chef for Flådestationen 1930 samt for den nyoprettede Kystflåde 1932. Var
dermed chef for både flåden og
dens basis i en af Søværnets
mørkeste perioder. Afsked
1937 . Formand for Søværnskommandoens Kommission af
1945 til undersøgelse af visse
befalingsmænds optræden den
29. august 1943. Død 1951.
Hans urne hensattes i urnehallen på Bispebjergs Kirkegård.
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Nyholms nordlige del og Elefanten i 1933 set mod sydøst. Bemærk Hovedvagtbroen mellem Elefanten og Nyholm. Den blev i 1938 erstattet af en dæmning. Foroven til højre ses Quintus og Quinti Lynette ved Refshalevej. Pladsen til venstre for Quintus var Kystdefensionens oplagsplads. - Søværnets Fotoarkiv.

Flådens Leje samt Nyholms sydlige del . Frederiksholm og skibsbyggeriet på Dokøen set fra nordvest i 1936 . I
baggrunden Nyværk, Enveloppen og Christianshavns Fælled. - Det kgl Bibliotek.
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stykker til Holland og Belgien. På en udstilling i Antwerpen i 1930 opnåede Orlogsværftet den anerkendelse, at
en motorredningsbåd af dets konstruktion tildeltes Grand
Prix. For flådens vedkommende måtte nybygningsvirksomheden i årene 1932-36 holdes på samme lave niveau
som i de foregående år, og værftet afleverede i denne periode kun tre torpedobåde af Glenten-klassen samt inspektionsskibet Ingolf og opmålingsskibet Hejmdal. Af hensyn
til vedligeholdelses- og eftersynsarbejder indkøbtes en fly-

Herover Nyholms sydlige samt
Frederiksholms og Dokøens
nordlige dele set vestfra i 1935.
Den lille knast i kajen mellem
undervandsbåds- og torpedobådsbroerne er stedet, hvor
Gamle Batteri og senere den
første Ballastø lå. På Nyholm
bemærkes desuden den nedlagte ophalerbedding samt tømmerskærrnene, Søminevæsenets
Værksteder og torpedobådsskurene. - Søværnets Fotoarkiv.

Søværnets dykkervæsen. som
hørte under Undervandsbådsdivisionen, havde et nært samarbejde med civile instanser. Under en stor redningskongres i
København i 1934 var det medarrangør af en demonstration
af dykning og dykke rudstyr i
Takkelloftgraven ud for Søndre
Masteskure. - Det kgl. Bibliotek.
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Inspektionsskibet Ingolf ses her
efter sit første togt i 1934 på
vej til Flådens Leje . Skibet, som
også var kadetskib. havde
besøgt Belgien, Portugal, Azorerne og New Foundland, før
det tog station i grønlandske
farvande. Ved Ingolfs ankomst
til dansk farvand blev det inspiceret af viceadmiral Rechnitzer,
hvis flag vejer fra fortoppen.
Bemærk hvalroskraniet over styrehuset. Skibets deplacement
var ca. 1.200 t, og det var
bevæbnet med 2 stk . 12 cm patronkanoner samt en del maskinskyts. - Søværnets Fotoarkiv.
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dedok til dokning af middelstore skibe som erstatning for
ophalerbeddingen på Nyholm, der nedlagdes under
værftets ombygning. Flydedokken fik plads lige nord for
Dokøen og ud for Nyt Maskinværksted, hvor også en
ældre og mindre flydedok var placeret.
Skibsbygningsprogrammet for perioden frem til 1940
kom til at omfatte tre minestrygere, betegnet som Søløvenklassen, der også kunne optræde som patrulje- og bevogtningsfartøjer, fire undervandsbåde af den for sin tid ret
avancerede Havmanden-klasse samt mineskibet Lindormen
og opmålingsskibet Freja. M disse nybygninger blev de tre
minestrygere, tre af undervandsbådene og Freja færdige
før krigsudbruddet i september 1939 som et velkomment
tilskud til flådens lave styrketal, medens den fjerde undervandsbåd og Lindormen fulgte i 1940. Endvidere blev
kølen lagt til to store torpedobåde, hver på 750 t, af en
helt ny konstruktion, men de blev ikke færdigbygget under krigen.
Sammen med de våbentekniske institutioner fik Orlogsværftet også til opgave at udføre en del moderniseringsarbejder på skibsmateriellet. Det gjaldt ikke mindst panserskibet Niels juel, hvis karakteristiske trebens mast blev erstattet af en pælemast i forbindelse med installation af et
moderne ildledelsessystem for skibsartilleriet. Desuden
blev panserskibet Peder Skram, der var bestemt til kassation, genindlemmet i flådens tal og istandsat.

SØVÆRNSLOVENE 1932 OG 1937
Der gik godt 10 år efter slutningen af 1. verdenskrig, før
Orlogsværftet i maj 1929 igen
kunne lægge kølen til en torpedobåd. Der skulle bygges seks
fartøjer af en ny type fordelt på
to klasser, der adskilte sig fra
hinanden ved små forskelle i
bevæbningen. Glenten, som ses
her, var et af disse elegante
knap 300 t store, men kraftigt
bevæbnede fartøjer. Danmark
blev i februar 1941 tvunget til
at udlevere de seks både til
Tyskland. - Det kgl. Bibliotek.
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Minestrygeren Søulven på 265 t
var en af de tre minestrygere,
som Folketinget i sen erkendelse af en krigs minefare gav bevilling til i 1938. De efterfulgtes
af yderligere tre i 1941-42, og
alle kom i anvendelse ved sikring af færgeruterne mellem
Jylland og øerne. - Søværnets
Fotoarkiv.

Undervandsbåden Havfruen fra
1937 var den anden af en serie
på fire både, hver på 322/407 t
i ud - henholdsvis neddykket tilstand, som byggedes i årene
1936-40. En femte båd blev
bestilt i januar 1940, men ordren annulleredes efter 9. april
1940. De særdeles effektive
både var dengang vor i øvrigt
aldrende og stærkt reducerede
flådes bedste aktiv . De var
bevæbnet med fem torpedorør
og førte oprindelig desuden 2
stk. 40 mm luftværnskanoner.
ødelagt den 29. august 1943. Søværnets Fotoarkiv.
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Orlogsværftets Flyvernaskineværksted, her set fra hovedvejen mod øst 1942, opførtes af
arkitekt Jens Klok i 1938-39
som en udvidelse af Montagehallen (ark . O . Schmidt) fra
1917. En netop påbegyndt produktion af bombeluftfartøjer
måtte indstilles efter 9. april
1940. Siden er værkstedet benyttet til eftersyn af torpedob ådsmotorer. - Søværnets
Fotoarkiv.

Orlogsværftets konstruktionskontor havde ikke blot
travlt med at behandle projekterne til det udvidede nybygningsprogram, men beskæftigede sig også med projektering af eventuelle fremtidige nybygninger, som var under overvejelse. Der kunne således sidst i 1936 fremlægges fem projekter til et nyt panserskib inden for en tonnageramme på 4.000-5.750 t, men det er tvivlsomt, om det
ville have været politisk muligt at få et sådant skib bygget.
Desuden udformede kontoret fire projekter til et øvelsesog inspektionsskib, hvoraf det interessanteste var et kraftigt bevæbnet, ca. 2.500 t stort skib. Et sådant ville man
lettere kunne opnå tilslutning til, og som senere omtalt
blev der givet bevilling til et skib af denne art.

Her ses to Heinkel søluftfartøjer ved Luftmarinestationens
slæbested. Disse rekognosceringsmaskiner - hvoraf seks
købtes i Tyskland 1928, og 16
byggedes på Orlogsværftet i
årene 1929-38 - blev også be nyttet til luftfotografering i forbindelse med opmåling af
Grønland. Inspektionsskibene
Ingolf og Hu idbjømen kunne
hve rt medføre et såd ant luftfartøj på op- og nedrejsen. Søværnets Fotoarkiv.
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Efter l. verdenskrig havde Orlogsværftet fortsat sin
bygning af luftfartøjer til Søværnets brug, og i arbejdsfattige perioder påtog værftet sig desuden fremstilling af enkelte passager-flyvemaskiner til Det danske Luftfartsselskab. Man var klar over, at flyvevåbnene ville få en væsentlig øget betydning, og det blev derfor besluttet at udføre
en række bombekastningsforsøg mod panserskibet Olfert
Fiseher, umiddelbart før skibet skulle udrangeres. Orlogsværftet indrettede skibet som målskib, således at det kunne sejle og manøvrere ved egen kraft, og der blev af
Hærens Flyvetropper og Marinens Flyvevæsen kastet 386
stk. 12 kg øvelse sbomber under en forsøgsrække i oktober
1936. Der opnåedes i alt 12 træffere under disse
forsøg.
Da der efter 1937 forventedes øget produktion af luftfartøjer ved Orlogsværftet, blev der i 1939 bygget et nyt
flyvemaskineværksted på den sydlige del af Frederiksholm
i tilknytning til den eksisterende Montagehal. Det var tanken, at der her skulle bygges luftfartøjer til både Hæren
og Søværnet, og en serie lette bombeluftfartøjer blev sat i
arbejde, men efter besættelsen i 1940 måtte denne virksomhed indstilles. Til gengæld fandt det nye værksted god
anvendelse siden som motorværksted, specielt for motorer til torpedobåde. Der blev endvidere foretaget en udvi-

Luftmarinestationen - senere
Margretheholm - som her ses
mod nord omkring 1930, blev
etableret i 1916 på en opfyldning øst for Enveloppen mellem l. Redan og Quinti Lynette. Lige øst for Refshalevej ses
den store Hangar H, som opførtes i 1921 af arkitekt Chr,
Olrik. Desuden ses kontor-o kaserne- og værkstedsbygninger.
de fleste af træ. Til højre bemærkes et søluftfartøj på vej til
slæbestedet. I bassinet øverst til
venstre - den såkaldte minebådsgrav - kan man se tre
grupper minebåde. som lå
fortøjet med krigsklare miner
om bord til Københavns minespærringer. Minebådene kunne bugseres gennem Kurtinegraven til Søminegraven og videre ud på Københavns Red.
Kurtinegraven etableredes i
1907 mellem Charlotte Amalies
og Quintus bastioner og var til
daglig overdækket med en klapbro. - Søværnets Fotoarkiv.
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Søofficersskolen på Nyholm er
her set mod nordvest i 1942 .
Den opførtes af arkitekterne
Jens Klok og Holger Sørensen i
1938-39 på det område, hvor
forhen Nyt Skibbyggeri var beliggende. Den byggedes som internatskole med plads til 80 kadetter, men er nu dagskole. På
billedet ses Aula-fløjen til venstre, derefter Midter-fløjen med
beboelse, nu klasse- og omklædningsværelser, og spiseafdeling
samt til højre Gymnastik-fløjen.
Efter den 29. august 1943 blev
skolen benyttet af tyskerne som
lazaret og led meget derved. I
slutningen af 1945 forelå planer
til forøgelse af skoleris kapacitet
ved en 13-etages tilbygning syd
for Gymnastik-fløjen, men planerne blev ikke realiseret (se side 214). - Søværnets Fotoarkiv.
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delse af Luftmarinestation København ved opfyldning
nordefter, og i 1930rne byggedes en kontor- og kasernebygning for Marinens Flyvevæsen på dette nye område.
Siden sin oprettelse i 1701 havde Søofficersskolen, oprindelig Søkadetakademiet, haft adskillige domiciler. Den
har haft til huse på Bremerholm, i Operahuset - nu østre
Landsret - på hjørnet af Bredgade og Fredericiagade, på
Amalienborg i det nordøstlige - Frederik 8.s - palæ, i Den
søbøtkerske Gård, nu Bredgade 76, i skolebygningen på
Christiansholm og fra 1869 i Nyboders tidligere pigeskole
i Gernersgade 20, som var internatskole. Denne var efterhånden blevet for lille, ikke mindst fordi man ønskede
at samle linie- og reserveofficersskolerne under et tag. Et
forslag til forøgelse af bygningens kapacitet ved tilbygning
blev kasseret, og man valgte at lade en ny bygning opføre
på Nyholm på det sted, hvor Nyt Skibbyggeri havde ligget.
Skolen blev under ledelse af arkitekt Jens Klok projekteret
og opført som en trefløjet bygning, idet man dog af økonomiske grunde måtte udelade en svømmehal af projektet. Arbejdet begyndte i august 1938, og selvom alle arbejder ikke var helt afsluttet, toges skolen i brug i oktober
1939. Søofficersskolen kunne da for første gang i sin 238årige historie disponere over en bygning, som var opført

SØVÆRNSLOVENE 1932 OG 1937
Søofficersskolens Aula-fløj er
her vist, som den tog sig ud i
slutningen af 1960erne og som
den i alt væsentligt stadig ser
ud. øverst nordgavlen med hovedindgangen og nedenfor sydgavlen med det store glasparti i
Aulaens bredde og højde. Foruden Aulaen med Anton Hansens store. fornemme kalkmaleri af slaget i Køge Bugt. som
fylder hele nordvæggen. rummer denne fløj kontorer. bibliotek, forsamlingssal og klasseværelser. Da skolen efter krigen
blev overtaget af Søværnet,
kunne man blandt de mange
skader konstatere, at der var
hamret store søm ind i kalkmaleriet. Dette lod sig reparere,
men et mindre kalkmaleri af
samme kunstner over pejsen i
kadetternes forsamlingssal var
totalt ødelagt. Det var skænket
kadetkorpset af kunstneren, og
det forestillede den enøjede
sørøver John Silver med træben, papegøje og rom tønde. Søværnets Fotoarkiv.

til dens formål. På grund af krigen blev den officielle indvielse udskudt og fandt først sted i 1946 på skolens stiftelsesdag den 26. februar.
Da det var planlagt at indføre en ny torpedotype til de
store torpedobåde, som var under bygning, og da torpedobeholdningerne desuden voksede, blev der opført et
nyt klargøringsværksted i tilslutning til magasinet ved
Torpedobådskamrene på Nyholms sydvestlige del.
På Frederiksholm fik Søværnets Bygningsvæsen opført
en ny kontor- og arkivbygning ved Materialgården, hvori
frigjorte lokaler blev indrettet til brug for Artilleriskolen.
Udsigten til krig gjorde, at man også måtte tage muligheden for anvendelse af kemiske kampmidler i betragtning,
og i 1939-40 opførtes derfor et gasbeskyttelsesmagasin
med øvelses- og prøverum lige syd for Beklædningsmagasinet. Samtidig blev der af hensyn til lufttruslen opført et

I anledning af Søofficersskolens
250-års jubilæum udsendte
Postvæsenet et smukt frimærke,
tegnet af kunstneren Viggo
Bang.
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Her ses Orlogsværftets elektroværksted. som i 1941-42
opførtes på Frederiksholm mellem Grovsmedien og Hevedmagasinet. Man bemærker tårnet,
som rummede prøvestand for
periskoper til undervandsbåde.
Ved siden af delte værksted ses
folkebygningen under opførelse. I baggrunden Grovsmedien.
- Søværnets Fotoarkiv.
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stort antal beskyttelsesrum spredt over hele Holmens
område.
Den stærke udvikling af elektrisk og optisk materiel
nødvendiggjorde opførelse af et nyt elektro- og instrumentværksted til Orlogsværftet. Det blev placeret over
for Kedelsmedjen og kunne tages i brug i 1942. I denne
bygning indrettedes også et nyt periskopværksted med
prøvestand i et tilbygget tårn. På pladsen ved siden af
Elektroværkstedet rejstes en bygning med omklædningslokaler for værftets arbejdere for at frigøre plads i Hovedmagasinet.
Også på Arsenaløen blev der bygget, idet Søartilleriets
værksted blev udvidet med tilbygninger i flere trin, hvoraf
det sidste var færdigt i 1940.
De mange moderniseringsarbejder, som gennemførtes
på Holmen efter midten af 1930rne, viste, at tanken om
flytning af Orlogsværftet var henlagt. Men fagligt rørtes
alligevel ved spørgsmålet om flådens basisforhold. Det
blev fremhævet, at de fåtallige flådestyrke r burde råde
over et centralt støttepunkt, hvorfra der bekvemt kunne
rykkes ud i alle retninger mod eventuelle neutralitetskrænkelser, og Århus Bugt ansås som velegnet til placering af flydende støtte-enheder. Dette område blev da
også hyppigt benyttet under øvelser, men andre praktiske
forberedelser blev dog ikke foretaget.

2. VERDENSKRIG

2. verdenskrig
Ved krigens udbrud den 3. september 1939 blev flådens
sikringsstyrke atter formeret, men denne gang var den af
væsentlig ringere karat. Til umiddelbar rådighed var nu
kun ca. 40 enheder af linie, reserve og skibe til særlige
formål, skønt søterritoriet var blevet forøget med de
sønderjyske farvande. Kun 16 af disse enheder kunne anses for at være nogenlunde effektive i militær henseende,
om end syv af dem var mere end 10 år gamle. Sikringsstyrken fik til at begynde med operationsbasis i Århus Bugt i
overensstemmelse med de før nævnte tanker. Men ret
snart blev det nødvendigt at sprede skibene til lokal bevogtningstjeneste, og dermed forsvandt muligheden for
koncentreret og koordineret optræden mod alvorlige
neutralitetskrænkelser.
Da der var mangel på materialer, og da størstedelen af
flåden som sagt var forældet, betød udrustning, forsyning
og reparation af sikringsstyrkens enheder, som efterhånden blev suppleret med en del lejede fartøjer, en stor belastning for Orlogsværftet og Flådestationen. Men under
den ret korte sikringsperiode kom man dog ikke i nogen
nødsituation af disse grunde. Efter krigens udbrud erkendte de politiske myndigheder, at flådens mangler var
alvorlige, og dette førte omkring årsskiftet 1939-40 til beslutning om ekstraordinære materielanskaffelser. Flådens
nybygningsprogram blev forøget med to minefartøjer og
13 minestrygere, som alle blev færdige før midten af 1942,
og endvidere bestiltes yderligere to store torpedobåde, en

Herunder ses det godt 3D-årige
panserskib Peder Skram passere
kongeskibet Dannebrog uden for
Flådens Leje på vej for at slutte
sig til den beredsskabsstyrke,
som blev udrustet på grund af
den urolige situation i Europa
efter den tyske indmarch i Tjekkoslovakiet i foråret 1939 . Det
var egentlig besluttet, at Peder
Skram skulle sendes til ophugning, men den foruroligende
udvikling fik regeringen til at
lade skibet genindføre i flådens
tal. Under beredskabsstyrken
viste det sig, at det gamle skib ,
der var bygget til en maks imumsfart på 16 knob, præsterede 15,9 knob, og dets artilleri
og andet udstyr virkede upåklageligt - igen et eksempel på
Orlogsværftets kvalitetsarbejde.
- Det kgI. Bibliotek.
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Paul Ipsen (1884-1961). Chef
for Kystdefensionen. Født i
København. Sekondløjtnant
1905. Med skonnerten Ingolf til
Vestindien 1905-06 og inspektionsskibet Beskytteren til Færøerne og Island 1906-07. Premierløjtnant 1907. Med dampskibet Siam til Østasien 190809. Gennemgik Officersskolen
1909-11. Lærer i marineorganisation ved samme 191214. Chef for torpedobåden
Sværdfisken 1914-15. Ved Københavns minespærringer 191516. Chef for mineskibet Hjælperen 1917. Kaptajn og chef for
mineskibet Lossen 1918. Med engelsk flådestyrke i Finske Bugt
mod Sovjet 1919. Ved Søminevæsenet 1920-23 . Tilkendt
Søe -Lieutenant-Selskabets guldmedalje for en prisafhandling
om anvendelse af miner 1921.
Hårdt såret ved Gqser-ulykken
1923. Stabstjeneste og lærervirksomhed 1923-28 . Chef for
inspektionsskibe 1928-32. Kommandørkaptajn 1931. Stabschef
ved Kystdefensionen 1932-36.
Chef for Flådestationen 193741. Chef for Kystflåden 194143. Organiserede og ledede
flådens sænkning den 29. au gust 1943 efter Søværnskommandoens direktiv. Chef for
Kystdefensionen 1945-46. Afsked 1946 . Midlertidig tjeneste
under Søværnskommandoen
1946-51 og delegeret ved international diplomatkonference i
Geneve 1949. Død 1961 og begravet på Holmens Kirkegård.
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undervandsbåd og et kraftigt bevæbnet inspektionsskib,
men bygning af disse skibe blev annulleret efter den 9.
april 1940.
Efter den tyske besættelse af Danmark blev aktiviteten
på Holmen stærkt neddæmpet. Men da det i løbet af sommeren 1940 blev besluttet, at Søværnet skulle tage sig af
minestrygning og overvågning af indre danske farvande
samt afholde begrænsede øvelser, voksede aktiviteten atter. Der var ingen entusiasme for dette hos Søværnets
personel, men det erkendtes, at så længe en lovlig dansk
regering virkede, måtte de opgaver, den stillede, løses
loyalt. Minestrygnings- og minesikringsopgaverne blev
omfattende, efter at danske farvande var blevet krigszone,
og de krævede store ressourcer. Allerede kort efter krigens udbrud indledte Søminevæsenet undersøgelse af
mulighederne for at sikre skibe mod magnetminer, og
dette førte til anlæggelse af en måle- og afmagnetiseringsbane i Flådens Lejes nordlige del med kontrolstation på
Elefanten. Indvielsen af dette anlæg fandt sted den 10.
april 1940.
Det tyske krav i januar 1941 om udlevering af flådens
torpedobåde og regeringens imødekommelse vakte harme
i alle kredse i Søværnet, og det skærpede personellets antityske holdning. Som synlig protest beordrede kongen rigets flag på Sixtus Vold sat på halv, da aflevering af bådene fandt sted. Siden fremsatte tyskerne tilbud om leverance af erstatningsmaterialer, hvilket regeringen efter tøvende overvejelser accepterede, og Orlogsværftet fik ordre til at optage seks nye torpedobåde på sit byggeprogram.
Torpedobådsaffæren medvirkede til, at Søværnskommandoen i løbet af 1941 udarbejdede forholdsordrer til
brug, såfremt tyskerne overraskende skulle rette angreb
på flådens skibe og Søværnets etablissementer. Forholdsordren bekendtgjordes for alle skibschefer ved udsendte
officerer og blev udleveret i forseglet kuvert. Den gik ud
på, at flådens skibe i tilfælde af en tysk aktion ikke måtte
falde i besættelsesmagtens hænder i brugbar stand. De
skulle enten søge til svensk farvand eller sænkes eller på
anden måde ødelægges af egen besætning.
Den stigende spænding i august 1943 førte til, at der på
Holmen blev truffet en række forsvarsforanstaltninger,
som dog måtte indskrænkes til passive spærringer, efter at
regeringen havde forbudt væbnet modstand. Til den ordre, som udsendtes herom, føjede Søværnskommandoen:
»Skibe kan efter omstændighederne sænkes«, Den 28. august måtte det erkendes, at et udbrudsforsøg med skibene

2. VERDENSKRIG
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Billedet af panserskibet Peder Skram, sænket af egen besætning den 29. august 1943, under Mastekranen i det
lavvandede Flådens Leje blevet af mange tegn på det officielle Danmarks holdning til besættelsesmagten:
Hertil og ikke længere. Det lykkedes at få filmen smuglet ud fra Holmen og kopier sendt til offentliggørelse i
den frie verden. - Søværnets Fotoarkiv.
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Asger E. V. Grandjean (18831948). Chef for Flådestationen.
Født i København. Sekondløjtnant 1909. Med skonnerten Ingolf til Vestindien 1909-10. Premierløjtnant 1910. Med inspektionsskibet Islands Falk 1911.
Gennemgik Officersskolen
1913-14. Med krydseren Hejmdal 1914-15. Elev på Flyveskolen
1915-16 og derefter flyvebådsfører. Tjenesteophold i USA,
Tyskland, Norge og England
1916-19. Chef for Flyvebådsstationen og kaptajn 1919. Medlem af Luftfartskommissionen
1919-26. IMarineministeriet
1924-25. Orlogskaptajn 1925 og
chef for Marinens Flyvevæsen
1925-41. Medlem af Luftfartsrådet 1926-40. Kommandørkaptajn 1931 og kommandør 1937.
Chef for Flådestationen 194143 samt 1945-48 . Opsøgtes tidligt på morgenen den 29. au gust 1943 i sit kontor på Holmen af en tysk parlamentær og
førte henholdende forhandling
med denne. Først da der var
sikkerhed for flådens sænkning,
bøjede han sig efter samråd
med viceadmiralen for det tyske
krav om adgang til Holmen .
Død 1948 og begravet på Holmens Kirkegård.
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fra Holmen for at nå Sverige ikke lod sig realisere trods
ret gunstigt vejr, dvs. mørkt og regnfuldt. Tilbage var kun
muligheden at ødelægge skibene, og der blev gjort klar
hertil. Klokken lidt før fire om morgenen den 29. august
meldte vagten, at tyske styrker stod ved Værftsbroen for
at trænge ind på Holmen. Da der var udlagt spærringer
inden for vagten, og da klapbroen over Snedkergraven
var åbnet, henvistes den tyske parlamentær til adgang ad
Refshalevej og Kongebrovagten. Dette gav kommandør P.
Ipsen, som siden 1941 var chef for Kystflåden, tid til pr.
telefon at rapportere til viceadmiral A. H. Vedet, som kort
svarede: "Udfør ordren«,
Fra Peder Skram, som lå fortøjet under Nyholms Mastekran, udsendtes signalet »sænk« til alle enheder klokken
0408. Ordren udførtes prompte, uden at tyske styrker
kunne nå at gribe ind. Den tyske parlamentær blev først
ført til chefen for Holmens vagtstyrke på kasernen og derfra med yderligere forsinkelse til chefen for Flådestationen, kommandør A. Grandjean, i Nordre Kontorbygning.
Han fik så sent som klokken 0425 overrakt et tysk ultimatum om overgivelse af Holmen og flådens skibe til besvarelse inden 30 minutter. Kommandøren, som gjorde
opmærksom på, at han ingen myndighed havde over
Kystflådens skibe, førte derefter en telefonisk konference
med admiral Vedel, og med vished for, at Kystflådens aktion var iværksat, bøjede han sig ved fristens udløb for det
tyske forlangende. Klokken godt fem, da alle skibe under
kommando var sænket og besætningerne samlet i land,
kunne tyskerne rykke ind og tage Holmen i besiddelse. Søværnets militære personel blev interneret uden kamphandlinger, som regeringen havde ønsket, men begivenhederne forløb dog ikke uden blodsudgydelse, idet to
mand dræbtes og to blev såret som følge af tysk beskydning - måske på grund af misforståelse eller nervøsitet.
For Orlogsværftet og det civile personel ved øvrige institutioner på Holmen fulgte en vanskelig tid. Allerede
den 30. august indledtes overvejelser og interne drøftelser om muligheder og form for dansk virksomhed på Holmen under tysk besættelse af denne. Man holdt sig herved
hensynet til såvel personellet som Orlogsværftets og de
våbentekniske institutioners særlige karakter før øje. Fra
tysk side vistes interesse for udnyttelse af Orlogsværftet,
men dets ledelse nægtede at medvirke til bjergning og reparation af danske krigsskibe samt til arbejde på tyske skibe, ligesom krav om udlevering af tegningsmateriale af nybygninger afvistes. Derimod kunne man ikke forhindre, at
tyskerne beslaglagde en del radiomateriel, men da de for-

2. VERDENSKRIG
Efter besættelsen af Holmen
den 29 . august 1943 gik de tyske styrker i gang med at rydde
Flådens Leje for sænkede skibe.
De ødelagte undervandsbåde
blev anbragt i Søminegraven.
som straks efter krigen fik tilnavnet -skibskirkegå rden•. Den
ses her på et billede fra sommeren 1945 med to af de nyeste
både af Havmanden-klassen og
en af de ældre af Rola-klassen i
forgrunden. - Søværnets
Fotoarkiv.

Den 29. august 1943 standsede
Orlogsværftet arbejdet på de to
store torpedobåde Najaden og
Nymphen - senere omdøbt til
Huitfeldt og Willemoes - og de
ufærdige skibe blev henlagt i
Søminegraven nord for undervandsb åds vrage ne. hvor de her
ses. Mærkeligt nok blev de liggende urørt, indtil værftet efter
krigen kunne genoptage bygningen. De fik da installeret radar, sonar og nyt luftværnsskyts. De to vellykkede og elegante skibe var typiske eksempler på Orlogs værftets produkter. Herunder ses Willemoes for
fuld kraft. dvs. 35 knob . - Søværnets Fotoarkiv.
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Herunder ses chefen for
Søværnskommandoen, viceadmiral A. H. Vedel, inspicere
Den danske Flotilles besætninger efter overtagelsen af Holmen den Il. maj 1945. Admiral
Vedel er ledsaget af den engelske Rear-Admiral R. V. Holt
(tv.), som repræsenterede de allierede myndigheder. Paraden
fandt sted på pladsen nord for
artilleriværkstederne. l baggrunden ses taget af Arsenalets
nordlige fløj. - Søværnets Fotoarkiv.
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beredte fjernelse af de ufærdige luftfartøjer fra flyvemaskineværkstedet, blev disse ødelagt ved en sabotagehandling, som også beskadigede værkstedet.
Da det var vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt dansk arbejde på Holmen, blev en del af personellet afskediget
med reduceret løn, men der blev udfoldet store bestræbelser på at skaffe det ansættelse ved offentlige virksomheder. Orlogsværftets direktion fritoges for tjeneste pr. l.
oktober, og i fornødent omfang indsattes en midlertidig
ledelse udvalgt blandt kontraktantaget ingeniørpersonel.
Forhandlingerne mellem Marineministeriet og de tyske
myndigheder blev langvarige, og først den 29 . november
1943 satte tyskerne en ordning i kraft, hvorefter det tyske
selskab Howaldtswerke skulle overtage og drive
Orlogsværftet. Ifølge en tysk principerklæring forudsattes bl.a., at værftet kun måtte foretage bygning og reparation af handelsskibe, fortrinsvis danske, samt at det ikke
måtte deltage i bjergning og reparation af danske sænkede krigsskibe og ej heller i nybygning, ombygning og reparation af tyske eller danske krigsskibe. Hermed var
væsentlige danske krav imødekommet, og ordningen
betød, at den igangsatte bygning af torpedobåde blev stil-

HOLMEN ATIER DANSK

.

let i bero. Principerklæringen blev stort set respekteret af
de tyske myndigheder, som i øvrigt ikke ønskede at gøre
brug af Søartilleriet og Søminevæsenet. Her kunne man
udføre vedligeholdelsesarbejder på eget apparatur og i
begrænset omfang foretage produktion for statslige og
kommunale virksomheder. Forinden denne midlertidige
ordning kom i stand, fik det civile personel ved Søværnets
forskellige myndigheder og institutioner dristigt og med
god hjælp fra Fyr- og Vagervæsenet fjernet og skjult vigtige tegninger, materialer og værktøjer, som kunne have
været til nytte for tyskerne. Under den resterende del af
krigen udførtes desuden en del illegalt arbejde på Holmen til støtte for modstandsbevægelsen.

Den danske Flotille bestående
af torpedobåden Havkatten, de
tre små minestrygere MS 1, MS
7 og MS 9, der senere fik navnene Sorte Sara, Hjortø og Manø,
samt ni oriogskuttere ses her på
vej til Holmen den Il. maj
1945. Disse få og små skibe, der
den 29 . august 1943 slap af
sted til Sverige, var de første,
som Søværnet efter befrielsen
kunne råde over og indsætte til
løsning af mange foreliggende
opgaver. Ved Langelinie i baggrunden ses engelske orlogsskibe . - Søværnets Fotoarkiv.

Holmen atter dansk
Den Il. maj 1945 - en uge efter Tysklands kapitulationblev Holmen overdraget til chefen for Søværnskommandoen, viceadmiral Vedel, af de allierede myndigheder
repræsenteret ved den engelske kontreadmiral Holt. Samtidig ankom Den danske Flotille til Flådens Leje. Det drejede sig om de fartøjer, som den 29 . august 1943 undslap
til Sverige, og som nu var de eneste aktive enheder i
flåden. Holmen frembød et trist skue, idet mange bygninger og anlæg havde lidt meget under den tyske benyttelse,
og hele området var præget af uorden og snavs. Adskillige
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Kortet viser Holmen, som den
var i 1940rne. De væsentligste
bygge- og anlægsarbejder siden
1924 er flytningen af skibsbyggeriet fra Nyholm til Dokøen,
hvor der anlagdes to byggebeddinger og nogle værksteder nær
dokken. Derudover byggedes
Søofficersskolen på Nyholrn ,
Luftmarinekasernen på Margretheholm samt Elektroværksted,
Gasbeskyttelsesmagasin og kon tor for Bygningsvæsenet på Frederiksholm, og desuden blev
Artilleriværkstedet på Arsenaløen udvidet. Endelig blev Elefanten gjort landfast med Nyholm og kajen ud for de gamle
beddinger reguleredes. - Tegning af Arne Gaarn Bak.
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kontorer, kantiner, omklædningsrum og skolelokaler havde været anvendt som lazaretter og var særlig medtagne,
så der har næppe været tale om rekreationsophold for patienterne. Kun de lokaliteter, som havde været benyttet af
dansk personel, bar som forhen præg af orden og renlighed. Der forestod derfor først og fremmest et omfattende
registrerings-, oprydnings- og reparationsarbejde både på
Orlogsværftet og på alle militære etablissementer, samtidig med at det bortførte materiel bragtes tilbage. Men
også andre opgaver trængte sig på, og mange af dem
krævede snarlig indsats.
Efter »de fem forbandede år« var der et stort behov for
varetilførsel til landet, og det var derfor vigtigt, at der så
hurtigt som muligt skabtes rimelig sikkerhed for besejling
af de stærkt minebefængte danske farvande, hvori 570
skibe var blevet minesprængt under krigen. Marineministenet måtte følgelig fremfor andre opgaver lægge vægt
på at genoprette og efterhånden udvide minerydningstjenesten, som omfattede minestrygning i farvandene og
indsats af landbaserede minørhold. Der var desuden behov for en omfattende overvågningstjeneste, og Fyr- og
Vagervæsenet måtte i gang med afmærkning af sejlruterne . Endelig var det af betydning at få besejling af Færøerne og Grønland genoptaget samt at få sat gang i personeluddanneIsen.

ÅRENE EFTER 1945
Som grundlag for Søværnets genopbygning måtte man foreløbig benytte 1937-10ven. Den var dog ganske utilstrækkelig, thi man skulle ikke blot begynde omtrent på bar
bund, men også tage fat på mange presserende opgaver.
Derfor vedtog Rigsdagen en bemyndigelseslov, som gjorde ekstraordinære dispositioner mulige, og dermed kunne der gives ledelsen af Holmens forskellige etablissementer og institutioner et brugbart handlingsgrundlag. Indtil
videre kunne der dog ikke blive tale om opførelse af nye
anlæg, men kun om istandsættelser og ombygninger, som
foreløbig gav Søværnets Bygningsvæsen fuldt op at gøre.
En nyordning på længere sigt, som forventedes at indebære forandring af den øverste ledelsesstruktur og
oprettelse af et flyvevåben, ville kræve behandling i en
forsvarskommission, og en sådan blev da også nedsat i
april 1946 med henblik på at nå et hurtigt resultat.

Søværnets Bygningsvæsen fik i
1940 opført en kontorbygning
ved østsiden af den gamle materialgård på Frederiksholm - viså-vis arkitekt Meldahls og C. T.
Andersens tømmerværksted.
Bygningen. som indeholder
kontorer. tegnestuer, brand- og
sprængstykkesikkert arkiv samt
beskyttelsesrum, er her set fra
syd. - Fol. John Jedbo 1987.
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De første opgaver

Den 137. engelske minestrygerflotille var bemandet med danske frivillige under kaptajnløjtnant H . U. F. Garde som flotillechef. I sommeren 1945 blev
flotil1ens seks skibe overdraget
til Søværnet til brug ved den
meget omfattende minestrygning, som forestod i danske farvande, hvori der under krigen
var blevet lagt et meget stort
antal miner af begge krigsførende parter. Herunder ses orlogsflaget blive hejst i en af minestrygerne under flagskiftningsceremonien på Holmen.
Senere modtog Søværnet yderligere fire minestrygere fra England. I baggrunden ses Søofficersskolens Aula-fløj. - Søværnets Fotoarkiv.
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Kort efter befrielsen fik Søværnet de skibe tilbageleveret,
som tyskerne havde bemægtiget sig ved overfaldet den 29.
august 1943, eller som de efter sænkningen i Flådens Leje
havde hævet og istandsat. Det drejede sig fortrinsvis om
minestrygere, som det lykkedes Orlogsværftet hurtigt at
få klargjort, og som sammen med de små minestrygere i
Den danske Flotille blev indsat i minerydningstjenesten.
Den kunne allerede fremvise gode resultater fra sit tidligere virke, idet den i tiden fra 1. september 1939 til 29.
august 1943 havde uskadeliggjort 4.250 miner i danske
farvande, og i sommeren 1945, dvs. fra 5. maj til 30. september, kunne den føje uskadeliggørelse af 1.150 miner
hertil.
De 15 brugbare danske minestrygere var langtfra nok til
at klare opgaverne så hurtigt som ønskeligt. Det var derfor nødvendigt af skaffe mere materiel, og fra England
blev der som lån modtaget 10 fartøjer, hvoraf de seks havde sejlet med danske besætninger under krigen. Desuden
fik Danmark fra de allierede myndigheder overdraget 20
tidligere tyske minestrygere, og takket være en stor og
dygtig indsats af Orlogsværftet og Søminevæsenet havde
Søværnet snart ca. 40 enheder og et stort antal afmærk-
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ningsfartøjer i permanent drift. Ved disses og minørholdenes mangeårige indsats blev der efter krigen uskadeliggjort ca . 20.000 miner i dansk farvandsområde og langs
kysterne.
Blandt de første skibe, som Orlogsværftet Hk klargjort,
var den gamle minestryger, tidligere torpedobåd Narhvalen, som den 29. august stod i dok, og som ved krigens
ophør henlå urørt på Holmen. Det gamle fartøj, der blev
bygget under 1. verdenskrig og søsat 1917 (se side 175),
kom nu til at virke som bevogtningsfartøj indtil udgangen
af 1949, da det blev udrangeret efter 32 års tjeneste.
Narhvalen blev flådens sidste krigsskib med kulfyring.
Det akutte behov for skole- og inspektionsskibe førte
til, at Marineministeriet købte to fregatter og en korvet i
England. Det var skibe, som under krigen havde været anvendt som eskorteskibe for konvojer og derfor bar præg
af intens udnyttelse, men efter god behandling på
Orlogsværftet kunne de stikke til søs allerede i sommeren
1946. Desuden lejede man tre engelske undervandsbåde
for også på dette område at få tjenesten genoptaget. De
nye skibe og deres våben var på flere områder forskellige
fra dansk norm, og det skabte en del tilpasningsvanskeligheder for Orlogsværftet såvel som for Søartilleriet, Søminevæsenet og Intendanturen. Med disse skibe fulgte også

Endnu i begyndelsen af 1960erne eksisterede Hønsebroen,
med patina som vist på billedet
herover. Men få år senere blev
den erstattet først af en
bomspærring, senere blot af en
wirespærring. De oplagte fregatter, som ses fortøjet, er engelske veteranskibe, som indgik
i flåden efter 2. verdenskrig, og
som i en årrække gjorde god
fyldest, indtil de afløstes af nybygninger. Bemærk badeflåden
med omklædningsskur. - Orlogsmuseet.
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Aldrig: Herover ses arkitekt
jens K/oks skitse fra 1945 til en

forøgelse af Søofficersskolens
kapacitet ved en tilbygning på
13 etager. I baggrunden Gamle
østre Takkeladshus. Man sagde.
at højhuset og de gamle længer
ville skabe et interessant træk i
Holmens profil, men der blev
fundet en mindre bekostelig
løsning. - Tegning af jesper A.
Pedersen efter original i Søofficersskolens Arkiv.
Nedenfor er Søofficersskolen
set fra Søndre Toldbod. Det
blev ikke en tilbygning til skolen, som ca . 40 år senere kom
til at føje et nyt træk til Holmens profil, men Amagerværket
på opfyldningen ved Mellemfortet. - Fot. john jedbo 1987 .
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meget nyt apparatur, især inden for det elektroniske
område, og der blev adgang til oplysninger om den seneste tekniske udvikling, som naturligvis blev studeret med
megen interesse. Den fremkaldte et presserende behov
for særlige værksteder og for uddannelseslokaliteter, som
man i første omgang måtte indrette i eksisterende bygninger.
De mange opgaver fordrede mere personel end beregnet efter førkrigstidens normer, og det kom til at knibe
med underbringelsesfaciliteter. For delvis at råde bod på
dette blev der i 1946 som nødforanstaltning rejst en del
barakker til brug for Mathskolen på den sydlige del af Frederiksholm, hvor Kulissemagasinet blev nedrevet. På den
nye Søofficersskole kunne undervisningen genoptages i
begyndelsen afjanuar 1946 efter en grundig istandsættelse af bygningerne. Det var stadig tanken at samle al officersuddannelse til både linien og reserven her, men be-
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regninger, som var foretaget i efteråret 1945, viste, at bygningernes kapacitet som internatskole var for lille. Man
skønnede, at der nu var behov for at huse mindst 160 kadetter, og det lykkedes at formå Søværnets Bygningsvæsen til trods travlhed at projektere en 13-etages tilbygning
syd for gymnastikfløjen. Dette projekt forelå allerede i december 1945, men det blev ikke realiseret, og man måtte
dengang opgive at få samlet officersuddannelsen under et
tag. I løbet af 1960erne blev internatskole-princippet forladt, og man indførte dagskolen, som bedre passede til
elevernes alder, og som desuden tillod en forøgelse af uddannelseskapaciteten uden ydre ombygninger.
Så snart oprydningen på Holmen gjorde det muligt,
genoptog Orlogsværftets nybygningsafdeling sit arbejde,
som omfattede færdiggørelse af de to store, allerede
søsatte torpedobåde (se side 211) og af de påbegyndte
seks erstatninger for Dragen-klassen. Der blev lagt stor
vægt på at få arbejdet fremmet, fordi der var mangel på
skibsmateriel af denne kategori. Ved energisk indsats på
tegnestuer, i værksteder og på byggebeddinger lykkedes
det værftet at få sin første nybygning efter krigen gjort

Facaden af Søofficersskolens
Aula-fløj set mod sydøst med
panserfregatten Peder Skram' s
anker i forgrunden. Ved bygningens sydvestre hjørne skimtes skruekorvetten Dagmar's galionsfigur. Efter gradvis afvikling af internatskolen ophørte
denne i 1970, og der foretoges
ombygning i skolens midterfløj ,
hvorved kadetternes beboelse
ændredes til klasseværelser samt
omklædnings- og opholdsrum.
- Fol. John Jedbo 1987 .
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Søsætning af torpedobåden Bille af Krieger-klassen fra skibsbyggeriet på Dokøen den 21.
september 1946. Der blev bygget i alt seks både af denne
klasse med anvendelse af materialer, der af Tyskland blev stillet til rådighed for Orlogsværftet som kompensation for de
seks torpedobåde af Dragenklassen, som besættelsesmagten
tvang regeringen til at udlevere
i 1941. - Det kg!. Bibliotek.

220

klar til søsætning den 4. maj 1946 på etårsdagen for Tysklands kapitulation. Denne torpedobåd fik navnet Krieger
efter kontreadmiral J. C. Krieger (se side 92) . Dens fem
søsterskibe og de to store torpedobåde Willemoes og Huit feldt blev færdige i løbet af de følgende tre år.

Flåden forstærkes
Allerede i 1946 fandt Søvæmskornmandoen grund til at
pege på, at den storpolitiske udvikling viste tendens til et
voksende modsætningsforhold mellem Sovjetunionen og
de øvrige allierede magter, og den understregede betydningen af, at forsvarets styrke og beredskab blev forbedret. Bortset fra de tre lejede undervandsbåde havde
flådens genopbygning kun omfattet tilgang af minestrygere samt skole- og inspektionsskibe o.lign., som alle havde
begrænset forsvarsmæssig værdi. De nye torpedobåde vil-

FORSVARETS NYORDNING

le bedre flådens situation, men deres antal var dog beskedent, og Søværnskommandoen fik derfor udvirket, at muligheden for overdragelse af tidligere tyske motortorpedobåde blev udnyttet. I årene 1947-48 modtog Søværnet
Il sådanne fartøjer med reservemotorer fra de allierede
myndigheder, og et par år efter fulgte yderligere syv motortorpedobåde. Desuden indkøbtes miner og artillerimateriel, og der erhvervedes et stort antal tyske torpedoer
fra de allierede. Der var her igen tale om meget fremmedartet materiel, som skabte overgangsproblemer for alle
tekniske myndigheder. For Orlogsværftet fremkaldte de
træbyggede motortorpedobåde med specielle dieselmotorer således en række begyndervanskeligheder, men værftet fik ret snart opbygget en effektiv motortjeneste i det
tidligere flyvemaskineværksted på Frederiksholm, og det
dengang begrænsede træskibsbyggeri blev udvidet.
Da bygningen af de otte torpedobåde var afsluttet,
modtog Orlogsværftet ordre på et minefartøj. som især
skulle anvendes til udlægning af kabelminer. Det var minefartøjet Langeland, som søsattes i 1950, og som var aktivt helt frem til 1986 (se side 227) .

Forsvarets nyordning
Den voksende spænding mellem Vestmagterne på den
ene side og Sovjetunionen med lydstater på den anden
førte i 1948 til forhandlinger mellem Sverige, Norge og
Danmark om et nordisk forsvarsforbund, og forsvarskommissionen måtte afvente resultatet heraf. Da forhandlingerne i begyndelsen af 1949 endte resultatløst, tilsluttede
Danmark og Norge sig Atlantpagten ved dens oprettelse i
april samme år. Derefter kunne kommissionen afslutte sit
arbejde, der i 1950 førte til loven om forsvarets centralstyrelse og året efter til loven om værnenes sammensætning.
Med de nye love indførtes gennemgribende forandringer af forsvarets ordning. Marine- og Krigsministerierne
blev sammenlagt til et Forsvarsministerium, og Søværnskommandoen etableredes uden for dette. Som producerende virksomhed udskiltes Orlogsværftet fra Søværnet
og blev ministeriet direkte underlagt, medens Flådestation, Søartilleriet og Søminevæsenet samt de nyoprettede
institutioner Televæsenet og Navigationsvæsenet kom under Søværnskommandoen. Det samme gjorde den tidligere Materielinspektion, nu Skibs- og Maskininspektionen,
der beholdt direktøren for Orlogsværftet som chef, og
derved fastholdtes nær kontakt mellem Søværnet og

Hans Henrik Schou-Pedersen
(f. 1908). Direktør for Orlogsværftet. Født i Ringe. Blev
cand. polyt. (maskiningeniør)
1932. Ansat ved Marinens Flyvevæsen s.å , og ved Orlogsværftet 1934 . Ingeniør i
Søværnet 1937 , ingeniør af 1.
grad 1946 og afdelingsingeniør
1947. Underdirektør 1953. Direktør for Orlogsværftet og formand for Forsvarets FabrikstyreIse 1959-69. Underviste i
flyvemaskinekonstruktion ved
Polyteknisk Læreanstalt fra
1938, som lektor 1941-47 . Han
forestod bygning af 20 skibe og
fartøjer til flåden samt den tekniske overtaglese af et tilsvarende antal, som blev bygget til
Søværnet på andre værfter.
Afsked efter ansøgning 1969.
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Bygningsvæsenet i
årstal:
Bestyrere af Søværnets Bygningsvæsen fra dets oprettelse:
1878-98: Oberst (ing.) A. J. C.
Keyper.
1898-1924 : Kaptajn (søv.)
C. G. H. Hedernann.
1924-36: Arkitekt J. C. F. Olrik.
1936-1952: Ingeniør O . Lehrmann (fra 1942 chef for Bygningsvæsenet).
I 1952 oprettes Forsvarets Bygningstjeneste med bl.a . et
Søværnets Bygningsdistrikt, hvis
chefer var:
1952-54: Arkitekt J. C. J. Klok.
1954-60: Arkitekt S. Å. Pedersen, og
1960-77 : Arktitekt P. N. Rasmu ssen .
I 1977 indgik Søværnets Bygningsdistrikt i den under Forsvarets Bygnings~eneste nyop rettede østre Byggeadministration med arkitekt P. N. Rasmussen som chef. Han afløstes i
1987 af oberst F. Bregnager.

Jens Klok (1889-1974) . Arkitekt, hvis virke kom til at ligge
inden for Søværnets Bygningsvæsen. 1935-52 var han leder af dettes Arkitektsektion.
Efter oprettelsen 1952 af Forsvarets Bygningsvæsen var han
til 1954 afdelingsarkitekt i
Søværnets Bygningsdistrikt.
Med Klok som chefarkitekt
opførtes bl.a . Kasernebygningen
på Luftmarinestationen 1937
og på Nyholm Søofficersskolen
1938-39 samt tilbygning til
Søminevæsenets kontorbygning
1959 . På Frederiksholm opførtes en ny kontorbygning for
Bygningstjenesten og Gasbeskyttelsesmagasinet 1940 samt
torpedoværkstedet 1953. Klok
samarbej dede i sine fleste arbejder med arkitekt Holger Sørensen.
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værftet. Endvidere kom Søværnets Bygningsvæsen til at
indgå i den nyoprettede Forsvarets Bygningstjeneste. Lovene forudsatte nogen forøgelse af flåden og kystdefensionen, og der viste sig mulighed for at få våbenhjælp fra
USA og Canada i form af skibe, artilleri, ammunition, miner og overvågningsudstyr. Våbenhjælpen betød en
væsentlig styrkelse af Søværnet, men sammen med de tidligere erhvervelser kom den også til at indebære, at dets
materiel med komponenter af dansk, svensk, tysk, engelsk, amerikansk og italiensk oprindelse fik en ganske
broget karakter, som var belastende for såvel værkstedsog forsyningstjenesten som for uddannelsen.

Nye bygninger
De nye love bevirkede, at man langt om længe kunne gå i
gang med en række, til dels allerede planlagte og stærkt
tiltrængte anlægsarbejder på Holmen. I 1952 begyndte
opførelsen af et nyt maskinværksted på Frederiksholm
netop øst for Modelsnedkeriet, og samtidig blev det gamle
værksted med dets bekvemme beliggenhed for både tørog flydedokkene indrettet som dokværksted.
Af hensyn til de overtagne tyske motortorpedobåde
fremkom tanken om at indrette et særligt vedligeholdelsesværksted nær skibsbyggeriet på Dokøen og et overdækket udrustningsbassin i den nordlige del af Hovedmagasingraven. Men da det første amerikanske program for
våbenhjælp bl.a. omfattede seks motortorpedobåde, som
skulle bygges i Danmark med de tyske fartøjer som forbilleder, dvs. træbyggede fartøjer med dieselmotorer, besluttede man - også med henblik på fremtidige nybygninger - at opføre et nyt træskibsværft på Frederiksholms
sydøstlige del parallelt med bådeværftet og med nær forbindelse til dieselmotorværkstedet. Dette betød, at den
gamle Dehlehave og Mathskolens barakker måtte nedrives. Det nye værft, som fortrinsvis var beregnet til bygning og vedligeholdelse af motortorpedobåde og minestrygere af træ, kom til at bestå af en stor, lukket byggehal
med tilslutning til et overdækket udrustningsbassin. Byggehallens beddinger, der førte ud til Erdkehlgraven, havde plads til seks fartøjer samtidig, og endnu før anlægget
var helt færdigt, begyndte man bygning af de første tre
torpedobåde af Flyvefisken-klassen. De tre andre byggedes
i Frederikssund, men fik maskineri, våben og andet udstyr
installeret på Holmen, og alle seks både blev afleveret i
årene 1954-55. Byggehallen er senere indrettet til også
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Herover et luftfoto af Frederiksholm og Dokøen østfra i 1978 med krudthuset i Carls Bastion i forgrunden. På
Frederiksholm bemærkes torpedobådsværftet med den lange byggehal til venstre. Den har søsætningsport i
østgavlen og ligger bekvemt i forlængelse af motorværkstedet. det gamle flyvemaskineværksted. Ved siden af
byggehallen og i forlængelse af det gamle bådeværft ses det overdækkede udrustningsbassin. Trods tilstedeværelse af dette velegnede værftsanlæg og af skibsbyggeriet på Dokøen er nye torpedobåde og minefanøjer siden
1969 bygget uden for Orlogsværftet. I billedets højre side ses det nye maskinværksted lige bag ved kanonbådsskurene. Fot. Per Pedersen. - Politiken.
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Herover ses torpedobåden Havkatten , fortøjet ud for det gam le
kulskur - Para plyen« på Dokøen
under ceremonien, da båden
den 1. juni 1955 blevoverdraget til Søværnet som våbenhjælp fra USA. Havkatten tilhørte Flyvefisken-klassen på seks en heder, som Orlogsværftet konstruerede med tyske motortorpedobåde som forbilleder. Tre
af bådene blev bygget på
Orlogsværftet i den nye byggehal; de øvrige byggedes i Frederikssund. men blev udrustet på
Holmen. - Nordfoto.

Holger Sørensen (1913-1981).
Arkitekt. Han lagde sin hovedindsats inden for forsvarets bygningsvæsen, først i Søværnets
tjenesre 1935-52 . Da Søværnets
og hærens bygningsvæsener
blev samlet 1952 i Forsvarets
Bygningstjeneste, fortsatte han i
Marinens Arkitektsektion, fra
1954 som afdelingsarkitekt.
(fortsættes)
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at kunne anvendes til eftersyn på stålbyggede fartøjer.
Under den kraftige julestonn i 1953 blev flydebroen
mellem Elefanten og Linien revet løs og forliste. Færgen
fra Toldboden førtes derfor til Elefanten, hvor der oprettedes en midlertidig vagt. Da denne ordning viste sig hensigtsmæssig, gjorde man den permanent, og der blev indrettet politivagt i den vestlige ende af kajskuret på Elefanten, og ud for dette fik færgen anløbsplads. I de følgende
år nedtoges Bommens Vagt, Linien og Hønsebroen gradvis, hvorved et århundredgammelt træk i havnebilledet
forsvandt. Der blev i stedet etableret først bom- og senere
blot ståltovsspærringer som afgrænsning af Flådens Leje
mod havnen. Omtrent samtidig med denne omlægning
blev der skåret et trekantet stykke af Sixtus' nordøstlige
hjørne. Det skete for at sikre passage fra havnen til
Krudtløbet og Søminegraven, der ellers ville blive
spærret, fordi B&W havde anskaffet sig en stor flydedok,
som fik plads lige nord for Quintus.
Det nyoprettede Televæsen var først placeret i Gamle
østre Takkeladshus, hvor dets forgænger, Søminevæsenets Radiosektion, havde til huse. Den havde allerede under krigen ydet en fortrinlig indsats ved opfindelse og
konstruktion af flydemagneter til strygning af magnetmi-
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ner. Nu kom Televæsenet til at modtage og installere store mængder elektronisk udstyr, som krævede mere
værksteds- og depotplads, end der var til rådighed, og det
flyttede derfor i 1954-55 til en nyanskaffet ejendom på
Amager. Den frigjorte plads i Gamle østre Takkeladshus
blev anvendt til skoleformål, og samtidig indrettedes kontorer for chefen for Kystflåden i Spanteloftbygningen,
hvor han sad indtil oprettelsen af Søværnets operative
Kommando i Århus i 1961. Han havde lige efter krigen
været henvist til stationsskibet Hekla, som lå fortøjet uden
på kaserneskibet Fyen ved Elefanten, men som ikke var
noget hensigtsmæssigt domicil for Kystflådens chef og
hans stab. Hekla havde i mange år haft plads ved undervandsbådsbroerne (se side 189), men i 1943 slæbte tyskerne den til Isefjorden. Efter krigen førtes den tilbage til
Flådens Leje og lå uden på Fyen, indtil den solgtes til ophugning i 1955.
Med nogen forsinkelse kunne man i 1956 tage fat på
genopbygning af Søminevæsenets Minesektion på Quintus, hvis bygninger havde ligget i ruiner siden Holmenkatastrofen i 1951. Der var om aftenen den 23. november
i dette år udbrudt brand i Minesektionens armeringsværksted, hvor Il miner lå til eftersyn. Der mødte hurtigt
mange slukningstog, som tog fat på at bekæmpe ilden,
men under slukningsarbejdet eksploderede minerne, og
der omkom 16 personer, hovedsagelig fra Københavns
Brandvæsen og Falcks Redningskorps, og mange såredes.
Der skete store materielle skader, idet alle bygningerne på

(fortsat)

1966-78 var han overarkitekt i
Forsvarets Bygningstjeneste. I
samarbejde med jens Klok
opførte han 1939 på Nyholm
Søofficersskolen og tilbygn ing
til Søminevæsenets kontorbygning 1959 . På Frederiksholm
opførte de to arkitekter en ny
kontorbygning for Bygningstjenesten 1940 og Torpedobådsværkstedet 1953 . På
Quintus fik Søminevæsenets minesektion ny kontorbygning
opført af ham i samarbejde
med arkitekt Sv, Aa . Petersen
1958. Uden for København
forestod Holger Sørensen store
kaserneanlæg.

Herunder den gamle Spanteloftbygning set fra Bradbænken
mod øst over plænen, hvorpå
Nyholms tre store beddinger
fordum var placeret. I årene
1955-61 havde chefen for
Kystflåden med stab til huse i
bygningen. som nu rummer
Søværnets taktikinspektør og
Signalskolen. Plænen benyttes
lejlighedsvis som paradeplads,
men er i øvrigt øvelsesplads for
Signalskolen. - Fot. john jedbo
1987.
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Gennem et kvart årtusind gik vejen til Holmen fra Toldboden over Bomløbet til Bommens Vagt og derfra ad
Den lange Linie - eller Linien - til Nyholm. Herover ses Linien omkring år 1900, og således tog den sig stort
set ud, indtil den blev nedrevet i årene efter 1957. Allerede i 1954 blev der etableret forbindelse med motorfærge fra Toldboden til Elefanten. Bemærk badeflåderne med omklædningsrum samt ro-øvelsesfartøjerne
til højre. Foran Hovedvagten ses Kajskuret på Elefanten og til højre derfor den solide, gamle Smedie. Begge
er nu nedrevet. - Søværnets Fotoarkiv.
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Herover udsigt fra Linien mod dens vestlige ende ved Bomløbet, hvor broen drejede mod syd og førte til
Bommens Vagt. Bemærk, at Havnevæsenets administrationsbygning endnu ikke er blevet forhøjet med en etage; det skete i begyndelsen af 1940rne - sml. billedet på næste side . - Bymuseet.
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Bommens Vagt set fra Toldboden i 1932. Motorfærgen til
Holmen havde indtil 1954
anløbsplads ved Hønsebroen til
højre, lige uden for billedet.
Vagthuset blev nedrevet i 1957.
Bag vagten ses panserskibet
Niels juel's trebens mast og under Mastekranen panserskibene
Peder Skram og Herluf Trolle. Bymuseet.

Bag minefartøjet Langeland,
som her ses på vej ind i Flådens
Leje gennem Nyt Løb i slutningen af 1950erne, bemærkes den
nordlige del af Hønsebroen og
Linien, der begge blev fjernet i
løbet af de følgende år. Det ses
også, at Bommens Vagt er nedrevet. Langeland, der søsattes i
1950 , var det første skib, som
Orlogsværftet konstruerede efter 2. verdenskrig. Til venstre
ses fregatten jylland, og bag
denne bemærkes det senere
nedrevne Toldkammer på
Søndre Toldbod. - Søværnets
Fotoarkiv.

Her ses den vestlige ende af
Elefanten med Elefantvagten.
som blev etableret i tilknytning
til kajskuret. og som efter 1954
kom til at afløse Bommens
Vagt. Motorfærgens anløbsplads er lige syd - til højre for vagthuset. - Orlogsmuseet.
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Quintus undtagen kabelkælderen ødelagdes, og nærliggende bygninger fik skader på tag, facader og vinduer.
Ulykken gav anledning til nye drøftelser om rømning af
Holmen for militære anlæg, som dog ikke kom til realitetsbehandling, men en allerede planlagt udflytning af
sprængstofbehandling til depoter uden for København
blev fremskyndet. Opførelse af en treetages kontor- og
skolebygning samt et værksted til minesektionen var afsluttet i 1958. Den for Holmen usædvanlige arkitektur
skaffede bygningen navnet »Hotel Lille Europa«.
Det ganske store antal tyske torpedoer, som Søværnet
modtog fra de allierede myndigheder, gjorde en udvidelse
af torpedoværkstedet på Nyholm nødvendig, og den blev
gennemført i 1958. Disse torpedoer var af en anden konstruktion end de tidligere danske, og da der kun fandtes
sparsomme beskrivelser, måtte Søminevæsenet foretage
opmålinger af materiellet og udføre tegninger samt skrive
betjeningsreglementer og afholde forsøg, før torpedoerne virkede tilfredsstillende. Det forøgede antal opgaver,
som kom til at påhvile Søminevæsenet, gjorde det også
nødvendigt, at kontorbygningen på Nyholm fik tilbygget
en ny fløj med tegnestuer og kontorer samt med spise- og
omklædningslokaler for personellet i det nærliggende
værksted.

Forrige side:
Udsigt fra Quintus mod Nyholm, hvor man ser nordenden
af Spanteloftbygningen. I baggrunden bemærkes Københavns
Havnevæsens administrationsbygning på Nordre Toldbod. Fot. john jedbo 1987 .

Teknikskolen på Quintus set
mod sydøst. Den opførtes som
kontorbygning med værksted
for Søminevæsenets Minesektion og blev færdig i 1958 som
erstatning for de bygninger. der
ødelagdes ved eksplosionsulykken i november 1951. Bygningen stilledes til rådighed for
Teknikskolen efter omlægningen af den tekniske tjeneste ved
oprettelsen af Søværnets Materielkommando. - Fot. john jedbo 1987.
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Torpedoværkstedet på Nyholms sydvestlige del er herover set fra Nyholmbroen. Bygningen opførtes etapevis i
årene 1941-51 og benyttes nu som elektronikværksted, efter at torpedobehandlingen er udflyttet. Til venstre
ligger den røde folkebygning og til højre bemærkes en tysk skydestilling fra 1944. - Fot. John Jedbo
1987.
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På nordsiden af Frederiksholm blev der efter nedrivning af kanonbådsskurene i afdeling l og 2 opført et
værksted for akkumulatorer til undervandsbåde som erstatning for det gamle og efterhånden helt utidssvarende
værksted på Nyholm. Ud for det nye værksted blev der
samtidig anlagt en kaj. hvortil undervandsbåde kunne
fortøje.
Også Søartilleriet fik tilført betydelige mængder af nyt
materiel, ikke mindst luftværnsskyts til både skibe og kystbefæstninger, og de eksisterende værksteder var utilstrækkelige til vedligeholdelse af dette. Derfor blev der på
Arsenaløen lige øst for hovedvejen opført en treetages
kontorbygning og et artilleriværksted, som var færdige i
1961.
Til Mathskolen, som på Frederiksholm måtte vige pladsen for det nye torpedobådsværft. blev der skaffet plads
på Margretheholm. Her blev den sammen med Sergentog Korporalskolen anbragt i den tidligere luftmarinestations kasernebygning. som fik tilbygget to skolefløje. I den
nærliggende. store hangar indrettedes desuden en artillerisko1e med forskellige kanontyper opstillet i fuld størrelse. Her kunne kanonbesætninger få indledende træning.
før de mødte om bord i deres skibe. men skolen er siden
flyttet til Sjællands Odde. Syd for hangaren blev der i
1956 bygget en kampinformationsskole. hvor uddannelse
i de nye elektroniske hjælpemidler til navigatoriske og taktiske formål kunne gives. Da denne uddannelse senere

Nederst forrige side :
Over Nyholmbroen ses Søminevæsenets kontorbygning fra
1888, nu eskadrekontorer, og
til højre Søminevæsenets
Værksteder fra 1878-93.
Bemærk de gamle gaslygter.
som pryder broen. De sto re
kasser under disse rummer en
del af broklappernes oplukningsmekanisme. - Fot. John
Jedbo 1987 .

Margretheholm er herunder set
østfra omkring 1960. Til højre
for hangarbygningen ser man
den tidligere luftmarine-kaserne
fra 1937 med de tilbyggede skolefløje fra 1954. Bag kasernen
bemærkes en af Havariskolens
bygninger. Desuden ses Quintus med Teknikskolen og bag
denne Spanteloftbygningen,
Mastekranen og Marinekasernen på Nyholm. Til højre Refshaleøen og i baggrunden Langelinie. - Søværnets Fotoarkiv.
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Den nordlige del af Margretheholm set vestfra i 1969 . Til venstre Havariskolens bygninger med øvelsesplads
for brandslukning. Til højre Konstabelskolen i den tidligere lufunarinekaserne med tilbygninger. I baggrunden Arnagerværket. - Søværnets Fotoarkiv.

Refshalevej mod Margretheholm og Refshaløen ses herover fra Prinsessegade. medens området til højre endnu hørte under Hærens Ammunitionsarsenal. I 1971 blev det overladt til fristaden Christiania. Graven står i
forbindel se med Erdkehlgraven. - Bymuseet.
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flyttedes til Frederikshavn, blev bygningen stillet til rådighed for den mobile torpedob ådsbase. Endelig gik man
med et par års forsinkelse i gang med opførelse af bygninger og øvelsespladser til en allerede i 1954 bevilget havariskole, hvor der især undervises i brandslukning og lækbekæmpelse, men også i forholdsregler mod kemiske
kampstoffer. Skolens virksomhed er baseret på dyrekøbte
erfaringer fra 2. verdenskrigs søkampe, og undervisning i
brandbekæmpelse er også givet til personel fra handelsflåden.
Endelig må nævnes, at bilalderen har sat sit præg på
Holmen, hvorfor den gamle Værftsbrovagt er blevet ændret til en moderne trafikkontrolpost.

Herover er et iøjnefaldende,
men af myndighederne tilsyneladende up åagtet, eksempel på
ulovligt byggeri på volden mellem Carls og Frederiks bast ioner, set fra Refshalevej. Foto
Orlogsmuseet 1988.

Vejen gennem Værftsbrovagten
er nu gjort bredere, og der er
etableret en kontrolpost for
passerende motorkøretøjer. I
baggrunden kan man se Søa rtilleriets kontor- og værkstedsbygning fra 1961, en af Holmens
yngste bygninger. Ved dens sydgavl bem ærkes en 24 cm panserskibskanon. En mindesten
for Sø værnets faldne under krigen 1939-45 står ved busken,
som skimtes inden for Værftsbrovagtens højre bygn ing. Søværnets Fotoarkiv.
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Nye skibe

Kai Stundsig-Larsen (1922-85).

Direktør for Orlogsværftet.
Født i Esbjerg. Blev cand. polyt. 1947. Ansat ved Ålborg
Værft 1947 -49 og derefter stu dieophold i England 1949-50.
Atter ved Ålborg Værft til
1953. Tegnestuechef på
Orlogsværftet 1953 . Lærer i
skibsb ygning på Søværnets Offi cersskole 1953-71. Underdirektør ved Orlogsværftet 1959 .
Lektor i krigsskibsbygning ved
Polyteknisk Læreanstalt 1959 72 . Skibs- og maskinkonsulent
for Lodsdirektoratet 1959-73.
Konstitueret direktør 1969 og
direktør for Orlogsværftet
1973. Medlem af bestyrelsen
for Hydro- og Aerodynamisk
Laboratorium 1970-72 og af
Statens Materielprøveråd 197173 . I hans tid blev ingen skibe
bygget på Orlogsværftet, hvis
nybygningsafdeling blev formelt
nedlagt 1973. Afsked 1981. Død
1985. - Søværnets Fotoarkiv.
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Den udenrigspolitiske udvikling medførte, at der blev lagt
vægt på en hurtigere forøgelse af flåden, end det ville
være muligt at opnå ved nybygning alene på Orlogsværftet. Men økonomien spillede også en væsentlig rolle, hvorfor interessen for våbenhjælp var stor. Fra England modtoges tre kraftigt bevæbnede fregatter i 1952-53 som lån,
og som våbenhjælp fra USA blev der udover de seks motortorpedobåde tildelt Søværnet 15 skibe af forskellige typer. For dansk regning blev der desuden bevilget tre undervandsbåde til bygning på Orlogsværftet, og kølen til de
første to lagdes på Dokøen i 1954. For værftet, der i mere
end 15 år ikke havde bygget undervandsbåde, var projektering og bygning af disse fartøjer en teknisk endnu større
opgave end det samtidige motortorpedobådsprojekt. Men
takket være direktør Nielsens specialviden og erfaring
som undervandsbådskonstruktør samt en dygtig medarbejderstab såvel som et godt samarbejde med Kystflådens
Undervandsbådsafdeling, løste værftet denne opgave tilfredsstillende, og den sidste af de tre både, Tumleren,
søsattes i 1958. Det var dog uundgåeligt, at der ved et projekt af denne art viste sig børnesygdomme, men de blev
heldigt overvundet.
Direktør Nielsens mangeårige tjeneste sluttede som før
nævnt i 1959, da han afgik på grund af alder. Hans afløser
blev H. H. Schou-Pedersen, som i de efterfølgende år kom
til både at forestå nybygninger på Orlogsværftet og at
indgå i et nært samarbejde med private danske værfter,
indtil han i 1969 efterfulgtes af direktør K. StundsigLarsen.
Omkring 1957 havde flåden fået en ganske tilfredsstillende størrelse og sammensætning, om end opbygningen
af undervandsbådsvåbnet endnu ikke var færdig. Men
nærved to tredjedele af de godt 80 enheder var af ældre
dato og måtte gradvis udrangeres i de nærmeste år. Økonomiske vanskeligheder havde imidlertid medført tilbageholdenhed med bevillinger til erstatningsbyggeri, og en
kraftig nedgang i flådens tal kunne ikke forhindres. Et
amerikansk tilbud om at betale halvdelen af i alt 24 nybygninger - som senere blev forøget med to - blev accepteret, og dermed kunne der kompenseres for en del af reduktionen. Da også dette program langt oversteg Orlogsværftets kapacitet, blev det bestemt, at civile danske
værfter skulle bygge en del af skibene og deltage i projekteringen af disse. Det nærmere samarbejde mellem værf-
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Et eller andet var galt med
vægtfordelingen, da undervandsbåden Tumleren den 22 .
maj 1958 gled ud i sit rette element fra byggebeddingen på
Dokøen. Den krængede fra side
til side til manges bestyrtelse,
men lagde sig derefter smukt til
rette og gjorde siden mangeårig
god tjeneste. Naturligvis var der
nogen, som mente, at navnet
straks burde ændres til -T umlingen«, - Det kg1. Bibliotek.

Herunder ses søsætning af undervandsbåden Springeren , som
forløb helt normalt fra Dokøen
i 1963. Springeren var en vellykket videreførelse af de tre
ældre søsterskibe af Delfinenklassen. Den gjorde tjeneste i
mere end 20 år. Orlogsværftet
byggede i alt 23 af de 30 undervandsbåde, som hidtil er
indgået i flåden. - Søværnets
Fotoarkiv.
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Maskingraven - tidligere Pramhaven - med den store Kedelsmedie og Gamle Maskinværksted set fra Nyholmbroen, hvorfra hovedvejen over Frederiksholm går mod syd. Det var i
Gamle Maskinværksted, man på
licens byggede de to undervandsbåde af Narhvalen-klassen.
Fartøjerne i Maskingraven er
orlogskutteme Læsø (tv.) og bevogtningsfartøjet Dryaden. Helt
til højre skimtes højbanekraneme ved skibsbyggeriet på
Dokøen. - Fot. John Jedbo 1987.

236

terne fandt sted i et såkaldt »Midlertidigt Projektorganved Orlogsværftet, som for sit vedkommende skulle bygge
fire torpedobåde og fire minestrygere i byggehallen på
Frederiksholm samt en undervandsbåd og ni bevogtningsfartøjer på Dokøen.
Forsvarsloven, som efter langvarige forhandlinger blev
resultat af et politisk forlig i 1960, bestemte, at flåden
skulle bestå af færre, men mere effektive skibe end forhen. Dermed tog man hensyn til de nye skibe, som var under bygning, og undgik bekvemt at skulle erstatte en del af
den allerede skete reduktion. En ny aftale mellem Danmark og USA sikrede et nyt byggeprogram på fire motortorpedobåde af engelsk type, der efter licens blev bygget
på Frederiksholm, og to undervandsbåde af tysk type. Disses bygning fandt af hensyn til projektets fortrolige karakter sted sektionsvis i Gamle Maskinværksted, medens sektionerne samledes i en flydedok. Dette blev Orlogsværftets sidste nybygninger, idet værftet siden programmets
afslutning i 1970 kun har beskæftiget sig med vedligeholdelse og reparation samt i nogen grad med installationsarbejder på nybygninger fra private værfter.

NYE SKIBE

De fire torpedobåde af Falkenklassen blev konstrueret af
Orlogsværftet og bygget i den
nye byggehal på Frederiksholm
i årene 1960-63. De havde Flyuefiskea fra 1954 som forb illede,
men var en væsentlig forbedret
udgave. HeT ses Glenten, som
sammen med sine søsterskibe
udgik af Flådens Tal efter 15
års intens tjeneste. - Søværnets
Fotoarkiv.

I årene 1960-65 byggede
Orlogsværftet ni bevogtningsfartøjer af Daphne-klassen på
skibsbyggeriet på Dokøen. Disse
Fartøjer, som hver fik et deplacement på ca . 170 t, blev meget
vellykkede og har været særdeles nyttige til både farvandsovervågning og uddannelsesformål . HeT ses Havfruen på patrulje. - Søværnets Fotoarkiv.

Torpedob åden Søridderen og
fem søsterskibe, der søsattes i
årene 1963-66, var en del af et
dansk-amerikansk skibsbygningspTOgTam. To af bådene blev
bygget i England og de fire andre på licens i byggehallen på
Orlogsværftet. Disse både var
flådens første enheder med gasturbiner, som kunne give en
fart på ca . 50 knob. Af flådens
i alt 108 torpedobåde hidtil
byggedes 49 på Orlogsværftet,
44 i udlandet, to hos B&W, tre
i Frederikssund og 10 i Frederiks havn . - Søværnets Fotoarkiv.
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De to store magasinbygninger
på Frederiksholm. Takkelloftet
(th .) og Hovedmagasinet, er her
set fra Dokøen over Takkelloftgraven mod nordøst. De opførtes i 1766-72 i to etager og kun
tre fjerdedele så lange som nu.
Forlængelsen foretoges i 178488, og forhøjelsen med en etage, der tydeligt ses på murværket, skete i 1858. - Fol. John
Jedbo 1987 .
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Udflytningst anker
Som en udløber af overvejelserne før krigen om flytning
af Flådestationen lod Marinestaben i 1942 ingeniør ved
Søværnets Bygningsvæsen, G. Gottschalck-Andersen, undersøge de tekniske muligheder for at anlægge en flådestation ved Storebælt. Efter krigen afleverede han et projekt til en station ved Sejrø Bugten med havneanlæg i
Nekselø Bugt og bunkers for torpedo- og undervandsbåde i Vejrhøj, men det kom ikke til nærmere behandling.
Under den indledende planlægning af Søværnets genopbygning efter krigen dukkede udflytningsspørgsmålet atter op. Et internt udvalg under Søværnskommandoen pegede på en station for lette enheder ved Kalundborg, ligesom tanken om en central placering i Århus Bugt var
fremme, men heller ikke disse ideer kom videre. Ved Danmarks tilslutning til Atlantpagten forelå et nyt strategisk
grundlag for forsvaret, og tanken om en geografisk centralt placeret basis for flåden under neutralitetstjeneste
måtte træde i baggrunden. Men ønsket om en rimelig
spredning af Søværnets beholdninger blev dog fastholdt.
Interessen samlede sig om udnyttelse af de tidligere tyske
marinestationer i Frederikshavn og Korsør, og forsvarslo-

UDFLYfNINGSTANKER

ven af 1951 bestemte, at flåden skulle baseres på Flådestationen og et antal hjælpebaser, hvorved dette begreb blev
lovfæstet. Loven sagde desuden, at Flådestationen omfatter »Holmens vand- og landarealer og her anbragte anlæg
mv., for så vidt disse ikke ved særlig bestemmelse er henlagt under andre myndigheder«. En undersøgelse foranlediget af Holmen-katastrofen viste, at en eventuel rømning
af Holmen ville indebære endog særdeles store udgifter,
og dem veg man tilbage for, idet den planlagte depotudflytning blev anset for at være tilstrækkelig.
Inden for NATOs forsvarsplanlægning rejstes spørgsmålet om støtte til allierede flådes tyrker fra dansk område, og Forsvarsministeriet gav tilslutning til anlæggelse af
egentlige flådestationer i Frederikshavn og Korsør med finansiering af NATO. Stationerne blev væsentlig større,
end Søværnet behøvede til eget brug, men det skulle ikke
desto mindre sørge for den samlede bemanding, og man
fandt det derfor naturligt at kæde dets spredningsønsker
sammen med disse anlæg. I tidens løb er der følgelig udflyttet en del materiel såvel som skole- og værkstedsaktiviteter fra Holmen til de to NATO-baser, men dette har ikke ændret det strategiske behov for et støttepunkt ved
Øresund nord for Dragør. Det kan i øvrigt undre, at
Sejrø-planen ikke kom til behandling, da den geografisk
betød en væsentlig bedre placering end Korsør.

1 1985 måtte Arsenalbroen underkastes et større eftersyn,
som krævede, at broklappen var
åben i længere tid. Som midlertidig erstatning slog Sjællandske
Ingeniørregiment en feltbro
over Proviantgraven på det
sted, hvor den tidligere svingbro mellem Frederiksholm og
Arsenaløen lå, og hvor Æblealleen fra Værftsbroen endte. Det
var Arsenalbroens klap . som var
åben om morgenen den 29. august 1943 for at sinke den ventede tyske indtrængen på Hol men (se side 210). - Søværnets
Fotoarkiv.
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Udsigt fra Dokøen mod Elmealleen på Frederiksholm, som
nærmest flankeres af Hovedmagasinet og Takkelloftet. De
gamle elmetræer er erstattet af
nyplantninger. I baggrunden til
højre skimtes nordgavlen af
Modelkammeret. Ved denne og
ved gavlene af de to store magasinbygninger er der opstillet
gamle galionsfigurer, se næste
side . - Fol. John Jedbo 1987.

"H o lm e n s mindesmærker
Foruden galionsfigurerne kan
nævnes: fregatten Niels juels
kanoner (se side 36), Mindestøtten for Schrødersee (se
side 87), orlogsskibet Dannebrages anker ved Marinekasernen, Stopbommen ved Spanteloftbygningen (se side 27),
fregatten Peder Skrams anker
(se side 219), Arsenalportalen
(se side 60-6l), Kuglesenge i
Kuglegården (se side 64),
samt kanon fra panserskibet
Herluf Tralle og mindestenen
for faldne 1939 -40 (se side 233).

240

Omlægning af
den tekniske tjeneste
Det var i 1960-loven forudsat, at der skulle tilstræbes omfattende rationaliseringer inden for Orlogsværftets og
Søværnets øvrige tekniske tjenesters områder.
Efter nogle indledende undersøgelser nedsatte man for
Orlogsværftets vedkommende et styrelsesråd i 1966 med
det formål at følge værftets drift i en treårig periode.
Rådet, som foranledigede en del rationaliseringer gennemført ved værftet og foretog sammenligninger mellem
dette og private værfter, afgav sin betænkning efter de tre
års forløb. Det blev heri tilkendegivet, at Søværnet havde
behov for et Orlogsværft af hensyn til vedligeholdelses- og
reparationsarbejder på flådens specialskibe, ligesom værftet var nødvendigt af beredskabsmæssige grunde. Desuden mente rådet, at Orlogsværftet burde råde over den
konstruktionsekspertise, som Søværnet behøvede til sin
planlægning, og at det fortsat burde kunne virke som nybygningsværft især med henblik på bygning af torpedoog undervandsbåde samt minestrygere, hvortil det rådede
over gode anlæg - med andre ord samme synspunkter
som Orlogsværftskommissionens i 1924. Endvidere havde
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Herover ses fire af otte galionsfigurer, som er opstillet på Holmen, og som engang ha r smykket stævnene på
tidligere skibe. øverst til venstre er det galionsfiguren fra hjuldampskibet Slesvig fra 1846, der i mange år blev
benyttet som kongeskib, og til højre for den figuren fra skruekorvetten Thor fra 1850 . Disse to figurer blev i
1905 opstillet ved nordgavlen af Modelkammeret. Nederst er det galionsfigurerne fra orlogsskibet Dronning
Marie, 1824, og skruefregatten N ielsjuel, 1855 , som blev opstillet henholdsvis ved nordgavlen afTakkelloftet i
1905 og ved sydgavlen af Hovedmagasinet i 1912. De fire andre er anbragt således: Skruefregatten Sjælland's
(1858) ved nordgavlen af Søofficersskolens østfløj. skruekorvetten Dagmar's (1861) ved skolens vestfacade (se
side 5 og 219), orlogsskibet Dannebrog's (1850) syd for Kleinsmediens kontorbygning (se side 179) og korvetten
Valkyrien's (1846) ud for Matenelkommandoens hovedbygning. Desuden findes skruekorvetten Hejmdal's
(1856) galionsfigur ophængt i Søofficersskolens trappehal. - Bymuseet.
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Hans Peter Jacobsen (f. 1923).
Chef for Orlogsværftet. Født i
Århus. Blev cand. polyt. 1947
og s. å. ingeniør ved Søminevæsenet. Afdelingsingeniør 1966 .
Blev overført til Søværnets Materielkommando 1968. Overingeniør 1971. Har gjort en stor
indsats for modernisering og
udvikling af Søværnets torpedoog torpedoildledelsesmateriel.
Ansattes som chef for Orlogsværftet ved denne stillings
oprettelse i 1981.

Her vises udsigten vestpå mod
Amaliehaven, Amalienborg og
Frederikskirken fra alleen på
Dokøen, der er en fortsættelse
af Elmealleen på Frederiksholm. Ved alleens vestlige ende
findes anløbsplads for Dokøfærgen , og til venstre derfor ses
vagthuset. - Fot. John Jedbo
1987.
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rådet konstateret, at Orlogsværftet kunne virke som prisregulerende faktor for de reparations- og nybygningsarbejder, hvori andre værfter kunne deltage. Som konklusion stillede rådet forslag om, at Orlogsværftet blev omdannet til et statsaktieselskab, hvorved der kunne sikres
dets ledelse den handlefrihed bl.a. til rettidige investeringer, som var nødvendig, for at værftet kunne holdes rimeligt konkurrencedygtigt. Med hensyn til placering anbefalede styrelsesrådet, at Orlogsværftet skulle forblive på
Holmen af såvel økonomiske som organisatoriske og militære grunde. For det tilfælde, at Forsvarsministeriet ikke
måtte ønske nybygningsvirksomheden opretholdt, mente
rådet, at værftet burde indgå som reparationsafdeling under Søværnets Materielkommando.
Denne myndighed var med henblik på en gradvis sammenlægning og integration af Søartilleriet, Søminevæsenet, Televæsenet, Navigationsvæsenet og Intendanturen
samt Skibs- og Maskininspektionen formelt blevet oprettet den 1. december 1967 med kontreadmiral S.]. Valentiner som første chef. Materielkommandoens centralledelse

OMLÆGNING AF TEKNISK TJENESTE

og kontorer blev efter fornødne ombygninger etableret
på Arsenaløen i Prøveanstaltens bygning samt i Arsenalets
sydlige hovedfløj og i dets sidefløje. I takt med udvikling
og gennemførelse af den nye organisation kunne de tidligere institutioners domiciler frigøres og stilles til rådighed
for andre formål.
Trods det motiverede forslag fra Orlogsværftets Styrelsesråd og uanset, at værftet rådede over udmærkede nybygningsafdelinger på Dokøen og Frederiksholm, hvorfra
det havde leveret flåden mange vellykkede skibe og fartøjer, samt uanset, at det besad stor kunnen på marinetekniske områder, bestemte regeringen den Il. januar 1972,
at Orlogsværftet skulle ophøre med nybygningsvirksomhed og fremtidigt kun udføre reparationer og vedligeholdelsesarbejder. Efter et stort antal særlige undersøgelser
overtog værftet derpå ledelsen af de våbentekniske
værksteder og blev underlagt Materielkommandoen. I
1981 trak Stundsig-Larsen sig tilbage, hvorefter direktørembedet blev nedlagt, og overingeniør H. P. jacobsen ansattes som chef for Orlogsværftet i dets nye skikkelse.

Vejnavne
Holmens veje , der i hovedsagen
er orienteret nord-syd og østvest, er nu ret prosaisk kendetegnet ved numre. Det burde
overvejes at lade dem op kalde
efter historiske personer og begreber f.eks. Niels juels-, Henrik Spans-, Judichærs-, Danneskiolds- og Suhmsvej rn.fl . samt
Kanonb ådsstien. Beddingsvejen .
Tømmerpladsen, Snedkerkajen
osv.

243

ÅRENE EFTER 1945

Nyholm Hovedvagt set fra Marinekasernen omkring 1960. Holmens vagtkompagni med musik og fane marcherer efter endt hverv ind på kasernen. Ammunitionsvognene til venstre og luftværnskanonerne ved Sixtus
Vold er udtryk for beredskabet i den kolde krigs tidsalder. Kaserneskibet Fyen ligger endnu på sin plads ved
Elefanten; blev ophugget 1962. - Søværnets Fotoarkiv.
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I dag bærer Holmen præg af bygninger og anlæg af vidt
forskellige størrelser, stilarter og aldre - fra år 1723 til
nutiden. Et stort antal af bygningerne er fredede og
fremtræder meget velbevarede. Hele bygningsmassen er
hensigtsmæssigt udnyttet, men efter nænsom tilpasning
anvendes den i mange tilfælde til andre formål end oprindelig bestemt. De særlige anlæg, såsom kajer, veje, broer,
telefonsystemer samt strøm- og vandforsyning, er moderniseret gennem årene og medvirker nu til, at Holmen giver indtryk af orden og effektivitet.
Om end Christiansholms pakhuse og Dokøens kulskure
og værksteder til dels maskerer 1700-tallets fornemme Arsenal og magasinbygninger, udgør Holmen dog en interessant del af Københavns indre havnefront. Især er det
den ældste del, dvs. Nyholm med Hovedvagt, Mastekran
og Takkeladshuse, som er synlig udefra, og det er her, de
udadvendte aktiviteter foregår. Fra Marinekasernen på
Sixtus varetages bevogtning og ordenstjeneste samt de ceremonielle opgaver, som knytter sig til højtideligheder i
kongehuset, til særlige mindehøjtideligheder og til flåde-

Nederst fo rri ge side :
Sixtus Vold og Marinekasernens
administrationsbygning og
midtfløj set fra vest. Etablissementet, som i sin tid blev anset
for at være meget moderne, er
i de senere år moderniseret til
vor tids norm. - Fot. John Jedbo 1987.

Den 9. juni 1967 aflagde kadetterne i bevogtningsfartøjerne
Dryaden og Havmanden honnør
for Hendes Kg!' Højhed
tronfølgeren prinsesse Margrethe og greve Henri de Laborde
de Monpezat i anledning af det
forestående bryllup. Kongeehaluppen passerer kadetskibene
ved Elefanten under pressefotografers opmærksomhed. Foran
Dryaden ses motorfærgen ved
Elefantvagten og i baggrunden
Marinekasernen. - Søværnets
Fotoarkiv.
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Herover ses nordlige Nyholm
og Elefanten, som området tager sig ud i vore dage. På
plænen til højre lå den bedding. hvorpå Dannebrage blev
bygget j 1692 . Ved Elefanten er
to minelæggere af Falsterklassen fortøjet. Nederst til
højre Elefantvagten. - Søværnets Fotoarkiv.
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besøg samt til flagtjenesten, der ikke mindst kendes fra de
daglige vagtskud fra batteriet Sixtus, når flaget skal hejses
eller nedhales.
Sammen med Quintus og Margretheholm er Nyholm
nu især et skoleområde, men er også tilholdssted for en
væsentlig del af flåden, hvis skibe regelmæssigt fortøjer
her. Da Søminevæsenets kontorbygning blev ledig, stilledes den til rådighed for ekskadrenes administration, og
dette var ikke mindst velkomment for undervandsbåds-

NYHOLMS HOVEDVAGT

Flådestationens chefer
fra 1926 til dato:
kontreadmiralerne
G. C. Amdrup 1926-27,
T. A. Topsøe-Jensen 1927-29,
F. Cold 1929-30 og
C. G. Bastrup 1930-37,
kommandørerne
P. Ipsen 1937-41,
A. E. V. Grandjean 1941-48,
H.J. Frederiksen 1948-53,
S. B. V. J. Greve 1953 -57 ,
A. Schmidt 1957-58 og
E. Groth 1958-61,
kontreadmiralerne
K. Lundsteen 1961-63,
H .J. Bahnsen 1963-66 og
E.J. Saabye 1966-69 samt
kommandørerne
H. L. Prause 1969-73,
E. V. Jørgensen 1973-80,
O.J. Kisum 1980-82,
P. Wessel-Tolvig 1982-86 og
F. Volke 1986-

eskadren, som var blevet hjemløs, da dens moderskib
måtte udrangeres. Den fik plads i kontor- og omklædningsfløjen, som af de beskedne undervandsbådsfolk
snart blev kendt som »Ubådspalæet«,
Frederiksholm og Dokøen er fortrinsvis Orlogsværftets
og forsyningstjenestens områder, men ved den tekniske
tjenestes omlægning blev det muligt at frigøre Kleinsmedjen og Lantememagasinet til brug for Konstabelskolens
værkstedskurser, der før lå uden for Holmen, og de rum-

Når København har besøg af
fremmede flådes tyrker eller af
fremmede orlogsskibe, aflægger
disses chefer visit efter omstændighederne hos inspektøren for
Søværnet eller hos chefen for
Flådestationen. Normalt finder
disse visitter sted på Holmen i
Nyholms Hovedvagt. Den besøgende ankommer som regel i
motorbåd, der lægger til ved
Sixtus Kaj under flaget. Et
honnørkommando, der er opmarcheret inden for Sixtus
Vold, hilser derpå den besøgende, som efter honnørafgivelsen
føres til Hovedvagten, hvor
besøgsprogrammet drøftes, medens der nydes en forfriskning.
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Salut
Salutering, som består i affyring
af et antal kanonskud med løst
krudt, er en del af det maritime
ceremoniel og har som mange
andre skikke oprindelse i praktiske forhold. I artilleriets barndom sejlede orlogsskibe med
ladte kanoner uden for hjemlige farvande . Skulle fremmed
havn anløbes i fredeligt ærinde,
måtte kanonerne aflades, og det
skete bedst ved affyring. Den
lokale fæstning gengældte den
fredelige gestus på samme vis.
Mødtes orlogsmænd af forskellig nationalitet på fredelig færd,
affyredes kanonerne før passage. Disse foranstaltninger blev
oprindelsen til salut for nationsflag og for kommandotegn.
Med udviklingen bortfaldt
nødvendigheden af at sejle med
ladte kanoner, men man ville
nødig undvære det festlige skyderi, og salutering blev gradvis
systematiseret, idet man af økonomiske grunde gik over til
brug af løst krudt. Reglerne for
salut er nu internationale og indebærer, at der ved officielle
lejligheder affyres et reglementarisk bestemt, ulige antal skud
med 5 sek. mellemrum, i tilfæl de af sørgesalut dog ca. 30 sek.
Salut afgives fra skib eller salutbatteri, i København batteriet
Sixtus. Et besøgende statsoverhoved, som kommer ad søvejen,
hilses med 21 skud, der ikke
besvares. En besøgende orlogsmand saluterer værtslandets nationsflag med 21 skud ved indsejling til havnen, og denne salut besvares med samme antal
skud. I Danmark gælder specielt, at regenten saluteres med
27 skud af danske orlogsmænd
og salutbatterier. For kommandotegn gradueres således, at admiralsflag får 17, viceadmiralsflag 15, kontreadmiralsflag 13
og orlogsstanderen Il skud .
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mer nu fremragende uddannelsesfaciliteter. På Arsenaløen finder man foruden Materielkommandoens kontorer
og Farvandsvæsenets magasin stadig værksteder for skibsartilleriet.
Holmen er også præget af grønne områder, og som
krydderi på dens mange forskelligheder vil man bemærke
partier, hvor samspil mellem beplantning og gamle og
nyere bygninger skaber idyl, og hertil bidrager også en del
historiske mindesmærker, hvoriblandt galionsfigurerne er
mest iøjnefaldende.
Alt i alt har Holmen kunnet holde trit med udviklingen
og udgør stadig et godt støttepunkt, som flåden har behov
for ved Øresund, ligesom den som hidtil kan betjene Far-

.HOLD PÅ HOLMEN.

vandsvæsenets, Søfartsstyrelsens og Miljøstyrelsens skibe.
Den megen tale om udflytning, nedskæring eller
nedlæggelse, som i de senere år igen er fremkommet og
beskrevet i en kontroversiel arbejdsgrupperapport, fik i
1987 Forsvarsarbejdemes Oplysningsforening til velmotiveret at formulere fyndordet »Hold på Holrnen«. Det er
også velbegrundet fra et strategisk synspunkt. Ikke desto
mindre blev der i marts 1989 truffet politisk beslutning
om udflytning af flåden fra Holmen og om nedlæggelse af
Orlogsværftet. Dette imødekom visse lokalpolitiske
ønsker og er kædet sammen med forhåbninger om driftsbesparelser ad åre. Men samtidig svækkes forsvaret af
Sjælland.

Sixtus saluterer dronning Elizabeth 2. ved hendes ankomst til
København i maj 1979 med
kongeskibet Britannia eskorteret
af fregatten Peder Skram og destroyeren SheJfield (th.) . Under
FaJklandskrigen ramtes SheJfield
af et missil. som ødelagde en
del af skibets maskineri. H årdt
vejr begrænsede bjærgningsarbejdet. og efter seks døgn sank
skibet. - Søværnets Fotoarkiv.
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Bygninger efter 1945
På Nyho1m:
Torpedoværksted 1958 .
Tilbygning til Søminevæsenets
kontor 1959 .
På Quintus:
Depot 1951. Magasin 1956.
Kontor- og skolebygning 1958 .
På Frederiksholm:
Maskinværksted 1954 .
Torpedobådsværft 1954 .
Akkumulatorværksted 1958 .
På Arsenaløen:
Magasiner 1947 ,1961 og 1965 .
Artilleriværksted 1961.
På Margretheholm:
Lager 1947.
Kampinformationsskole 1948.
Konstabelskole 1953-54.
Havariskole 1954 -58.

Holmen i 1985
Arsenaløen - nærmest - domineres mod vest af det fornemme Arsenalkompleks med Kuglegaarden og i midten af det
nye artilleriværksted. Til højre
ses kanonbådsskurene på »Halv
Tolv- samt nogle småmagasiner.
Langs Frederiksholms vestside
bemærkes de imponerende magasinbygninger og Søndre Masteskure, og på østsiden de seks
afdelinger kanonbådsskure.
Desuden ses det store torpedobådsværft langs Snedkergraven . Dokøen fremtræder som
eftersyns- og reparationsafdeling med værksteder, tør- og
flydedokke på den nordlige del,
medens Kulskurene på den sydlige bruges som magasiner. På
Nyholm kan man skelne Spariteloftbygningen, Gamle østre og
Gamle Vestre Takkeladshuse
samt Søofficersskolen. Til højre
for Nyholm træder Teknikskolen i Quintus tydeligt frem og
desuden bemærkes Charlotte
Amalies Bastion med Kongebrovagten. Nord for Nyholm ses
Refshaleøen og Lynetten med
Københavns Rensningsanlæg,
samt Trekroner. - Fol. Hasse
Christensen 1985 .
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100

200 metar

Kortet viser Holmens område i nutiden med angivelse af de fleste etablissementers opførelsesår. Landarealet
er i alt ca. 700.000 m 2 , medens vandarealet udgør 730.000 m 2 med 6,3 km kajlængde. Bebygget areal tæller
120.000 m 2 fordelt på godt 400 bygninger, småhuse og skure. Vejnettet måler ca . 15 km .
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Enveloppens 1., 2. og 3. Redan samt de ydre voldområde r rundt Frederiks og Carls bastioner såvel som hele
Wilhelms Bastion benyttes af fristaden Christiania og skæmmes nu af et omfattende og næppe lovligt byggeri.
- Tegning af Arne Gaarn Bak 1986.
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SILHDUETTAVLE
EGENTLIGE

FREGATIER
F 3S2 PEDER SKRAM

F 353

HERL~

KORVmER
F 355 OLFERT FISCHER

F JS4 NIELS JlÆL

BEVOGTNINGSFARTØjER
p S30 DAPHNE

P 53 1 DRYADEN

••

TOIU'ED06ÅDE
P SID SØLøvEN

&s.

+,

P 512 SØSJØRNEN

P 513 SØHESTEN

..$es·
P 541 IlRfDAL

P 542 HAMMER

•

•

U!'.OERVANDSSÅDE

••

P 511 SØRIDDEREN

t

P 540 SILLE

P 534 NOoJADE

P 533 HAVFRUEN

S 3Z1 SPÆKHUGGEREN

P 543 HUITFELDT

P 544 KRIEGI

•

•

S 320 NOoRHVALEN

S 329 SPRINGEREN

S 321 NOl

MINElÆGGERE
N IlD FAlSTER

N BI FYEN

N B2 MØEN

MINESTRYGERE
M ~2 ALSSUND

M ~4 GRØNSUND

M ~3 EGERNSUND

MS

SKIBE TIL SA

INSPEKTlONSSK ISE
F 34B HVIDSJØRNEN

F 349 VÆDDEREN

F 350 II

INSPEKTIONSKUTTERE
y 384 MAAGEN

Y 3B6AGDLEK

y 385 MALLEMUKKEN

y 387 AGPA

ORlOGSKUTTERE

y JOD BARSØ

y ~I DREJØ

y

~2

ROMSØ

y

~3

SAMSØ

y

~

TANKFARTØjER

BEVOGTNINGSBÅDE

y 315

y 316

STOR-SOTVED

Y3l7

v rte

Y 319

A 568 RIMFAXE

lIlLE -BOTVED

Udrustning og vedi~geholdelse af flådens skibe har altid været en vigtig del af virksomheden på Holmen og
Orlogsværftet. Indtil 1970 havde værftet også bygget ho vedparten af skibene. Normalt afgi ves mellem en fjerdedel og en femtedel af skibene til rutineeftersyn .
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SKIBE I SILHUET

JENS

SKIBE

lE

F 356 PETER TORDENSKIOlD

...

~

~

P S35 NYMfEN

P S36 NEPTUN

SØHUNDEN

.d's t

•
I

_-:

'+ 5
..t's t

p SIS S ~U LVEN

p 54S NORBV

$
p S47 SEHESTED

P 546 RODST EEN

p S4S Sl.ENSON

N 83 SJÆLLAND

NO

P S38 ROTA

P S37 RAN

N 43 LINDORMEN

P 549 WILLEMOfS

N 44 LOSSEN

M S78 VILSUND

MSTl lA.VSUND

.1AL

F 351 FYLLA

F 340 8ESKYTTEREN

y 388 TlA.l.GAQ

L.

~

~

IS VEJRØ

y 306 FARØ

Y

~
KINFAXE

TRANSPORTFART~J

~7

LÆSØ

-~
A SS9 SlEIPNER

~

JiJ.:

Y ~8 RØMØ

Y 343 LUNDEN

KONGESKIB

,~
A 540 DANNEBROG
UDARBEJDET VED FJERNKENDINGSSKOLEN SEP. 1986.

Ovenfor ses nutidens skibe i silhuet i samme indbyrdes størrelsesforhold. Målestok lidt mindre end I :2000. Siden tavlen blev udformet i 1986, er en del af skibene udrangeret uden erstatning.
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Disse iøjnefaldende og klangfulde fyndord blev lanceret af Forsvarsarbejdernes Oplysningsforening i 1987, da
debatten om en eventuel udflytning fra Holmen igen tog fart. Hold på Holmen stod bl.a . at læse på HTs busser
for at vække opmærksomhed om den store arbejdsplads. Med tanke på Danmarks forsvar kan ordene også
læses som en strategisk velbegrundet formaning til befolkningen, der dog ikke lod sig råbe op. - Fot, John Jedbo 1987.

Bo Bramsen:
KØBENHA VN før og nu - og aldrig
Sven Thostrup: Holmen og Orlogsværftet
CO Forlaget Palle Fogtdal A/S, København 1989
Sat med Baskerville 11.5/12 og 8.5/9.5 og trykt
på Uno-mat 115 g
Reproduktion: Bernh. Middelboe. København
Tekst og billedtryk: Seanprint . j yllands-Posten A/S, Viby
Smudsomslag og forsats: johnsen + johnsen, København
Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn, Skive
Vignet på bindet: Københavns byvåben, 1660
Udgivet med støtte af Konsul Georgejorcks Fond,
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat samt
Brandt Brandtved Fonden.
ISBN 87-7248-037-8 (bind 8)
ISBN 87-7248-027-0 (kpl.)

O pdeling af Værkets Il bind
De enkel te binds indhold i
sammendrag, svarende til kortet.
:Sl

l

Københavns Slot - Første, andet og tredie Christiansborg - Thorvaldsens Museum - Centraladministrationen - Slotsholmsgade - Det kg!' Bibliotek Børsen - Privatbanken - Christians Brygge.

2-2a

Gammelholm Værft - Botanisk Have Charlottenborg -Detkgl. Teater -Gammelholms bebyggelse 1862-70 - Frederiksholms tilblivelse - Prinsens Palæ og Frederiksholms gader.
Østergade - Bremerholm - Nicolaj-kvarteret Højbro - Amagertorv - Vimmelskaftet - Nygade
- Gammel- og Nytorv - Frederiksberggade - Ved
Stranden - De stille gader.

3

Ny Østergade - Kristen Bernikowsgade - Christian 9.'s gade - Gammelmønt - Vognrnagergade 4
Åbenrå - Landemærket - Pilestræde - Købmagergade
- Gråbrødretorv - Latinerkvarteret - Nørregade.

5

Kongens Nytorv - Gothersgade - Ny-København
anlægges. Rosenborg Slot og Have, Adelgade Borgergade og saneringen, Kronprinsessegade - Sølvgade - Rigensgade - Dronningens Tværgade - Store
Kongensgade - Nyboder - Grønningen .
Nyhavn - Strandstræderne - Bredgade - Frederikskirken - Skt. Annæ Plads - Amaliegade 6
Amalienborg - Kvæsthusgade - Ny Toldbodgade Nye havnefront - Esplanaden - Toldboden.

7

Chr.havns tilblivelse - Knippelsbro - Strandgade
- Torvegade - Chr.havns Torv - Kanalgaderne Dronningensgade - Prinsessegade - Frelsers Kirke Christiania - Langebrogadekvarteret - Langebro Chr.havns Vold .

8

Holmen og Orlogsværftet - Flådens Leje - Nyholm - Quintus og øvrige Bastioner - Christiansholm og Arsenaløen - Langøen, Frederiksholm og
Dokøen - Margretheholm .

9

Ycstervold - Vesterport - De første udbrydere Yolden sløjfes - Yesterbros passage - Vestervoldgade - Tivoli - Banegårdene - H.C. Andersens Boulevard - Gyldenløvesgade - Banegårdsterrænets bebyggelse .

la

Nørreport og Nørrevold - Nørrevold sløjfes Nørrevoldgade - Ørstedsparken - Israels
Plads - Nørre Farimagsgade - Nørresøgade - Østerport - østervold sløjfes - østervoldgade - Botanisk
Have - østre Anlæg - Stockholmsgade - Østersøgade
- Østbanegade - Kastellet - Langelinie.

Il

Historisk oversigtsbind. Byens vækst, krige,
brande, gadenavne samt tidstavler. Endvidere
Litteraturfortegnelse til de enkelte områder - Topografisk register - Personregister - Kunstnerregister.
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