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som indtil da havd e væ ret S{lt i Øst e rsne n. ,.E n ge I e n" blev
bygget i Kaliund borg.
Dets Tilblivelseshistorie i korte Træk. v)
Ve d Aaret 1500 skal en fra nsk leibsbygger have op fu ndet
Ved Viceadmi ral G. IL R. Z a c h a ri ae.
4-ka ntede Kanonport e til at lukke med Faldporte. hvilken Opfin de lse trrks blev ben yt t et til at fo rsy ne k ibene med Ka non er
Den dan ke Flaade bestod fra den først e Tider af Landets Indlangs iderne, hvor de anbragtes i 2 Lag over hinanden . Dette
byggeres Skibe. d. v. s. at der, nunr en Flaade kulde udruste, gik
gav Anledning til Bygning af ejlsklbe, der sæ r li g vare be temte
Opbud til forskellige Havne i Rig et, hvor der da udrustedes et
til Kr ig brug, mede ns de tørre ejlskibe tidligere benyttede
eller flere kibe, som da mødte paa det ted, som Kongen besanvel til Hand el fore t a gender som i . Kr ig, og Orlogsskibe ne fik
st em te. I den ældre Tid maatte Handel kibene nemlig væ re
derved de t a lminde lige Præg. som de beh old t indtil den nyeste
for sy nede med en kraftig' Be væbning og en to r Besæ t n in g for at
Tids ge n ne mg ribende Fo ra ndri nge r.
kun ne for vare si g se lv , Naar Togtet var tilendebragt. sk iltes
De ove n fo r n av n gi v ne Skibe. som bl eve byg ged e e fter det omFla a den ud, og S kibene med Besæ tnin g se ndtes hjem ige n ti l de
h andl ede n y Sys tem,
EIJne a f Landet , hvo r
rna a be trag t es spm de
de hør t e hj emme. Men
før st e Sp ire.... hvorfra
f ra den 'rid af', da der
vo~e Se j I kr} g s s k i b e
k und e væ re Tal e om e n
vok sed e . frem bil - den
sæ rlig ko nge l ig SkibsSk ik ke lse, hv ori de
Ilnade uf nogen Bet ydha ve vær e t ken dte i
niru; ved iden af de
de nyere 'ride r. ge naf Byerne o. a . udrenem mange Forandrinded e Krig kibe, maa
ger i Enkeltheder. men
der nodvendigvis have
. tndig bevarende Præ"æret ikke b lot et eller
get af s in Oprindel se.
flere kongelige VærfDe t ka n ikke bete r, hvorfra Fl auden
temt afgøres, hvor ,.i
tiltnk le t og udruste t
Havnen" den konge kunde udga a paa de
li ge Flande har ligget
Orlo gsfnrber, som Kon1428. me n de t maa
gen pnnbod, me n ti lli ge ogsau en Vin t erfor me ntlig h ave væ re t
i Næ rh ed en af Slot t et,
ha vn ell er et Leje.
hvor S kihene inden h vor Plaaden , naar den
forel øbig var sat ud af
fo r " Hæ vslml egllt t et"
Virksomh ed, kund e Ollkund e finde et nogen lægg es a ftak let, indtil
lunde sikke rt Lej e.
Og det ko nge li ge
der atter " a r Brug for
V ærft, de n første
de n. Undersøgel -er fra
pire til Orlogsværfde n nyere Tid have
for t t il at nævne Ki øtet, man have væ re t
paa
e l v e , lo t sbe nhav n 'om Hovedstation for Fland en
oe n. Endnu pan Ch rist ia n den IV 's Tid
all er ede paa E r i k a f
fandtes her endnu
P ommerensTid. Un idetmind te Bed d in de r denne Konge foreger, hvorpaa f. Ek .
tog Hansestædern e et
1597 en Ga lej og
Ang re b paa Kjoben1608 et Orl ogssk ib
h avn i Apr il 142 ; e fte r
bl ev e bygg ed e. Her
som det var saa t idli g
paa Aaro t, kun de den
bag Slot tet rep are redes , t.iltakle des , j a
da nsk e kengel ige Elaade, som la a i Havnen,
endog hygg ed es Kon ik ke med vir ke ved Fo rgen s Sk ih e, og her
svare t, d a dens Ud r us t bag Slottet, i den
n in g vilde udkræve
sankaldte
Grø nne gaard . Hnv n og selæn gere 'rid.
aavel
Tilh. det k gl. TIihli ot ek.
Kong Hans . 1481-1513.
det foregaaende som
nere till ige i den nes
Pl a nd en s Grundl æg!!er .
Aflægger, den nye
de t efterfølgende Aar
havde Kongen ogsaa Plander a rnle d e ved Kjobenhnvn, men da
kib ha vn , ma n da ogsaa det oprindelige Fl a a d e n s Leje søges.
bes tod Flaaden og aa af ndersaatternes kibe.
~ l en efterhaanden om det kongelige Væ rfts Virk omhed "okGrundl æggeren i eg entlig For stand af den dun sk o kongeli ge
sede, og der til kom flere og flere
nderafdelinger af denne. b lev
onde r den Kr ig. der udbrød 1509
Fla ade var dog Kon g H a n s.
Pladsen paa lotsholmen for trang t il de fornodn e id videlse r, og
me llem Danmark og Lubeok, be stræbte ha n sig for at tilvejeden ligeoverfor lottet ligge nde B r e m e r h o l m ble ,' da udset til
bringe en F laade af en sa nda n tyrke. a t den k unde maale si g
Anlægssted for et n yt Væ rft. Dette Orlogsværfte ts andet Stadie
med Lnbeck e rn es. I de t te Øjemed lod ha n bygge Sk ibe baad e
e r sands ynli gv is begyn dt al le rede u nde r Kon g Han s. som jo pna
hj emm e og i Udland et, især i London , e lle r kø bte fre mme de
man ge Omra ad er h ar sær lige Fortdenes ter af Murlu ens dv ik li ng.
Sk ibe . især i England og Skotland. Blandt de hj emmeb yg gede
Lidt e fte r lid t I rem st aar det ene Etablissem ent herovre efte r det
andet. Der a nlagdes Beddinge r m. m. u d imo d Strommen , BradSk ibe va re " E n g e l e n" og ,, ~ lltr i IL" de størst e. h ve r t IlILlI. 400
bænk med Kran er , de fornodn e Værksted er , og Forholden e paa
Læst er med Besætni ng af 500 Kr igsrn ænd, for ude n S ki bsfolkene,
a ltsnu i det Hel e 600
700 Mand hv er . De t var de st ørste Skibe,
det ny Værft . Hr e m e rh o l m s-V æ r It e t , se nereka lde t G a m m e lh o l m. vare i .Hove d ag en regule re de . pa a Kong 'hristiun TV's
0) Til Ud arbej delse n er ho ...« løagelill henyt tet : Kor t , Bi ll ed er og anelr e AktTid. Omsta ue nde Kor tski tse a ntyder. hvorl ed es Br em e rh ol m me d
aty kk er f m Hig..rr k iv et , det kon geli ge B ibli othek og Orl og . ...'errtet .
Rudv id er e Artikl er j Tid ssk rift fo r Sø...æsen af Sogn epr æst li. n. I, I n d, af
Om give l er saa ud paa de nne 'rid. Den st ore Reb er ban e havde
n lrektør ...e d Or logs...ær(tet K . E . 'r o x e n O!! Int endant B. W ••To r d e n I n g.
a llerede forlæn gst fundet si n P lads, t o Smedier - den en e ble,'
"Kjøbenha,'u'" a f C a r l Bruun , ftGanllne lho)m i æld re Ti d '" og "Den danske
se nere Tøj hu og Boldh us, de n an de n Kirke. - Der var a nlagt
Pla ad e I eid te Aarh undrede" af Ko ntorchf"f H. D'e g e n k c l v la mt "Yør Sømaf{t!
en Told bod, en Adrniralgaard, en Ka alh av e til Værftets Beh ov,
II Ist orl e" ar O. E id em og O. L iitk . n.
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Je r atte r sen ere bebn::;edes
med Boliger for Holmens
Fu nktionære r (Skipperboderne ) o. s. v.
Ved Bremerholm fand t
Flaaden sit Lej e i Krabbelok k e, en Vig paa Holmens
Nords ide ud imod t rommen.
Kong Hans' Flaade har ikkert havt Leje her. Endvide re har he r pauvisalig
været Leje for Kongen s Skibe
ba ade 1558 og HiOO, da her
la a en hal v Snes Skibe, og
1607, da 8 Orlo gsskib e opgives at ligge her. De Orlogsskibe, der ikke k nnde
rummes i Krabbel økke og de
ovennævnte Havne bag Slottet, lagdes I a n g H o I me n,
d. v. s. fra Krabbel okke henimod Holmens Kirke.
Frederik II' . og i. ær
h r i t i an l V' Reger ing t id
indtil Bromsebrofreden var
en glim rende 'rid for den
da nske Elaade. nder sidstnævnt e Konges personlige
Til syn fremst od en lang
Hæk ke ny Skibe. Som Byggest ede r nævn es Bremerholm,
Slots hol men og en Del priva te Værfter i Provinsern e
og Norge : Naar Lej ligh ed
ga ves, er hvervede Kongen
dog ogsaa Skibe ved Kob.
I Krigstid suppleredes Flaade n med Handel skibe. Til
Kryd ere toges hel st saadanne, de vare mere velsej lende end den Tid svære
Orlogsskibe, man gav dem
da et let Sparred æk over det
ege ntlige faste Dæk, der saale des ble,' Ba tt eri, og saa
havde man et Orlogsskib.
Kong Chris t ia n I V var den
uf Danm ar ks Konger , som
mere end nogen a nde n af
disse ved sine ualmindelige Evne r, sin Virk ekraft
og -dhol de nhed kom til
at tage person lig Del i at
ofr emh jælpe Landet
væ rn. Til han s Arbejde for
dette hørte ogsaa han
Tilsyn med Værftet pna
Bremerholm. Han indfandt
ig ofte paa Holmen , undertiden KJ. 4 om )!orgenen, paa de Steder, hvor
der arbejdedes, for at se
t il, at alt ble v ud fort,
som det skulde. Han s Inte resse for Sk ibsbyg ning
var stæ rkt ud vik let, I Ungdomm en va r han bleven
und ervi st i Matem at ik,
Te gning og "Ar kitektur",
og han hav de og all. "f ' ) Sarkitektur saaledes II
da men t et forstand e" at
Modell er til ny ),-:
thi det var pau
efter Modell er, at
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byggedes - ble ve ud førte
under hans Lede lse, og oft e
lagde han selv den sid te
Haand derpaa. Og endelig
var han en duelig ørnnnd
Og en fremragende Fører i
Kampen paa Hav et.
traks efter Tronskiftet ,
alt an ved Kong F r e de ri k
I ll 's Tronbestigelse, var Flaa ·
de n imidle rtid i en mindre
god 'I'i lstand efter de sidste
ulykkeli ge Kri ge. Efter Regeringsfora ndringen 1660 to ges der atte r kraftigt fat pna
dvikli nge n, og Planden gik
nn en Storheds Periode imode.
l Begynde] en af Aaret
1657 var
i e l s J u e l bleven
udnævnt til Holmen s Chef .
Denne unge, dygtige Adel mand, (han var kun 28 Aar
gamm el), om under en sek lUlrig Tjeneste paa den hollandske Flaade under Ad miralerne Tr omp og Iiu y t e r
ha vde deltaget iSokrigen
med Englan d og i Fred stid
dernede hav de lær t saa meget
a f det, der udfordrede s til at
bestride Virksomhed en som
Holmens Che f, var som sel vskreve n til denne Post. Kor t
e fter udbrød Kri gen med Ca r I
Gusta v, 1657- 60. Adm iral
Niels .Juel urlfoldede paa Bremerholm en stor Virksomhed
for at i. tand æt t e og bemande
saa ma nge kibe som muligt.
Forsvaret af Hoved taden mod
o iden under Sven skerne.
Angreb paa København ledede af den ung e Niels Juel,
men om hans øvrige Virksomhed paa Soen under denne
Kr ig li gesom under den paufolge nde, den skaanske Kri g
fra l lJ7i) - 79, er det ikke her
Ste det at komme ind paa.
Det Na vn, som st aa r højst
i den dan ske Pla ndes Historie fra denne betyd ningsfulde Periode, er 0helten Niels Ju el 's, men
og all. om Administrator
i Fredens Tid var han
liges aa virksom, ut rættelig
og ind igtsfuld, l de 20
Aar af C h r i s t i a n V '
Liv, . om fulgte ef ter den
skaanske Krig, vokse de
Flaaden, Skibe nes Anta l
. foroge des , Værftet udvid edes og det fas te Personel
blev st ørre , og meget bet ydelige Fremskri dt for Marinens Vedkommende pna
alle Omraad er fandt St ed.
I Aa ret 1683 bl ev Niels
J uel udnæv nt til Præsident
i Admiralitetet, Gehei meraad og Medlem af Stat ra adet, dog vedblev ha n
t ill ige at st a a som Holmen s
Chef indtil Aare t 1690.

Kong Christian I V. 1588-1648.

Han indtog altsaa en meget høj tilling i Marinen og har udentv iv l ogsaa øvet en sto r Indflydelse paa Sagernes Gang.
Da Flaad en i 1680 bestod af 77 Kri gsski be me d 2325 Kan oner
var Bremerholms Vrerft ut ilst ræk kellg for den , og Kjøbenha vns

Havn , der dengang ikke ,',
'l
ig l:e.,'
Nyhavn, for indskrænket
'n behøve
l nu best
for de stø rre kibe, hv
mudringe n af Ha vnen
n1dt ti. rækkelig

. mod Tord end til
H avnen Uddybning
ug da man ved Opyld til at dann e et
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KJ obenhavn og Christianshavn, ca, 1650.
ny t Værft , begyndtes Anl æg et af Øe n N y h o l m (N y e W e r e k)
pa a Revshulegrunden s søndre Ende . Arb ejd e t ud for t es efte r Teg ning af Gen eralqvart ermest er (d. e. Chef for In geniorv æsen et ) H o f fm an n.
Stedet for det t e Anl æg var al le re de i on
Anrrækk e bl ev et ben yttet a f Sk ib e , som
vild e udkaste deres Ballast, hvorfor det
var mærket mod to høje Pæle med Hæn der pua , se nere for tes Natrenovationen
sa m mesteds hen , saa at de r maa have
været grundt, j a, en Hyg af Heve t val'
endog tør ved dagligt Vand e. Nu bl e v
del' e nd yderme re sænket et Par
ubr ug elige Fartøi er, nemlig Ki elhu lingsprunuuen " Sor te Hytter" og
Kro j erten .Sven sk e Diderich ". Det te
Ste d blev de t forste Grundlag til
den Landdannel se. som erholdt Navne t I yhol m,
Det var Ad m iral Henrik S p a n ,
Medlem a f Admirali tet et , so m fra
Ul O ha vde funet særligt Tilsyn merl
Brem erholm so m en Ar t Fabrikmester
elle r Holmens Che f (forst IO Aar efte r
. mod t og h an ud trykkeli g Ud næ vne ls e som
Ho lm en s Che f ; han var Ni el s Juel s Afløser
som sunda n) , und er hvi s Regim en t e Nyholm
blev inddraget under Holmen s Omraude. Pa a Øe n Ny ho lrn an lag de s efterhaanden 3 Bed d in ge r, og en Del af Skibsbyggeriet fo rlagdes he rKong Christian
ti l. I Septem ber I GllO ha vde Adm ir a l Sp an udb edt
sil: Ti lladelse til at bygge en Bedd i ng pna de nne
Hol m. Kongen b ifaldt de ns Bygning, og Orlogsskibe t D u n n e b r a l:
paa 94 Ka no ner (det Skib, som und er Komm undor l v n r Hv itfe Id ts Kommando 1710 spra ng i Lu ft en pa a Kjo~ e Bug t e fter en
æ refuld Kamp ) var de t førs te Ski b, hvor ti l Kjol en blev lagt paa
denne Bedding, me n da "ar Ban kestokk en knap ri gt ig fæ rd ig,

Op fyldningen paa Øe n N~·ho l m " ur heller ikk e fuldend t , ua gte t
va l' bl e ve t befal et , at 2000 Læs Ler sk ulde opgraves
mell em Kast ellet og Ny bode r og fores til Hol men. Spa n
u nske de, at den a nde n Bedd in g k unde kom me i
Stund I li !l2, sn ule des a t der k unde byg ges 2
Skibe pua e n gang, h vil ke t var det ford elagt igste. De tte skete dog i kke , da .lo rdt.ilIo rsl on Foregik langsommere end b ereu- >
ne t. Forst-l (i!l4 run a den a nden Bedd ing
være hlev et færdig. Pall, Ko rtet over
Flund ons Lej e fru I li !l7 er e a ll e 3
Bedd inger viste, den Bdie og syd ligste
t Ult ved det gamle Batt eri, hvo rom
nærm ør e i dot følg ende. Af Bygninger pu a Øen fand t es e nd nu kun et
Vag bshus og nogl e ~[a t er i alhu s e .
Tomme ret la u i Sta ble r und er ua ben
Himm el.
.. Duun ebrog " sat tes i Vandet i
Oktober I G!l:!. Ved sa mme 'I'idsp unkt,
nem li g i Decembe r s, A., ansattes
Danm ar ks første vid en ska beli ge Ski bskon struk tør, Olau s J ud i c h æ r , som
Ekv ip ag e- og Fab ri km est er.
Den !l de Ma] 1(,85 blev Begyndelsen
gj ort med at før e Chr istians ha vns Vold gennem Strand en ti l To ldboden . Fra Lov e ns
Ba stion pna Ch r ist ia ns ha vn førtes Vold en i en
st o r Bue \1(1 til Qvintus , og den ble v nu Iiammen
om don st o re og f'ortri n l igo lI a vn, de l' i sa a huj
Gr ad ha r bid raget ti l Sta de ns Opk omst og Væks t.
V. 1670-1699.
Om de t ny P l a.n d e l e i e.aom anlu gd es i Forbind else
me d Øen Nyholms Dannel se, ska l følgend e oplyses; Pland en havd e
jo i Ti dernes Lob, som foran a nf or t, hnvt sit Lej e paa forsk ell ige
Steder i Kj øbenhavns H avn: i Gro nne gaards Ha vn (omt rent uelfor
Christ ia ns k ir ke n paa hr ist.ian shnvn ), ved Slotsh olme n, i Krabbelokke (de n se n ere Mast e gra v pa n Br eme rhol m, sy d fo r Nyh nvns-
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Orlogsskib paa 66 Kanoner fra den sk aan ske Kri gs Tid (1675-1679).
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hoved) og paa den nær mest e Del af Str ømmen (Havnen nord paa),
og \(i97 samt Bill ed et Il f Kobenhavns Bombard e men t af de
Men efte r Tilendebringelsen af Opfyldningen a f de st ore Areall ie rede Plau der, Anno l i() (), og P rospek t et af Ki øbonh a vn i 170 2.
ale r, paa hvil ke Børsen, 'l'ojhuset og Proviunt ga ard eu
Sognepræ st H. D. Lind skr ive r herom i en Artik el i 'ridssam t en Del af Chri st ia nshavn b yggedes, blev Løbe t
skri ft for Søvæse n 1917 folge nde : " Det nye Flaad emellem Ki ohenha vn og Amngersaa indsnævret, at
leje udgjord e nær mest et Trapez, hvis n o rdlig e
Gr æn se endnu den Dag i Dag be tegnes ved
det var blevet umu ligt at have alle Sk ibene opden Bro, som fra Bomløbe t før er ove r t il Nylagtepaa de gamle Steder . Efterhaanden maatte
derfor en tørre Del af FJaad en henlægges
holm , og som Holmen Folk t ra ks ef t er
læn ger e ud a f Strøm men , ud imod den a f
Lejets Indret t else benytted e, naar de t ille de
hri tian lY anlagte Told bod, ved hvilken
til Pu mpning paa Skibene ell er senere ti l
den nævre Indsejling til Havn en var beligArbe jde paa Holmen . Ved Bommen var
anbragt et mindre Batteri, og mod ø st afge nde mellem 2 Blokhuse. se det hos ta aende
Kor t fra c. 1650. kibene Ina her mellem
gr ænsed es den nord lig e Linie af et andet
Rev hal egrun den og Byen, men Havne n
"det store Bulværk eller Bat te ri", et For hav de her intet andet Værn mod Sydost
svarsvæ rk med lange Flanker, der løb
end de la ve, naturlige Grunde.
sammen i en meget spids Vink el; Batte r iet var sikkert bygget med Træbrystvæ rn
111 O vare en Del af Orlogsski be ne forsøgsvis hen lag t e paa Pl adsen li geover for Toldog Kanonp ort e, hvora f der skal ha ve været
44, gan ske som paa et Sk ib. 16 5 blev Ski boden, ovre und er den paat ænkto Land vinding. 'I'il P æl evær k var der best ilt 300 Vra g
bet "Sort e Ryt t er " sæ nket her udenfor, for
ma ste r, og Ski bet Gly ksta d blev midl ertidigt
at Isen kunde have noget a t br yde paa, Bat t er iet fik sene re ' a vnet N eptunus og ma a ud gøre
he nlagt paa te det for at fun ger e som "Blokh us"
t il Besky ttelse for de 7 Il. 8 Sk ibe, der t il en
de n vest li ge Del a f det nuværende Batteri "Se xBegynd el e fik Plads paa det uds åte Sted. Dette er
tu ". Udenfor Hocken's nordlige Linie a nla gdes i
den først e spæde Spire til det ny F la ad e leje, om
defen iv Hensigt en Pæl er ække, best aaende af KnippeAdm iral Niels J uel,
pæle med mellemliggende Bomme, de senere E t akae ft er 3-4 Aars Forl øb fik det officielle Ram
H ol m en s Cb ef. 1657- 1690.
der. Den ø t l i g e G ræ ns e dannedes a f Øen Nyholms
H o ck e n (H o c q uen), e de efterfølgende Kort fra 1692
5

,

,/

6

7

-I

I

.. l

ff.

.rs

~r

,"

. "~

z•

•

,I
/ 7 / r«

IC

IS

15

/ 1!..

li

rz

I'"

/ :J

/:. .;.

I~

/»

I ::"

I( E. tg!. 1';;:1.. I) tZ!" II

l :'

--_ ... ..;

...

8

Kort ovel' "Hocken". Aar 1697.

stadigt voksende Landvinding,
men afsluttedes mod Syd af et
Punkt, der kaldtes det gamle
Batteri. Denne Lokalitet har
man søgt paa den nordlige
Grænse, men Kortet over Flaadens Leje fra 1697 viser den
tydeligt paa det her angivne
Sted som et firkantet Værk.
Batteriet maa kunne føre sin
Tilværelse tilbage til Christian
IV 's Tid; 1624 blev der sænket
to kgl. Skibe nærved Toldboden,
og det ene siges udtrykkeligt at
være sænket paa Antagergrunden, altsaa paa Revshalen, op
fra hvilken Nyholm jo ogsaa er
frem vokset ved Opfyldning. Batteriet eller "Blokhuset" omtales
ogsaa i 1650 og bevaredes i hele
Christian V's Tid; det maa have
havt frit Skud særlig mod øst,
indtil Christianshavns Vold var
hel færdig og Nyholm taget i
Brug. Dets Beliggenhed kan
maaske angives at have været
udfor det Sted, hvor Ophalingsbeddingen nu findes paa Nyholm. Herfra udgik Hocken's
sydlige Grænselinie, som
afsluttedes ved det Sted, hvor
den store Pram Arche Noe var
henlagt; Prammen blev senere
foreslaaet erstattet med et fast
Batteri paa 2-3 Stykker og
med en Corps de Garde (Vagtbygning) pa a samme Sted. Den
sidste, vestlige Grænse, udfor
hvilken den almindelige Færdsel af Handelsskibe foregik , var
oprindelig kun afmærket ved
Bomme mellem Pæle; først 1690
fremkom det Forslag, at disse
skulde erstattes med en "Gang"
ligesom paa den nordlige Grænse, saa at Vagten og Ronden
kunde have Opsigt med Lejet
fra alle 4 Sider ; dog burde der
paa denne Linie være 3 Løb ,
hvorigennem Orlogsskibene bekvemt kunde hale ud og ind,
disse Løb vises ogsaa paa et
Kort af Søkortdirektør J e n s
Sørensen af 170U, og de kunne
ogsaa ses paa Billedet af Kjøbenhavns Bombardement fra samme
Aar . Fregatten ,.Sværmeren"
havde iøvrigt ligget nogen Tid
som Vagtskib paa denne Fløj,
da Afstanden mellem Arche Noe
ug Bommen mentes at være for
stor.
Pall. nogle ældre Kort over
Hocken fremstilles de fire Grænselinier som brede, solide Dæm ninger, men de bestod e dog kun
dels af smalle, faste Pælebroer,
dels af Flydebroer, som tilsammen benævnedes Gangen
eller Omgangen omkring Flaaden, Vægtergangen, Galleriet
eller Stokværket. Snart blev
det forbudt Uvedkommende,
Mand, Kvinde, Dreng eller Pige,
at færdes paa Omgangen, selv

f
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om de vilde bringe Madvarer til
Vagten eller lignende.
Trods de anbragte Batterier
blev Hocken anset for at være
meget udsat i Tilfælde af et
fjendtligt Angreb; Admiral von
Stocken (Admiral Span 's Efterfølger som Holmens Chef) beklager 1698 den slette Defension,
som Indløbet og Renden den
Gang frembød, han mente, at
Bombardergallioter skulde byg ges for at raade Bod derpaa,
Hvem der er Ophavsmanden til
Projektet fra 1688 om et fast
Fort paa Revshalens Nordspids
(Meddelelser om Kjøbenhavn 4.
Pag.198) vides ikke; det blev
i hvert Fald ikke straks til
Virkelighed.
Flaadelejet var et indhegnet
Vandareal, hvor den øvrige Havns
Urenlighed . hidført af Strømmen,
kom til Ro. Følgen heraf saas
i et Lag Mudder, der var saa tykt,
at Skibene sad godt fast i det.
Fregatten Sværmeren, der dog
kun stak 12 Fod, skulde 1686
lægge ud, men kunde først aldeles ikke slippe løs, og da Skibet
endelig med megen Møje kom
fri, skete det med saa stor Fart,
at det med Kraft løb mod Omgangen og gjorde Ulykke der.
Senere fik man dog "Baggeren"
(Opmudrin gsmask inen ) til at
skaffe større Dybde, men saa
blev Fortøjningspælene løse .
Skibene var nemlig fortøjede
til Pæle. Kortet fra 1697 viser,
at disse Pæles Tal var over 80,
anbragte hovedsagelig i 5 Rækker fra Vest til øst. De kaldtes
vel Pæleknipper. men Pælene i
disse vare kun slagne "lige op
og ned", vist uden indbyrdes
Forbindelse, saa det i Storm og
Sø var let for Skibene at rokke
ved dem . "Norske Løve" rykkede
1683 en saadan helt op af Grunden, og 1698 gjorde baade "Tre
Kroner" og "Christianus Qvintus"
det samme, og for det sidstnævnte Skibs Skyld havde man
dog stivet Pæleknippet af med
en Stenkiste uden om det. Naar
saadan Ulykke skete, og Skibene
kom løs, kunde de let ved Sammenstød tilføje baade sig selv
og deres Kammerater Skade, selv
om man havde "Wriehalter" i
Beredskab til at tage Stødet, thi
Pladsen i Hocken var ret kneben.
De fleste Pæle fandtes desuden
snart raadne og vare blevne
løse ved Baggerens Arbejde, og
da ny og længere Pæle dog
skulde anbringes, benyttede man
Lejligheden til at regulere deres
Pladser i Rocken, da de hidtil
havde staaet altfor nær ved hin anden, og til at ombytte Knipperne med Skraapæle (Krydspælø,
Duc d' Alber, hvis enkelte Pæle
vare kraftigt forbundne med
del-ede, dog ikke beskadigede, Kebenluun: [d en. 20de oa 26de Juli 1700).
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Prospekt af København; Aar 1702.
hverandre) , der ikke vare dyrere end de tidligere. Af Mangel
store Orlogsskib Frederi cu s Qvartus paa 110 Kanoner. paa Mastetræer fuldførtes dog denne Ombygning før st i den ny
Etableringen af Værftet var i det væsentlige gennemført ved
Konges Tid".
Niels Juel's Død og Aarhundredets Udgang. Da Nyholm og ChriDen umiddelbare Følge af Anlæget paa Nyholm var, at nu
stianshavns Volds Forlængelse vare færdige, blev de r slaaet en
alle Flaadeus
smuk MedailJe,
Skibe paa enpaa hvis Revers
kelte UndtagelToldboden, Kaser nær efter
ste ll et , en Del
den Tid bleve
af Havnen,
byggede i Kiø Flaadens Leje
benhavn, Faog Nyholm ses.
brikmesterBremerholm
posten opretteeller Gammeldes, Officerer
holm, en Besendtes til Udnævnelse, der
landet for at
som Modsætst udere Skibsning til Nybyggeriet, og
holm nu blev
en særlig dansk
almindeli g, var
Skibsbygningsjo
fremdeles
kunst ud vikleHoved værftet.
Her foretoges
des.
Skibsbyggeefterha anden
MedaIlIe over Københavns Havn.
riet paa det ny
omfattende
Sl aaet i .A nled n i ng af Anlæget a f Ny holm og Ch r is t ianshav ns Volds F orlæn gelse.
Værft gik nu
Nyb ygninger
efter Judichær's Ansættelse rask fra Haanden, 1693 sattes
og Anlæg. Christ ian IV's Plan til Anl æget a f en Dok blev
Orlogsskibet Ne ldebladet paa 52 Kanoner i Vandet, 1695 gen optagen, Resultatet blev dog ligesaa uhe ldigt som før . Tæt ved
Dronning Lovisa paa 78 Kanoner, 1696 Prins Karl og Prins
Reberbanens Sydside, altsaa omtrent hvor Tordenskjoldsgade nu
Vilhelm, hver paa 54 Kanoner , 1697 Prins Christian og
udmunder i Havnegade, paabegyndtes Udgravningen i April 1681,
Prinsesse Sofie Hedevig, hver paa 76 Kanoner og 1699 det
efter at de fornødne Tegninger, Overslag og Forarbejder vare
12
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Efter et Broderi paa Rose nborg.

gjorte af Generalqvartermester Hoffmann og approberede af
hvilken Hovedadgangen til Holmen var, hvorved den ældre "HolKongen . Der arbejdedes ufortrødent til Aarets Udgang og hele
mens Laage" altsaa bortfaldt. Denne Bygning stod uforandret
det følgende Aar; ved Forpælingen af Dokkens Sider assisterede
indtil den store Ildebrand i 1795.
Ol e R ø m e r, og alt syntes at være i god Gang, da der i de sidste
Langs Holmens Kanals Bolværk opførtes 1738 det saakaldte
Dage af November 1682 skete et
"Hovedmagasin", bestaaende af to
Gennembrud, sa a at Dokken fyldtes
lange grundmurede Fløje, som i en
med Vand. Grunden hertil var ikke
stump Vinkel stødte sammen og for blot Kilder i Dokkens Bund og Sider,
enedes ved en mellem dem liggende
Pavillon . Det hele dannede en sammen fornemmelig en mangelfuld Konmenhængende Bygning paa 763 Fods
st r ukt ion af Slusen. I fem Aar hen laa Foretagendet nu i denne Tilstand,
Længde. Ved den store Ildebrand i
indtil Planen genoptoges i 1687. Tre
1795 ødelagdes Magasinets søndre Fløj
og 171 Fod af den nordre Fløj , Resten
Aar efter opgaves imidlertid det
Hele; Dæmningen foran Indløbet opredded es. Nogle faa Aar efter Branden byggedes det ødelagte op paany
toges, og Bassinet blev anvendt som
et almindeligt Havnebassin. Man
i to Etager med et afbrudt Tag.
Pavillonen i Midten (den senere Stunøjedes med en af Admiral Span opdenterforeningsbygning) havde 3 Etafunden Flydedok, som ifølge Christian
V's Dagbøger blev færdig den 10.
ger og blev smykket med en Frontispice og et lill e Spir med en NeptunsNovember 1691.
I Større Stræde ligeoverfor de gamle
figur øverst. En Klokke i Spiret rin Skipperboder opførtes i 1704 den angede Holmens Mandskab til og fra
Arbejde. Dette Bygningskompleks
selige "Generalkommisariatsbygning"
paa en Grund , hvor der tidligere havde
havde et ganske imponerende Udligget to mindre Huse for Admiraliteseende, betragtet fra Gaden paa
tet og Landetatens GeneralkommisKanalens modsatte Side.
sarrat. I den ny Gaard holdt begge
Gammelholms øvrige Terrain var
efterhaanden stærkt bebygget. Ved
Kollegier deres Forsamlinger i hele
Frederik IV's Tid. Midt paa BygSiden af Generalkommissariatsbygningen fandtes en stor Port, gennem
Kong Fr ederik IV. 1699-1730.
ningen, ligeledes med Facade mod
13

Generalkommissariatets Bygning (opført 170!) og Holmens Chefs Bolig (opført 1746) I Størrestræde.
Igennem den store Port var dengang Hovedindgangen til Holmen. Nedbrændte i 1795.

lange Reberbane, var som oversaaet med Værksteder for Smede,
Bødkere, Snedkere, Blokkedrejere, Rapertmagere, Billedskærere,
Sejl- og Kompasrnagere, m. v. Ved Indgangen laa Vagtbygninger,
længere fremme lange Baadeskure, Kogehuse for Beg og Sværte,
Vejerbod, Masternagerværft, Baadebyggerplads, Bankestok, Mastegrav og indhegnede Pladser til Opbevaring af Tømmer og Spaaner:
Delehaven og Spaanehaven, ja Gammelholm havde midt inde
mellem Værkstederne i Nærheden af den gamle Dok en Drenge-

Størrestræde , opførte Ch r i s t i a n V I en anselig Bygning for
Holmens Chef, (senere Residens for Præses i Admiralitets og
Kommissariats Kollegiet); inde paa Holmen byggedes et stort
grundmuret Hus med Lokaler for Konstruktionskommissionen,
Ekvipagernesteren, Magasinforvalteren og en stor Del Kontorer.
Den gamle hvælvede Bygning, "Trunken", som havde været Arresthus
for Misdæderne, blev indrettet til Tjæremagasin, og Terrainet, der
gennemskares i næsten hele sin Dybde af den gamle 1100 Fod

Værftets Hovedmagasinbygning og Pavillon (Flaadens Arkiv og ModelsamlIng), senere Studenterforeningens Bygning.
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Af denne Bestræbelse udgik alle de talrige Foranstaltninaer til
skole for 180 Sønner af Tømmermænd og Matroser, stiftet i 1743.
Flaadens Opkomst, saavel med Hensyn til Skibsbyggeriet som i
Eleverne undervistes af to Lærere, hvoraf den ene, betegnende
Retning af Anlæg paa
nok, var "Ridsemester"
Værfterne, saasom Doko : Tegnelærer.
ker, ny Magasiner, OpDet egentlige store
Skibsbyggeri foregik dog
mudring o. s. v., samt
paa Nyholrn, i Reglen (se
ikke mindst ved at ordne
alt Tjenesten vedrørende
dog senere) byggedes kun
ved bestemte Reglemenmindre Skibe og Fartøjer
ter og Instruktioner. En
paa Gammelhlom.
god Støtte havde han i
Vi skulle nu vende tilHolmens Chef S u h m, der
bage til Ny h o l m og se,
i Løbet af G Aar forfrem hvorledes Forholdene udmedes gennem de forskelviklede sig der gennem
lige Grader til Admiral.
det attende Aarhundrede.
Med Fabrikmester BenMed Judichær's Ansætstrup opstod der imidlertelse skete der som foran
tid Strid om Principnævnt et Opsving i Skibsperne for Skibskonstrukbyggeriet; i Tidsrummet
tionen, hvilken Strid fik
fra 1692 til Danmarks forsin Afslutning ved Bennyede Deltagelse i den
strups Fald, han afskedistore nordiske Krig i 1709
gedes i Maj 1739. Efter
byggedes i alt 19 Linienogle mislykkede Forsøg
skibe. Flaadens største
med hans Efterfølgere,
Skibe kaldtes jo siden
Thura og Turesen, saa
Frederik II 's Tid for OrDanneskjold sig
nødlogsskibe, men fra hensaget til at indforskrive
imod Udgangen af det 17.
en fransk Konstruktør
Aarhundrede bliver Benævnelsen Linieskibe og
Barbe.
I alt var der af BenTredækkere almindelig
strup eller efter hans
for disse :Skibe. Der bygTegning bygget 15 Liniegedes saa rask, at end
ikke de udvidede Værfter
skibe.
Danneskjold naaededog
i Kiøbenhavn vare tilikke at gennemføre sin
strækkelige, men 3 LiniePlan om Flaadens Størskibe byggedes ved Neurelse, dels blev han afmiihlen.
brudt i sin Virksomhed
Den danske Linieskibsved sin Afskedigelse, dels
styrke under den nordiske Krig beløb sig til 46
kom han efterhaanden til
Skibe, hvoraf 41 vare
Erkendelsen af, at det
under Udrustning, om end
største Antal Linieskibe,
Kong Christian VI. 1730-1746.
ikke alle samtidig. Blandt
som Landet nu kunde
Linieskibene vare 8 a 9
bære at underholde,var 30.
Af Foranstaltninger, som bleve trufne i Danneskjolds Periode,
Tredækkere. Krigen varede som bekendt omtrent 11 Aar. Efter Freden forfaldt Flaaden imidlertid igen. Under Krigen
skal nævnes Havnens Uddybning. Opfyldningen af Land paa Nyvar der kun bygget et eneste lille Linieskib. Nybygningerne
holm, samt Udvidelser af Flaadens Leje og Anlæget af Batteriet
sta ndsedes for en Del, Finanserne vare efter den lange Krig ødeSextus. Da man havde maattet opgive Dokanlæget paa Gammelholm, begyndtes i 1735 Arilæget af
lagte, og der kunde ikke anvendes de
fornødne Pengemidler til Flaadens For"Dokken paa Christi anshavn ": Arbejdet,
nyelse. Judiehær afskediges 1727. Han
som kostede 370,000 Rbd. , fuldførtes i
henved 4 Aar, og den 26. Maj 1739 blev
efterfulgtes som Fabrikmester af Komden ny Dok indviet med stor Højtideligmandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup. Samtidig med Benstrup var
hed. Dokken laa ved Siden af det
Asiatiske Kompagni, og den byggedes
imidlertid en Mand traadt frem, hvis
fremragende administrative Dygtighed
under Ledelse af den fra Tyskland
indkaldte Kommandørkaptajn D umatter bævede Flaaden efter Tilbagegangen i Frederik IV's sidste Reger e i c h e r. Vanskelighederne vare store,
ringsaar, og hvis 15aarige Virksomhed
thi Grunden var tildels Kvægsand, og
satte et varigt Spor paa alle Omraadesuden opfyldt af Kildevæld, hvorfor
man maatte gribe til den Udvej at
der. Denne Mand var Grev Friederich
Danneskjold-Samsø, født 1. Novembygge hele Værket af Tømmer. Der
ber 1703, Søn af Admiral Gyldenløves
medgik en enorm Mængde af dette
ældre Broder, altsaa Sønnesøn af ChriMateriale dertil, og den kunstige og
stian V; han ansattes som Deputeret i
fornuftige Forbinding af Tømmerværket
Søetatens Generalkommissariat den 12.
blev af Datiden meget beundret, og
December 1731, blev Intendant de MaArbejdet blev anset som det sindrigste
rine, eller Marinens Chef, 25. Oktober
og kostbareste Værk, som Danmark
nogensinde havde set og bragt til
1735 og General-Admiral-Løjtnant de~
22. Juni 1743.
Veje. I lange Tider hørte Modellen
til Kjøbenhavns Seværdigheder; den
Danneskjolds Maal var at bringe
Flaaden op til det størst mulige Antal
var forfærdiget af Snedkersvend Thomas Møller, som derfor fik kongelig
Linieskibe ; ef t
ham Plan skulde
Grev Fr. Danneskjold-Samsø.
Intendant de Marine 1735-17iG og 17G6-liG7.
Flaaden bestaa
40 saadanne Skibe.
Tilladelse til at indtræde i Snedker15
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lauget uden at gøre Mesterstykke og uden Omkostninger. Flere tvivlede dog om Planens
Mulighed, men desto
større var Glæden, da
Vandet første Gang blev
indladt i Dokken, og den
højtidelige Indvielse kunde finde Sted Dagen efter.
Under Kanonsalut, i Kongehusets og store Menne skemassers Nærværelse
aabnedes Sluserne og
Portene, en i Dokken
bygget Brigantine" Færø"

Me da llIe, præget l Anledning af Dokken s Ind vielse 26. Maj 1739.
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løb ud, hvorpaa Linieskibet "Christianus Sextus"
paa 90 Kanoner lagdes
ind for at repareres. Foranstaaende Billede forestiller netop Linieskibet
i Dokken, tilhøjre ses det
Taarn, hvori Pumpeværket var anbragt, tilvenstre den kongelige Pavillon, i hvilken Kongehuset paa Indvielsesdagen holdt Middagstaffel, og som forresten
var opført for at "Hs.
.kongelige Majestæt, naar

noget mæ rk vær di gt forefalder i Dokken at udfores, sig der e fter
Behag ka n opholde og vær e Tilskuer ".
Dok ken blev altsaa bygget t il Bru g for ålatin en : den vedble v
at hen hø re herun der indt il 1872, da den solgtes t il Klobe nb avn s
Ha vn evæ sen.
Som de t vil erindres ble v Ftaad en st raks efter Arilæ get a f
Ny hcl m opla gt i et ind hegnet li lle Lej e ve d denne ø, .Hoc ken ''.
Pl a nden Iaa tæt sa mme n pa kket i dette Leje. Da Isgang i 1727
hav de gjort Skade pa a de i Leje t li ggend e S ki be, ble v' Tredæ kkeren
..Eleph an t en'' i 1728 uru ndsat pa a Xordsl de n for a t forh indre en
Genta ge lse he r
af. San le des
dannedes Bradbæ nken
Ele -

Dokken paa Christi an shavn, ud iurt ell er paubegyndt paa Nyholm
følgende Bygn in ger og Anl æg til Gavn for Flaaden.
"X ytIob" indrettedes 1734.
Det æld re .Bpan tehus'' paa Nyholm 174 1.
"N )'ho lms Hovedva gt ", hvort il Kong Christia n VI skænkede Uhret,
som beta ltes af Ohatol kassen, byggede s 1744. Fr a de nne Bygn ings
Taam vaj ede Orl og sflaget , indt il de t flyt t ed es ti l Batteriet Sext us.
..Kra nen paa Nvh olm " pau begynd tes 1746.
.B medi en" ved denne Kra n l j 36.
En .Bavmølle" paa Nyholms Sydøstende 173t.
Opfyld ning en
af ..Ankeroen"
(Dokeen) bl ev
pa abe gyndt
pha nten, den
1741.
vel kendte lille
Regulerin gen
ø, som i man ge
af Met amann 's
Tider var EkPl ad s, hv is Opvipe ringspl ads.
fyld ning jo al Da dennes Bol~
ler ede ..'ar paaværk i 1874
beg yn dt i Ch ribl e v re pa reret ,
st ia n V's Tid ,
kom den ga mle
blev ful dført
Tr edæ kker at und er Na vn af
t er fr e m for
"Christ ia nsDa gen s Lys, og
hol m" . Den beSkibss iden st od
st ort af t o Øer ,
da endnu tem forbu ndne ved
melig vel bevaen Bro : paa den
ret et Par Fod
yd er ste fdet nuunder Jordsvære nde Chrtmannats Overstia nshol m)
flad e, se lv J ernhavde Fl aad en
bolte ne k unde
sine Kanoner
endnu ses .
og Kugler sa mt
Den ne sa men Krudtm ølle :
men pakkede
pa a den anden
St illing i Ophag ved ligla get havd e
gende opførsel vføl geli g
tes i Aarene
sine Ule mper
1742- 4fi
det
ba ade med lienstore a rkiteksyn til Ekvipeton isk skø nne
ri ng og Repa" Arse na l" , h..-is
rat ion Og ikke
t vende Hovedmind st ved
by gnin ger e re
Brandfare. Ogforb undne ved
sa a p au dette
e n paa Buer
Omr a ad e for ehvilende Fort og Dann eb ind elsesg a ng.
skjo ld en ge n11770 - 71 b yg nemgri bend e
gedes de to
Forand ri ng.
brede Østflø je
J:
neJ
~===d~===di.~=======d~ a.u.
a.lsn:
Ifølge Ordre af
og Ri ngmuren,
elLerL
6. ) Iaj 1740
der begrænsede
skulde l -ej et udden indre
vides sa a ledes ,
Ga nrd, som
Original e n til h . de t kg l. Bibliotek .
at Hoved flanNy ho l m s Ho v edv ag t, opført Aar 1744.
blev kal dt for
den (de st or e
Ku gle gaarde n.
Sk ibe ) ku nde ord nes i e n Li nie fra Bommens Vdgt til Christ ia nsEn dvide re de tid lige re nævnte Bygninger pa a Gammelho lm :
holm (den i 1695 a f Kap t ajn .ålo t z m a n n ved No rdenden af
Hoved ma ga sinsbyg ni ngen og Bygningen fo r Hol mens Chef, sa mt
Christ ia nsha vn paabe gynd te ø. som allerede i 1723 var ind købt
fors kell ige Værksted er.
til Fla nd ens Brug) med For stævn ene mod øst og Agfer st ævn en e
Da nneskj olds høj e St ill ing, den Kraft, ofte blundet med Henmod Vest med aaa meg et Hum mellem h..ter-t Ski b, at de paa
synsløshed , hv ormed han g reb ind i a lle t ilvan te Forhold, ha ns
de nne Plads k unde e kvipe res og repareres paa Va ndet . Fly de - pe rsonlige Venskab med den flittige, arbej dssomme Kong Christ ia n
broer, den n uværen de saakal dte " Bonseb ro" , bl ere lagte mell em
VI, der sel v tog sig meg et a f Fla a den s Anli ggender og ofte a flagde
Flaaden og Havn en, og di sse Flydebro er indrette des t il at k un ne
Besøg pa a Hol mene, sk affede ham , som man vel kan tænke sig,
hales t il Side, naa r S kibe ne hu rtigt sk ulde ud, se det efterfølmange Modst and er e og Fje nd er , og da Flan de ns Besk ytter, Konge nde st ore Admi rali tetskort f ra 1794 Og Billedet fra 1796.
gen, de n 6. August 1746 afgik ved Døden , var et af Kong F reDet te System havde dog sine Mangl er, idet den Omst ændighed,
d e r i k V' s før ste Skridt overfor Flaade n at afskedige Dan neskj old
at Skibene Iaa tv ærs paa St rømmen foraa rsa gede, at ål udderet, og inddrage Intend an tposten . ) led Dan neskjol ds Afskedigelse a f
som med Strømmen ført es gennem Bavnen, i endnu højere Gr ad
åla t iue n sluttes et vigtigt og mærkeligt Afsni t af Fl aadens H ie nd t id lige re st a ndsed es, og i Tidens Lob lejrede sig ligesom e n storie, t hi næpp e i nogen and en Periode er i en forhold svis sa a
Vold mellem hvert Sk ib.
kort Tid fore ta get saa ma nge Forb ed ringer, nye Indretnin ger Og
I Dnnn eekjold s Tid ble v for ude n det st ore og vigtige Værk ,
Foran staltning er for det Heles almind elige Fr emgang.
I~

Denn eskjold's uforsonlige Modst ander, Admiral Ho s e np n l m ,
st raks efter han s Afga ng j o yderligere nedsa ttes t il 2-1. der stod saa la ngt un de r ham i Dyg ti z hed og' Begavelse , ud næ vnPIndsen for Ta k kell ad shu sene valgt es u nd e r He nsyn t il de den t es til Ma r inens Chef. Den fran ske Konstruktør Barbe sa ttes
enng n y Bygninger paa Amalienborg, med hvilke de st na i arki Anret e fter Kone Chr istia ns n ød paa Pension, Og' 1' h u r a bl e,'
tektoni sk Ha rmoni.
I 1i ;j3 blev " Kra nen pua Christ ia nshol m" bygg'et og indrett e t til
Fabrikmeste r in dt il 17;j8, d a han e fte rf ul e tes a f F. )1. Kr a bb e.
Alle :.'tI inde r om Dan at ud ta ge Og' indne skjo ld sk ulde ud sætt e ål ast e r i Ski be
slettes , de af ham
paa in dtil i O Kanobegu nsti ged e Pe rsoner. Den byeged es
ner rydde s til Side.
med l St e ns ty kke re
me n Følge n blev oe)ol ur en d Kran en paa
saa, at Fl aaden gik
Xvholm. for ved de n
tilbage. Pen ge m idd er ved opn åaede
lerne ind skr æn kedes,
stør re Sty rk e af ål u rog i Stedet for at
værket at sp are Tem Plan en t id lig ere ha vmarf or bind in gen.
de Iydt p aa 30 LinieLi gel ed es byggedes
ski be og 15 Fregatpaa denne Tid " Pla nter, ind skræn kedes
b ygnin gen " paa Nvden l iH t il 2-tLini eho lm a f Mur værk .
skibe og 12 Frega tPaa Planens Sydgn vl,
ter med en Rese r ve
der "ender ud mod
pan 3 Linieskib e og
Bed d inger ne, opfør t e
2 Fregatte r.
Jardi n en oval " Pa ·
Blan dt de Spor gs villen", hvorfru de
maal, som un der
k ongelige Her skabe r
de nne Fredspe riode
ku nde se Skibene
for ha ndl edes, var
løbe a f Stabel en.
In d førelsen af JernEfter at Fl aaden
k næe r ved Sk ibs by gvar ble ven oplagt i
ningen, Repnrat.ionse n Lin ie la ngs Hønse m anden og Tø mme broen , havde man
re t s Beha nd lin g. De
været me get betæ rtt o førstn æv nte
ke lig ved , at Stade ns
Tømme rp lad se r va re
Spe rgsmaal nu aede
beliggen de ligeoverik ke nogen end elig
for p aa d et gaml e
Afgøre lse st ra ks.
hvorimod det 3. or dAmali enborgs Slot snedes og fre mk a ldte
hal -es Grund , ide t
en Del For andri nFlaaden under en
ger. Hid t il havde
de r opst aaende Il deb rand med e n frisk
nemlig a lt Tømmere t
.," a s te kra ne n paa Nyholm, paabegyndt 1746.
ligget i Vand. men
vestli g' Yind vilde
man kom t il den Erke nde lse , at me d Und tagel se af det Tommer .
v.ure ud sa t for d en st ørst e Fare. Som Folge hera f flytt ede s
som b ru gt es af Pælebukkern e. burde alt de t eg en tl ige Skibs t e md isse T øm me ropla g i l i :i;j uden fo r Vest or po rt ved Ka lvebodst r nnd .
me r læ gge s paa La nd og holdes tørt . Som Flllg'e heraf sløjfedes
Lige le des nedbrodes en Savmølle. som st.od pna Slots havens Grund.
lier e Tømmergrn ve, og Opfy ldn inger foretoges paa Syden de n a f
En an de n Foran st a lt ni ng fore toges i den ne Tid, som viser, at
N yhclm for at ska ffe Pl ad s iland t il 'Fø tnmeret. Ved sa mme
man ogsaa i and re Hetn in ger søgte at sikre Fla nden un der opLej ligh ed t oges de ælstane nde Ildsvande. Hidt il havde Ski bene været
d re T a k kell ad sh use i
Brug til P lan keopl ag .
fortø jede med gam le
For imid le rt id at ku nAnkert ouge ; da der i
ne t a ge d isse i Br ug til
den lan ge Fred speriode
ku n var for hold svis faa
de nne Am-end else,
maatte de r b ygges ny
Udrust ni nger, var Afga ngen af Touge ik ke
Takke lladshu se. og sa a ledes fremkom paa Presaa st or, at de r kunde
deriksholm de nuv æa fgiver. et tilstræ k keligt
An tal Fo rtøjtouge. Det
ren de 2 "Takkell ad sble,' d a t ill adt at be huse ", hvoraf det ene
ny tte Kætt in ger af Jern ,
er "T ak kell of t " ; og de t
men d isse ma atte ikke
andet "H on dma gnsi n"
(se Kortet fra l i 94).
ka ste s om Pæle ne. men
Fred e riksholm best od
sk ulde fas t gøres ved en
ved det te T idsp u nkt
Kran s af 'I'oug, som var
k un a f en lan g smal
la g't om disse, sa nlede s
Ta rm, "La ng oe n", d er
a t na ar i Il deb ra ndsvar forb unde t me d Øen,
t ilfæl de Skib ene h ur ti g
Arsen ale t paa Nyho lmnærfl et , o pført 1742-46_
h vorpaa Arse na let va r
sk ulde forha les, man
b ygge t. ved en Flydebro. - Disse vid tløft ige Bygn inger bleve
ved at kappe d isse Tougkranse i et Øje bli k ku nde frigøre Kæ t ind rettede efter en best emt Pl a n, for at k unne rumme Ta kk eltin gerne fra Pælene.
Indsen til 30 Liniesk ibe. At B usene indrett edes t il dette Antal
Som Fabri km ester synes 'I'hura i kke at have ha ft st or Bet ydn ing
Skibe viser, at Planen va r udkastet i Danneskjo lds si dste T id.
for den dansk e Ftaade, k u n fa a Skibe ere udgåaede fra hans
mell em 1743 og l i46 , idet, som tidligere an ført, Lin ieskibene s
Il aa nd. Under han s Ef terføl ger Krabbe gik Skibsbyggeriet sin
Antal pa a den ne Tid nedsattes fra 40 t il 30, hvorimod Antall et
rolige Gang; i April l i G6 sattes Danmarks si dst e Tredække r paa
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Mod el til LIn ie ski be t " Fyen", 50 Kano ne r (1746-85).
Kon st ru eret a f I'om maudeu r kaplt alu A . Gerner (i k k e u ! (on·e Jr.:)t· lIIel i o rll ~ t' lIl' re sa n b tTl'llnt e 1I e n r ik Gern er ). .. t'y l' lI ~ t'r r t af OP Illn n k n lltl iJji'l(·
Sk ih e lIf s fu Kla sse , som udg ik ( ra H ol men i de t 18dl' ,,\ur h u n d rt'd l' j lid hlt.'\· }<'orb il l ed e t or CIl hd Ty pe S k ib !'. Mod ell en l'T udfør! med st ønt .'
Nøj ag ti g h ed og i sua etcr :'lIllal esl ok . a t d e rn i li d ~t l' n ,'l alll pr kun ne 8 t'S ; Ih' ll r t.'gl u·/l. Il a owaa,. for et a f dl' lied at e "I! iufe re eaa n t es te St"k k eT i Mod el snmlt nge n pall. Orlogsn ...ener i Kj Jlbe n b a " p .

St ab el, nemlig 90 Kan on sk ibe t Ch rist ia n VII.
Kon g Frede ri k V var
død den 1~ . .Janu ar I i6 6,
og h a ns 17a a rige Søn
C h r i s t i an VII ha vde
fu lg t ha m pa a 'I'ronen.
Det sy ntes nu en kort
T id, som om der sk ulde
komme bed re Da ge for
Pland e n. Grev D ann e s kj o l d- S a ms ø
h a vde
under hel o F re derik V's
Regerin g fort et still e
Pri vntl iv, ha n ha vde d og
be standig med Int eresse
fu lgt Plu uden s Anl iggen de r. Da den unge Kong
Ch ri sti a n h envend t e sig
t il ha m om Iia ad a ngaaende Flaade n. var han
st ra ks red e. Hun beskrev
de ns T ilst a nd og ) 1angler
sa a k lar t og gj orde ved
sin F rem still ing et saa
st æ r kt I ndt r yk p a a Kon ge n, at d enn e a llerede et
hal vt Aur ef ter sin T ronbest igelse, den l st e August ,
ud n ævnte ham til Statsmini s te r, og den 25de i
sa m me åla an ed t il ..Sur.
int end ent" for )Iarinen.
lian havde da været 20
Aa r fje r ne t fr a Ove rbest yrel sen a f denne .

Konr Frederik V. 1746-1766,

Denne ene rg iske :\Iancis
første Ha ndli ng var a t
lade s ig fore læ gge en
nøjagtig Bere tn ing 0 111
Flaade ns dav ærende Tilst a nd. Hun forn ye de dere ft er si ne Best ræ belse r
for a t b rin ge Linies kibene
op til det st ørst mul ige
Ant a l sa mt fast sæ tt e en
bestemt I'Ian for Skibsbyggeri et , h vorved dette
Anta l a lt id kunde holdes
ved lige i fu ld t t jenstd ygti g St und . Der in dt ra adte st ra ks et ny t Liv
ved Fl a nden . De n Dannesk j oldske Admi nist ra t ion
genind førte s . og tie re
held ige Fo ranstaltninger
og Best e mmel se r bleve
trufne .
) [en Dan neskjolds Regime nte ble v k un kortva rigt. Han s ho vmod ige
og an ma ssende Væsen og
de Ræn ker, der spi ll edes
imod ham , me d fø rte , a t
h an li d t efter et Ann;
Forløb maatte fri ste e n
l ign ende Skæb ne som
flere dy gt.ige ) 1æ nd u nder
de n
na ndsa vage
Ch ri st ian VII. Han a fsk edigede s d en 26. Okt obe r 1767 af Kongen
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Ja rd ln' s Pavillon p aa PIanbygn ing e ns Syd gavl. Opført 1763.
H erfra kun d e d e

k O ll g(' li~ e

o!. . X
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Origi lla le n tiJ h. d et k gl . Jli bli ot ek.

H er sk abe r se Sk fbene l l1hl' af St abh-u,

ved e t Brev, der i ha a rd e Udtr yk ga v ham Afsk ed fra a lle ha ns
e n høj Vold a f ) (u ddel' , som ha vd e a fsa t l'li g ved, at Sk ibe ne , S O Ill
Embeder.
la a t værs pa a Strømmen , havde sto pnet den fri Flu gt nf de
Om den følg ende Pe ri ode er de r for Væ rft ern es Vedkommende
Ure nheder, som de nne fe r-t e me d si g. .lIa n a nskede nu a t " ide,
Ikk e mege t at berett e. Jævnli ge Oms ki ft ning er og Forand rin ger
hvor me get Mudde r d er vilde blive at optage, og h vor lall g Ti d,
der vild e me dga a herti l. Til st a nde n va r sa a ledes, a t , hv or
i de h øjest e Hestv rel sesgren e va re ik ke ti l He ad e for Udviklinge n. Ski bsb ygge riet s kred k un smaat fre mad ,
Tred ækkeren "Ch rist ianu s Sextu s" li.J3 la gde ud af
uag t et Kra bbe i 17i2 var ble ve n a fløst som Fuln-i kBom men med sit und erste Bat t e ri inde, st ede nu
mest er a f de n fre mr a ge nde d ygti ge Capit e .inende l af S kibe ne p aa Gru nd med Ba lla st og Ilden
'I'a k kell ada og Ammuni t ion . Ge rne r opsti lle de
Lieu t en an t H en r ik Ge rner. Førs t d a Kro nprins
e n Be regn ing over ),1 ud de re ts Opt a gel se og
P r e d e r i k 1784 ble v myndig og ) [e dregent ,
Uddy bn inge n af Lej et t il 21 Fod. Ifølge ha ns
kom der me re Li v- i Sag erne , han ove rtog
Bereg ning ma at te dette Ar bejd e ku nne udsel v Præsidiet i Ad mir alit et e t og behold t det.
fores i 30 Aa r, Og de rtil vild e ud fordr es 13
saldænge han levede.
yludd ermaskine r.
Ge r ner ha r si k ke rt " æret den dy gt igste
Tilst a nd en i Lej et lod j o unægt elig meee t
Fabr-ikm est er, som Yæ rft et no gensinde ha r
havt. Han va l' me ge t ta le ntfuld og hav de
til ba ge at ønske, og Ledel sen tog da og saa >
ualm inde l ig omfa t t ende Ku nd skab er i te kfat paa Opmudringen, og den blev d re ven
ni sk Hetn ing. Ha n vir kede l ;) Aa r i St ilme d a l den Kraft, ma n med Dat id en s mange lf ulde Ma s k iner kund e t .i l vejebri nge .
li ngen , Og de r byg gedes ia lt 18 a f ha m
kon st ruerede Lin ie skibe. smuk ke , gode og
De rom vid ner og saa de n Omst æ ndi gh ed , at
krafti ge Skibe : d e flest e af de m sa ttes dog
Dp fyldnlngen a f de p aube gyn d te Øer pa a
furs t. i Yand et efte r 1i 84. Gerners sidste ArVær ft et i Løbe t af faa Åa r skred ras k fremad.
- Den 2i. ll ecember li Si død e Fabri kmeste r
hejd e va r Su-Kanons ki bet. "Xept un us" .
Som de t ... il er ind res, ble v Stil li ngen a f Sk iGern e r i en Alder a f kun 45 AnI', et sto rt Ta b
bene u nd e r Oplag i Fla nde us Leje t Dnn neskjolds
for Ma rin en , skønt han fik d yg t ige Efte rfølgere i
T id for undre t fra a t være fra Nor d ti l Syd til a t væ re
E. W . St i h o l dt og F. C. ll o h l e n b e r g.
fr u ø st t il Vest . Denne Foran d ri n g havde imid ler t id
Ef t e r Afsl u t nin ge n a f en i 17S0 nedsat Kommi ssions
med ført, a t i de ca. 40 AnI', der nu var e forlø bne, var Fa brikmester Hen ri k Gerner. Arbejder var i l i 81 Fluaden s fremt id ige Større lse fa st Pl anden s Leje ble vet i den ' Grad tilmudret, at de r
1172-1187.
sa t t il l Sk ib å 90. 2
80, 12 cl 7 ~ , 12 å 64, 2 Il 42,
maatte gør es noget alvo rl igt, for a t det ikke sk ulde gna saa vid t ,
7 Il 36 og 5 il. 24 Ka non er , de raf 3 Liniesk ibe i Reserve . Som
a t Ski bene t omm e st ede paa Gr und i Lejet . Det blev derfor paa oven for næ vnt b ygg ed es de r ik ke mi nd re e nd 18 Li niesk ibe, ud t æn k t atte r a t oplægge S kibene i St ill ingen fr a Nord ti l Syd ,
gaaed e fra Gerners Ha an d: efter St ibold ts Tegni n g b ygg edes 3,
men dette lod si g ikk e ud føre , førend en betydeli g Opm ud rfn e
a lle d isse Sk ibe vare færdig by ggede inden .åar h u ndredet s Udgang.
Denn e st olt e Saml ing a f Lini e skib e sk uld e imidl er t id kun bli ve a f
havde fundet St ed , t h i mellem h ver t S kib hav de der da nn et sig
å

Spir , og KI. ~ l /~ um å ft e ue n sa nk det stolt e Spir med et pruopringe Nytte for Landet, de Heste tabt es ved den sørgeli ge Hevække nd e Brag, uds pye nde Ild og Gn ister melle m Røg sky er og
g ivenh ed i 180i , enke lte mist ed es pa a an den Ma nde, ana lede s
k nuste og a ntændte de nedenfor lig gende Bygn inger i Ki rk estræde
tabtes a i Kam pen den zdeu April 1801.
•
J Anret 1792 ophæved es den ga mle Post : Holmen s C hef, der og Sto re Færgestræde.
Sam ti dig havde Ild e n fra Hol men bredt sig mod Vest og Nord.
sid en Nie ls Ju els Da ge havde havt saa stor Be t ydn ing og ud ev at
Da ål a gasinet
sa a megen In d f ly bræn d te, havde ma n
de lse , og der opnemlig kastet Masrettedes en Post
ser af Sk ibsinven som Hol men s O ve rtarium , Tougværk
Ek v ip a g em e s t.e r.
o. de s1. ned paa
Forin den vi ForFo rtou ge t og i Ka lade Aarhundred et
nalen, men den overskal endn u nævn es,
væ ldende Hede anat Kjøbenhavns Bet ændte det, saa ledes
fæs t ning mod Sø·
at Bolv ær kerne paa
siden i denne Pebegge Side r kom i
riode var bleven forBrand. Gen eralkombed ret. L y n e t t e Il
missariats- og Admiva r allere de a nla gt
rali tetebygningerne
1767, Ba t t eriet
i Storrestræde st ade
Qv in tu s nogle ,\ a r
sna rt i Flamme r, og
t id li gere un der Frederi k ,~ . Da de t
Holmens Kir ke var
a lvorlig truet og
gamle Bat t eri T re krone r, som var a nfre lstes ku n ved e n
Bra nd kaptaj ns
l agt p a a nogle i
Åa ndsnæ r værelse.
Aa rh undredet s
Han lod neml ig LigBeaynd else (1713)
nedsæ nk ed e, ka svog nssk uret ved
Kirk en nedb r yde og
ser ede Sk ibe, va r
kæ mpede her med 2
ble vet fulds tæ ndi g
Sprøjter den st ørste
u bru geligt , paa begy ndtes i Anre t 1787
Ile l a f Na tten.
Holm en s og Sto r r e st r ædes Bran d 1795, Sti k a f O. Lo Lah de,
Igennem to Døgn
AnJæget af det faste
Batt eri T r e kron e r tæ t inde nfor det ga mle , ved Enden af Revsog t re Timer rasede Ilden ustand sel igt og lagde som be ken dt store
ha le Grunden .
Del e u f Hye n i Aske .
End videre sk a l omtales de n st ore Ildeb ra nd, som i Da gene il te ,
Det 18. Anrhundrede var ved sin Slu t ning. Over gun gen til det
(j te og 7 de J un i 17!Jii hu-rgede Hoved st ad en , og som havde sit
næ ste ble,' en sk æb nesv anger T id for den da nske Pl a ad e. De
noks om be kend te Begivenh ede r i 1801 og 1807 vare j o Anled Udspr ing paa Gammel ho lm . Det var den 5t e om Efterm iddage n
ningen t il et Ve ndepu nk t i F taadens
KI. 3, at de t rygtede s i Byen , a t de r
var udb rudt Ild pan Hol men i den
Historie .
sa nk ald te Deleh ave . en a a ben Plad s,
Slaget paa Rheden den 2de n Apri l
hvor ) Iarinen havde Oplag a f Kul
1801 med den mægtige en gel ske
(et Pa r Tu si nd Læ ste r), Brænde,
Fl aade und er Admi ra lerne H y de
Tømmer, P lan ker og Brædder, sa mt
Pa rker og H or a tio N e ls o n va r
i brædd e klæd t e tjærede S kure udene n blodig og hæd erfuld Kamp mod
en langt overl egen Fjende. Kampen
om en stor Mængde J ernbaends- Fade
og Pok ken holt. Det blæste en stærk
foraarsa gede dog ikke noget stort
lls tlig Yind pa a denne sol klare SomTab for den sejlbare da nske Plaadee
merdag, og da ma n i nogle Uger ha vde
Ved kom mende ; ihvor vel ik ke faa
Skibe ødel agdes (ia lt 7 Linieskibe),
hal-t Torke, var selvfølgelig alt Træværk saare letfængeligt. Holmen s
" ar det paa et Par Stykk er nær dog
Over-Ekvipagemest er,
Kommandø r
kun gaml e e lle r æld re Skib e, der
K i e r u l f, gjorde a lt , hvad der k unde
ikke havde stor Betyd ning som søgaaende Linieskibe . Ikke dest o mingøre s for at samle Mundskab og t.i lkalde Sprø jterne fra Byen ; til alt
dre fora arsagede Tabet jo e n be tyUheld vare Holmens Arbejde re paa
del ig Nedgang i det regleme nterede
fa a Und t a gelser nær gaaede hj e m
Antal af Linieskibe. og i det korte
ef ter endt Da gvær k. Il den bred te
Tids rum t il det ulykkefige Aar 1807
arbej dedes der k ra ftigt paa atter at
si g med rive nde Hur t ighed t il a lle
bringe Lin ieskibe ne op ti l det beSide r, baade med og mod Vin den , og
de første Sprø jter, som a nkom, k unde
stemte Antal.
i nt et ud re t te.
Batter iern e paa.ogved Værfte t ("Se xtu s" og Qvintus") de lt age i Kam pen .
Da de r sna rt opsto d Frik t ion melFre dt'rlk VI s o m Kr onprins.
lem Mart nens Personale og Bran dKano nerne p UR sidst nævnt e Bat t eri
væsene ts, kom de r t il at herske de n st ørste For vir ring og
vare besatte med borgerlig Artill er i. Paa Sextus, hvor Holmen s Tøm.
Uorde n paa Br and ste det , skønt der e ft erhaa nde n h verken mangmorm ænd haandt e re de Kanonerne , ko mma nde rede Ekvi pagemestelede Mund skab elle r Sprøjter, Mat roser, Solda t er , Arb ejd ere og
re n. Ba t te riern e kunde paa Grund af den store Afstan d ik ke gøre
Nysgærvige va re strømmede t il i Massevis og ik ke mi nd re end
megen Nytte, og desud en k unde de - sæ rli g i Be gyndelsen ikke komme t il at skyd e for De fen sionen s Ski be .
36 Sprøjter. Man ha vde imid le rtid ikke t ilst ræk ke lig Vand. Gni Efte r at Hohlenbergs pr ægt ige Ski b, 90 Kanon s Tod ækkeren
stern e føg ind ove r Byen i Re tn ing af Nik ola j Kirket a arn . Hovedmagasi nets Skæ bne var sn ar t afgjo rt; kun ved overord en tli ge
"Christia n den 7de", hvil ket Ski b mest har bid rag et t il at gøre
Hohl enber gs Nav n beke ndt , va r sat i Van de t i 1803, byggedes
Anst ren gelser bl ev den næ rmest Komed iehuset li ggende Del a f
~f a gas in e t fre lst. Gniste rn e tændt e de t lille 'I'a arn, so m st od paa
end n u " Prin s Christi an Fr ed erik" og "Prinsesse Caroline", begge
Nik olaj Kir ken s TaK, Fla mm erne slc ge sn a rt efter ud af det store
66 Kanonsk ibe. Det første sattes i Vande t 1804 og de t a nde t
23
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'run.

Udsig t ov er To ldboden IBM til O r logsværf tet.

l HO :i. " P ri ns Chr ist ia n Fred eri ks" Hist ori e er fo r lie ke ndt til at
sk u lle gen tages ho r : " P ri nsesse Caro li ne" var det s idste Lin iesk ib, som h ygged es Inr He jrive n hede n i 1807.
~l all h a vde und e r Ka mpe n don 2de n Ap ril saa st æ r kt fult ~yt 
ten af Trekron er Og' Sa vne t af e t fa st Væ r k pau hej re Floj , at

ma n i 1802 atter ti lvejeb ra ete et sna dant vod Gr undsætnin e a f
3 Lin ieskibe ved " P rO\' est en" omtre nt pau sa mme P lads. h vor det
i 171:\ dan ne de ga mle Ba tter i P ro vest e n af sa m me Ar t bnvde
li:: j:l'e t. S kibe ne h lev e fyl dte me d Sten o g J ord Og omgi vne med
P ulisnder.
I

D

Unl esklb et " Prins Kr isti an F re d erik" løb er af Stab elen.
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Stukket af H a as,

"Den Engelske Nations Skiendsel udøvet paa Nyholm den 17. Ociober 1807".
Bill edet viser Øjeblikket, da Sk ib et begynder at f alde.

Tilh . n et kg!. Bibliotek.

Paa Gammelholm blev en Del tilhugget Tømmer til en ny FreI nogle Aar efter Kampen 1801 herskede der jo fredelige Forgat borttaget. Faa Bodenhoffs Plads paa Christianshavn blev en
hold-for Danmarks Vedkommende, men de rolige Tider skulde imidunder Bygning værende Stykpram ødelagt, og en i August Maalertid ikke blive af lang Varighed. Det overraskende, fornyede enned paa Bedding lagt Kiøl til en ny Brig var forsvundet. I Dokgelske Overfald paa Danmark fandt jo som bekendt allerede Sted i
ken paa Christianshavn fandtes Linieskibet "Ditmarsken", hvis
August Maaned 1807 med en stor Flaadestyrke under Admiral Lord
Reparation var paabegyndt, saa ødelagt, at det ikke lod sig istandGambier. Flaaden medførte paa Transportskibe et Troppekorps
sætte. Man havde fra dansk Side, forinden Englænderne besatte
paa omtrent 30,000 Mand under Kommando af Lord "a t h c a r t.
Dokken, ladet denne løbe fuld af Vand. Ved en fejl Behandling
Efter at Hovedstaden i 3 Uger havde været indesluttet af engelaf Dokken lykkedes det ikke Englænderne at faa denne pumpet
ske Tropper og Skibe og i B Nætter og Dage været underkastet
læns, saaledes at de kunde komme til at gøre Linieskibet i Stand
et ødelæggende Bombardement, hvor under ca. 1800 Mennesker,
til at kunne medføres; de grebe derfor til den samme Udvej som
militære og civile, mistede Livet, maatte der den 7. September
paa Nyholrn, at ødelægge Skibet for at gøre det ubrugeligt.
indgaas paa en Kapitulation, h vis Bdie Artikel bestemte: "Skibene,
Ved Kapitulationens Ophør den 19. Oktober forlede Englænderne
samt Krigsfartøjerne af enhver Benævnelse, tilligemed alle hans
Værfterne. Den 20de afsejlede den første Afdeling med den enDanske Majestæt tilhørende Skibssager og Søinventarium, skulle
gelske Hær og passerede samme Aften Kronborg, omtrent 100
overgives i de Personers Værge, som blive udnævnte ved de HøjstSejlere stærl•. Den 2lde
kommanderende for
om Morgenen forlod den
hans britanniske Majesidste Afdeling af den
stæts Krigsmagt; og de
engelske Flaade Kjøbenskulle ufortøvet sættes
havns Rhed, og med
i Besiddelse af Holmene,
denne fulgte Ranet, den
samt alle de der henstore danske Flaade.
hørende Bygninger og
Byttet, som bortførForraadshuse."
tes, bestod af:
Man havde paa Værf17 Linieskibe.
terne under Angrebet
Hl Fregatter,
truffet forskellige For7 Brigger,
holdsregler for at forel Kutterbrig,
b~ gge, at Flaaden skulde
l Skonnert,
komme Fjenden til Nyt23 Kanonchalupper og
te, dersom Hovedstaden
Skærbaade
blev besejret, bl. a. havlKanonjolle
de man saaledes forl Morterbarkasse og
beredt sig paa at tilendelig
intetgøre Ror, Master
l Skøtpram
og Rundholter, lade Skidesuden medfulgte [12
bene løbe fulde af Vand
Førselsslcibe, f~ ldte med
og at spærre Bomløbet,
ranet Gods.
men da disse ForholdsDet var et stort Bytregler skulde iværksætte, som saaledes bortførtes i det sidste Øjeblik,
tes, og man kan forstaa
overraskedes man af
med hvilke Følelser og
Kapitulationen, og ArBlikke, med hvilken
bejderne kom ikke til
Harme, den danske MaUdførelse.
rine og hele Folket saa
At Flaadens UdleveSkibene føres bort under
ring i Henhold til denne
fremmed Flag. Landet
Kapitulation var en
havde nu mistet sin store
Landesorg, er indlysenFlaade, ikke ved Kamp,
de, men Tabet af Flaamen ved et ganske uforden maatte dog i Særudset Overfald. Alle
deleshed vare smertelig
Forsøg fra engelsk Side
for Marinen. Den Dag
Ohr. Møl sted pin".
Flaadens Ran 1807.
paa Fred og Forsoning
Kapitulationen slutteEnglænderne bugserer den dan ske El aude ud af Hnvnen .
bleve afviste af den
des, var en Sorgens Dag
danske Regering, der sluttede sig til de store Fastlandsmagter og
for denne, den sørgeligste, som hele dens lange Historie har at
endyderligere erklærede Sverrig Krig i 1808.
opvise. Bitter og tung var Dagen for Marinens Personel, der
Kun nogle faa Skibe vare undgaaede at falde i Fjendens Vold,
dels ved deres Hænders Arbejde havde været med til at
fordi de vare paa Togt. Man var derfor henvist til at forskaffe
skabe denne Flaade, dels med Hæder havde tjent under Orlogssig saadanne Krigsfartøjer, hvis Bygning fordrede mindst Tid, og
skibenes Vimpler, baade i Fredens Dage og under blodig Kamp.
En Kommission fik det sørgelige Hverv at udlevere Flaaden til
man skred uopholdelig til Værket. Der havdes jo tilbage det store
og øvede Personel og de velordnerle Værfter, navnlig Nyholm og
Englænderne. Flaaden laa aftaklet i Lejet, men Magasinerne
vare vel fyldte med de nødvendige Udrustningsgenstande, saaGammelholm. Private Folk viste deres Offervillighed, ogsaa Flaadens Officerer bragte deres Pengeoffer, ja selv nogle blandt Maledes at de engelske Søfolk i Løbet af kort Tid kunde ekvipere
Skibene. I fuldeste Udstrækning benyttede man sig af Retten til
rinens Hanndværkere søgte, da de ikke havde Penge at raade
at borttage alle Skibene med alt Tilbehør og alle Forraad; hvad
over, ved at ofre Tid og Arbejde at bringe deres Skærv. Saaledes
tilbød Marinens Sejlmagere nden Betaling i deres Fritid at sy Sejl
der ikke kunde medføres blev ødelagt. Paa Nyholms Beddinger
Nr. 3 og 2 stode 2 Linieskibe i Spant, de bleve omhuggede, og
til 8 Kanonchalupper. Tømmer maatte først og fremmest skaffes
til Veje, og en Mængde Tømmermænd blev sendt paa Skovhugst.
paa Beddingen Nr. l stod et stort Linieskib, som næsten var
Og det var ikke alene paa Holmene og paa Bodenhoff's Plads,
færdigbygget; der var ikke Tid til at gøre det klar til Afløbning,
men Englænderne toge sig derfor paa at uskadeliggøre det; det
at der arbejdedes paa at skabe en ny Flaade, paa Skibsværfterne i
Gliickstadt og i Frederiksværn, i Kristianssand, Bergen, Trondhjem
blev væltet fra Stabelklodserne, saaledes at Siden knustes. Hosstaaende Billeder vise hvorledes denne Vandalisme iværksattes i
samt i Svendborg og Kiel, og paa mange private Værfter i ProNærværelse af en stor engelsk 'I'ilskuerskare, hvorimellem de højeste
vinserne sattes alle Hænder i Virksomhed til Bygning af mindre
Officerer fra Flaaden, som fra den kongelige Pavillon overværede
Skibe, hvortil Holmen leverede Tegningerne. I Løbet af 1808 blev
Udførelsen af denne smukke Bedrift.
der i og udenfor Kjøbenhavn bygget ikke mindre end 96 Kanon28
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chalupper, 16
Morterchalupper
og 13 Kanonieller. Bygningen
fortsattes i de
følgende Aar,
saaledes at den
egentlige Kanonbaadsflotille i
Krigsaarene 180~
- 14 kan anslaas
til at have været
ialt 116 Kanonchalupper, 16
Morterchalupper
og 20 Kanonjollej'.
Paa Marinens
Værfter maa der
i disse Krigsnar
være arbejdet
mod eu beundringsværdig
Kraft og Iver,
thi foruden forceret Bygning af
ny Skibe og andet Krigsmateriel samt Forfærdi gelse af utalligt og forskelligartet Inventarium, medens paa
samme Tid Klargøring, Udrustning af Skibe og
Fartøjer gav
meget at tage
Vare, saa havde
man de talrige
Kanonchalupper
og andre smaa
armerede Fartøjer at hale paa
Land, kiølhale ,
kalfaktere og
reparere, hver
Gang de lagde
ind til Værfterne.
En saa betydelig
Værfbsdrift maa
have fordret et
meget stort Antal Haandværkere og Arbejdere, ikke at tale
om de store Krav,
der maatte stilles til de Officerer og Embedsmænd, hvem Ledelsen af hele
Driften paahvilede. Paa samme
Tid maatteVærfterne afgive
mange Haandværkere til Arbejde andetsteds,
til Skovhugst i
danske Skove og
i Udlandet, saavel som til Skibsbygnings- og
Havnearbejder
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Program blev, som det jo plejer at gaa, ikke fulgt i alle Enkeltm. i Provinserne, i Norge og i Holsten. - Ogsaa et Par større
heder, thi Opgaven var langt fra løst i 1801. Admiralitetet havde
Skibe, Linieskibene "Phoenix" og "Danmark" sattes i Bygning
derfor i 1798 søgt yderligere Midler, som ogsaa bevilgedes for et
under Krigsperioden, (det førstnævnte Skib byggedes hovedsagelig
Tidsrum af 12 Aar. Det følaf Tømmeret fra de af Engger af sig selv, 'a t man i Relænderne paa Nyholm ødelagte
3 Skibsbygninger). Phoenix
geringskredse særlig interessattes i Vandet paa Nyholm
serede sig for Flaadens Leje,
den 5te December 1810 med
som blev forbedret og udstor Højtidelighed.
dybet, hvorhos FlaadensSkibe
Den 13. Marts 1808 var Kong
efter Fabrikmester Gerners
Christian VII stille og ubeRaad bleve lagte i Syd og
mærket død i Rendsborg, og
Nord (eller langs Strømmen),
hans Søn, Frederik VI, der
i Stedet for, som hidtil, efter
allerede længe havde ført
Danneskjolds Anordning
Styret, havde fulgt ham paa
1740, i Vest og øst (paatværs
Tronen.
af Strømmen).
Ved Freden i Kiel den l4de
Imidlertid var jo, i ForbinJanuar 1814, sluttedes den
delse med ovennævnte Opulykkelige 7 Aars Krig. Med
mudringer, Opfyldningen paa
Norges Tab ble~ ikke alene
Nyholms Øer skredet jævnt
Flaadens Opgave en anden
frem. Som det vil erindres,
end tidligere, men det Konbestod Frederiksholm ved
tingent af Mandskab og Penge,
Midten af det 18de AarhunKanonchalup under Sejl.
Forre.te Kanon er nedfiret i Chaluppens Bund og Bougport en lukket for Sø.
som dette Land hidtil havde
drede kun af en lang smal
(Tegning af Emanuel Larsen).
stillet til den fælles Flaade,
'farm "Langøen", som var forbortfaldt. Finanserne vare jo ogsaa i en ussel Tilstand siden
bundet med Nyholm og Øen, hvorpaa Arsenalet var bygget, ved
Statsbankerotten 1813, og en betydelig Reduktion var derfor nødFlydebroer. Paa Langøen byggedes først de 2 tidligere omtalte
vendig. Flaadeplanen af 1815 omfatter kun 6 Linieskibe og 8
store 'I'akkeladshuse, som senere benyttedes til Hovedmagasin og
Fregatter samt 8 Korvetter og
Takkelloft. For hver Ende af
Brigger, et sørgeligt lille Tal i
disse Huse opførtes en Samling
Modsætning til tidligere, selvom'
"Rundholts- og Masteskure" og et
det tages i Betragtning, at Flaalille "Hus til Mersene". Ved den
den samtidig var forøget med en
videre Opfyldning af Øen danneforholdsvis stor Kanonbaadsflodes først Yderlinierne af dens
tille.
nuværende Form, hvorefter OpMen ikke nok med Reduktionen
fyldningen af Øens Indre paablev jo ogsaa Forholdet dette, at
beg~ndtes østfra og fortsattes
de store Skibe byggedes langsomt,
henimod Langøen. Paa denne
Flaadens Udrustninger indskrænStrimmel Jord, som derved efterkedes gennem mange Aar til det
haanden opstod mod øst, opførtes
mindst mulige, hvorved Personden endnu bevarede lange Række
nellets Uddannelse og Øvelse
"Kanonbaadsskure" (c.1794-1830),
forsømtes.
samt den gamle "Dele hauge"
(1795), som nu benyttes til MagaVi skulle nu standse lidt her
og se, hvorledes selve Anlæget
sin for kasseret Gods. Delehaven
af Nyholmsværftet og Forholdene
havde oprindelig ligget paa GaI1li Flaadens Leje havde udviklet
melholm. Det var jo i den, at den
sig i .Mell emt iden. Som det vil
forfærdelige Ildebrand i 1795 operindres. paabegyndtes i Firserne
stod. Undersøgelserne for at udden store Opmudring af Flaadens
finde Aarsagen til Ildens Opkomst
Leje, som var nødvendiggjort dels
førte til intet. Men allarmeret
af den betydelige Tilmudring og
var man bleven ved denne store
Forurening af Byens Havn, dels
Ulykke, og Delehaven blev desaf Fortøjningsretningen for Flaaaarsa g flyttet til Nyholm med
dens Skibe i Lejet. Ikke blot
en afsides Beliggenhed. Opfyldsatte Strømmen uophørlig Sand
ningen af Frederiksholms Indre
ind i Havnen, men endnu mere
blev først fuldført i Halvfjerdden utilladelige Udskylning af
serne af forrige Aarhundrede;
Ko- og Fejeskarn, Affald fra Tranendnu ved Tiden 1870 var det
brænderier, Sæbesyderier, LimTerrain, hvor nu Beklædningsfabriker og Slagterier, bedærvede
magasinet og flere andre BygFødevarer og Lokumsurenlighed
ninger ligge - altsaa mellem
vedvarede trods alle Forbud, hvorSmedien og Snedkerværkstedet
til kom, at Oprnudringen af Hav- saa lavt, at det en stor Del
nen var bleven i høj Grad foraf Aaret stod under Vand.
sømt. Søetaten, som fra 1737
øst for Arsenalet opfyldtes
havde faaet 800 Rdl. aarlig for
efterhaanden det store Fladvand,
at besørge Opmudringen, havde
og Arsenaløen dannedes. Paa
Kong FrederIk VI. 1808-1839.
kun udrettet særdeles lidt. Der
Øens Østside byggedes i 1845
blev derfor i 1782 nedsat en Kommission om Havnens Opmudring.
nogle "Kanonbaadsskure", og i 1846 opførtes paa Øens sydøstlige
Midler bevilgedes, og omfattende Arbejder i Havnen og Kanalerne
Del et nyt "Laboratorium" til Søartilleriet.
paabegyndtes i 1786 og foretoges til ind i det ny Aarhundrede.
Paa den mindste af Øerne, Dokøen. som tidligere benævnedes AnDe lededes af en Opmudrings-Inspektions Kommission, bestaaende
kerøen, var der først Oplag af Ankere, og den paa Øen i 1780 opførte
af to Søofficerer, under Admiralitetets Overopsyn. En væsentlig
Bygning benyttedes til Oplag af Ankerstakke. Ved Opfyldningen
Støtte havde Kommissionen i Fabrikmester Gerner, men det lagte
forlængedes Øen efterhaanden navnlig i sydlig og vestlig Retning.
III.
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For Ski bsby ggeri et s Vedkommende var der efter Hohl enbergs
Afgang i 1803 foretaget en Forandring i Bestyrelsen. Fabrikmesterposten besattes ikke, men Mestrene gjordes ansvarlige for,
hver i sit Fag, at udføre Arb ejdet efter de hohlenbergske Tegninger og efter den antagne Forbindin gsma ade. Der an sattes en

ste Aar anvendtes ho vedsagelig t il Bygningen af Kor vetter og de
ny Fregatter af "Fr eia" Typen. Flaaden talte i Aaret 1815 kun
1 Linieskib "Phoenix" paa 60 Kanoner og 2 Fregatter "Venus" og
"Minerva" , hver paa 36 Kanoner ; i 1817 kom det under Krigsperioden paabegyndte Linieskib "Danmark" og to 36 Kanons Fre-

~.
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Ca rl Baagø e f ecit.

SejlIInieskibet "Frederik

den~Sjette",

tl4 Kanoner, 1831-1872.

Tilh. Vi ceadmiral Z ach ar t ue .

gatter til, og endelig i 1824 det første af Schifter konstruerede
Linieskib "Dronning Marie" p aa 84 Kanoner . I Perioden 1819- 25
kom Fregatterne "Freia", "Rot a" og "Havfru en" til, saaledes at
Flaaden i 1825, 10 Aar efter at Planen for dens Fremtid var
bleven lagt, talte 3 Linieskibe og 7 Fregatter.
Efter Dronning Maries Tegning byggedes derefter '3 Linieskibe,
nemlig, "Valdemar", som løb af Stabelen 14de August 1828,
"Frederik den 6te " den 25. August 1831 og "Skjold " den l2te

Inspektionsofficer til at besørge de af Fabrikmesterforretningerne,
som ikke angik det videnskabelige.
Denne Ordning blev dog ikke af lang Varighed. Allerede i
·1814 udnævntes Capit ainli eut nant A. Schifter til Fabrikmester
efter at have havt Inspektionen ved Skibsbyggeriet siden 1808.
Som det vil erindres, fastsatte Flaadeplanen af 1815, at Flaaden
skulde bestaa af 6 Linieskibe, 8 Fregatter, 8 Korvetter og Brig-. ger, 80 Kanonchalupper og Joller, samt 6 Mort årfartøjer. De før 32
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Sejlllnlesklbet "Dronning Marie", 84 Kanoner, 1824-1848.

Tilh. Det kgl, B ibliotek.

Derefter raseret til Fregat og indrettet til Logisskib for Værnepligtige i 1857. Ophugget 1896.

September 1833. Disse 4 Linieskibe vare fuldstændig ens, og med
Skjolds Afløbning var Antallet af Linieskibe ifølge Flaadeplanen
af 1815 naaet, idet dengang baade Phoenix og Danmark endnu
vare tjenstdygtige.
Til Erstatning for Phoenix, som imidlertid snart vilde være
kassabel, sattes i 1834 et Linieskib i Bygning. Det var af samme
Tegning som de ovenfor nævnte 4 Skibe ; men noget større. Den
22de Maj 1840 fandt Afløbningen Sted, og Skibet døbtes "Christian
den Ottende". Nogle Aar efter Afløbningen sattes Danmarks
sidste Linieskib, nemlig "Dannebrog" i Bygning. Kølen blev lagt

den 28de April l843, men Skibet sattes dog først i Vandet den
25de September 1850.
Den 3die December 1839 var Kong Frederik VI afgaaet ved
Døden og efterfulgt paa Tronen af sin Fætter, Prins Christian
Frederik, som Kong Christian VIII.
Ved Begyndelsen af Fyrretyverne var Flaadeplanen af 1815 sin
Fuldendelse nær, idet Flaadens Størrelse da beløb sig til 6 Linieskibe, 7 Fregatter, 8 Korvetter og Brigger, samt 70 Kanonchalupper og Joller. Man gik imidlertid ikke videre ad denne Vej ,
men besluttede sig til at foretage Ændringer i Planen. Grunden

Fra Batteridækket I Logisskibet "Dronning Marie".

34

Hjuldampskibet

~Hekla",

6 Kanoner, 200 H. K., 1842-1882.

(Efter 'regning af Emanuel Larsen).

I

til denne Beslutning var den Udvikling af Søkrigsmateriellet, som
ud, og Landet indvikledes nu , efter at det i 34 Aar havde levet,
allerede da var paabegyndt i de store ledende Mariner.
under fredelige Forhold, i Krig , den slesvigske Treaarskrig,
Den første Ændring var foranlediget ved, at Dampen indførtes
1848-1850, hvorunder Tyskland tog Parti for Oprørerne. Marinen
som Bevægkraft for Krigsskibe.
stod ved dette Tidspunkt midt i
Allerede i endel Aar havde den
et vigtigt Systemskifte, nemlig
været anvendt saaledes i HandelsMarineministeriets Oprettelse og
marinerne, men først i Aaret 1832
Admiralitetets Ophævelse; denne
paabegyndtes Bygningen af Krigsældgamle Institution var blevet
dampskibe. Det første danske
afløst af det moderne Ministerium,
egentlige Krigsskib af denne Art
og den 4de April 1848 var Komvar Hjuldampskibet " Hekla" paa
mandørkaptain C. C. Zahrtmann
6 Kanoner og 200 Hestes Kraft.
udnævnt til Landets første anDette Skib byggedes i England i
svarlige Marineminister.
1842, og paa Nyholmsværftet bygDa Fjenden ikke var nogen Sømagt, var der jo ingen Mulighed
gedes Hjuldampskibet " Gejser",
160 HK., som løb af Stablen 1844;
for virkelige Sam menstød paa Søen.
derefter fulgte Skibene a f samme
Flaadens Virksomhed gik derfor
Art "Skirner" og "Holger Danske"
hovedsagelig ud paa at blokere
med Maskinerier paa henholdsvis
de fjendtlige Havne og opbringe
120 og 250 HK.
hans Handelsskibe samt underI November 1846 var Fabrikstøtte Hærens Operationer paa
mester Schifter, som i 1843 var
Halvøen, hvorunder der forefaldt
, for fremmet til Kontreadmiral,
Fægtninger med Landbatterier og
traadt tilbage og afløst som FaKanonbaade.
brikmester af Premierløjtnant
Erfaringerne fra Krigen havde
O. F. Suenson.
godtgjort, at der tiltrængtes større
Kontreadmiral Schifter udnævnAnvendelse af Dampkraft i Flaates i Marts 1848 til Holmens
den. Hjuldampskibene havde imidOver-Ekvipagemester.
lertid udvist væsentlige Mangler
Hjuldampskibenes Periode blev
som Krigsskibe, de vare desuden
imidlertid kun kort, den varede i
saa smaa og havde en faatallig,
det Hele kun en halv Snes Aar .
paa aabent Dæk placeret, navnlig
Stævn-Armering. Drivskruen var
Saaledes var Flaademateriellets
Sammensætning, da Kong Chrijo nu, efter forskellige Forbedstian VIII den 20de Januar 1848
ringer, naaet frem til at blive
døde, og hans Søn Kronprins
anerkendt som Hjulene overlegen,
Frederik, som Kong Frederik
og den var jo i flere Retninger
VII , besteg Tronen. Oprøret i
fordelagtig for Anvendelsen i de
Hertugdømmerne, hvor det slesstørre Kampskibe. idet disse med
Skruemaskiner kunde beholde
vigholstenske Parti allerede længe
havde arbejdet paa at løsrive
deres svære Bredsidearmering. '
Kong Frederik VII. 1848-1863.
Sønderjylland fra Danmark, brød
Maskineriet kunde anbringes helt
35
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Ohr, Blache pinx,

Skruelinieskibet "Skjold", 84 Kanoner, Sejllinieskib fra 1833-1858, ombygget til Skrttelinieskib, 64 Kanone1', 300 HK. Solgt til England 1876.

Tilh. Grosserer F. Zacharfae,

Dokken efter Ombygningen den 8de August 1860. hvorved det fik
Maski neri paa 300 HK.
Efter at Fremkomsten af den af den franske Major Paixlians
konstruerede Granatkanon havde foranled iget Bygningen af bepansrede Krigsskibe under Krimkrigen, forandredes e ndel af de store
Mariners Linieskibe til saadanne Skibe, idet de r aseredes og be -

nede i Skibets Bund, og var de rigennem bedst mulig beskyttet
mod Fjendens Ild, og endelig kunde Skibet beholde sin svære Rejs ning og bruge Sejlene, naar Vinden var god, hvorved mau sparede
paa Kullene paa de lange Rejser.
I 1851 løb vort første Skrueskib. Korvetten "Thor", 650 HK, af
Stablen. Thor blev efterfulgt af Skruefregatten "Niels J uel", 900 HK,

,

Panserfregatten "Dannebrog", oprindelig SejlIInieskib, 72 Kanoner, 1850-1862.
Rasere t og om da n net til P an ser fr egat 1863-1 875, derefter Exeereer- og K as erneskib indtil 1896.

klæ dt es med J ærnplader, Rejsningerne reducere des, og saale des
fremkom de første Pan serfregat ter. Da et Sejllinie skib som
"Dannebrog" efte r den Udvikli ng, Bygningen af Krigsskibe havde
tage t, va r a f t em melig rin ge Værdi som saada nt, hvorimod det
ved a t forandres til Pan ser fr eg at vilde bli ve et værdifuldt Led
af Søforsvaret, blev det ifølge Re solu tion a f 29de April 1862 beordret omb ygge t , forsynet med Mas kiner i p aa 400 HK og pansret
med 4' / 2" Jern ; de t blev færdigt saa be tids, at det kunde deltage
Krigen 1864. Endvidere blev ved samme Resolution be stemt ,

1855, Skruekorvetten "He jmda l ", 600 HK, 1856, Skrue fr eg atterne
"Sjælland" , 1000 HK , og " J ylland", 1300 HK, henholdsvis 1858 og
1860, og endeli g af Sk rue korvetten "Da gma r", 500 HK , 1861.
Under Krimkrig en 1854 ind satt es der i en meg et stor Del af
de en gelske og fr ans ke Se jllinies kibe Hjælpeskrue. og der eft er
ophørte al Bygn ing af Sejlli nieskibe i de sto re Marin er. Det blev
derfor herhjemme best emt , at Forsø g med Ind sætning af Hj ælpeskr ue skulde gøre s i et af vore æl dre Liniesk ibe, og "Skjold" blev
udset dertil ifølge Resolut ion af 25de Juli 1858. De t udgi k af
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Panserbatteriet "Rolf Krake", 4 Kanoner, 700 HK. 1863-1893, derefter Forsøgsskib til 1896.

banlyste Træskibene fra Krigsskibenes Rækker, og fastslog Panserets absolute Overlegenhed og Nødvendighed.
Der anskaffedes derefter fra England til Flaaden to med 21/2" Jern
pansrede Jern-Skrueskonnerter "Absalon", 500 HK, og "Esber n
Snare", 500 HK. Disse Skibe ankom hertil i Sommeren 1862, og

at den ny Træskruefregat "Peder Skram", 1680 HK, som stod paa
Stabel paa Nyholm, skulde bepansres med 41/2" Panser. Dette Skib
blev først færdigt i 1866.
Som bekendt var det Kampen paa Hampton Rhed den 9de
Marts 1862 mellem Monitor og Merrimac, der for alle Tider

Panserfregatten "Danmark", 28 Kanoner, 1000 HK, 1864-1893, derefter Excercer- og Kaserneskib Indtil 1900.
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rla Krigsudsigterne efterhaanden bleve truende, bestiltes der i
Skotland et Panserbatteri, bygg et af Jern, med Maskineri paa
700 HK og forsynet med 41/ . " Panser, som skulde føre 4 Kanoner
i 2 bev ægelige pansrede Taarne. Dette Skib, som fik Navnet
"Rolf Krake ", ankom hertil i Sommeren 1863. Endelig købtes
endnu i Skotland en paa privat Værft under Bygning værende
Panserfregat, bygget af Jern, med 41/ . " Panser og 1000 HK, nemlig
"Danmark". Dette Skib kom imidlertid først hertil i Oktober 1864.
Den 15de November 1863 døde Kong Frederik VII. Hans Efterfølger paa Tronen blev, da den sidste mandlige Ætling af Frederik III's Stamme med Kong Frederik var død, ifølge Tronfølgeloven Prins Christian af Gliicksborg, der var formælet med
Christian VIII's Søsterdatter. Det tyske Forbund benægtede Kong
Christian IX's Ret til Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg og
vilde tage disse i Besiddelse, og de politiske Forhold udviklede sig

For 2den Gang i Aarhundredet var Danmark blevet sønderlemmet, og dets Forsvarsevne derigennem formindsket.
Det er jo selvfølgelig klart, at en saadan Udvikling, som den,
der i Løbet af den sidste Snes Aar var foregaaet paa Skibsbyggeriets Omraade, nødvendigvis maatte medføre en tilsvarende Udvikling og tilsvarende Forandringer for Værftets Vedkommende.
Det første Krigsdampskib, Hjuldampskibet Hekla, anskaffedes jo,
som foran nævnt, i Enzland, efterat Fabrikmesteren i 1841 havde
været sendt derover for at afgive Beretning om Dampskibshyggeriet. Til de næste, paa Nyholms Værftet byggede, Skibe af denne
Art, anskaffedes Maskineriet fra Firmaet Maudslay Sons & Field i
England. Det var jo imidlertid nødvendigt for at kunne reparere
og vedligeholde Maskinerierne at have et dertil indrettet Værksted, og den 4de Juli 1850 blev derfor Holmens Over-Ekvipagemester beordret til snarest muligt at foranstalte paabegyndt

,

Udsigt fra Sextus Vold over den nærmeste Del af Nyholms Værftet, 1847.
(Efter Akvarel af Capitainlieutenant E. Normann). Tilh. Overlæge Halk ,

nu saaledes, at Danmark uundgaaelig gik den 2den slesvigske Krig
1864 imøde, thi Krigens dybeste Aarsag var jo den, at Preussen,
som var begyndt at blive en Sømagt, arbejdede paa at udstrække
sit Herredømme over Østersøen og skaffe sig Værfter og Orlogshavne til sin opvoksende Flaade.
Den 1ste Februar udbrød Krigen med Preussen og Østerrig.
Efter et halvt Aars tapper og udholdende Kamp med de to Stormagter, med en Fjende, der jo var den danske Forsvarsstyrke
saa langt overlegen, maatte Landet, der jo ikke som forventet fik
Støtte fra de os venskabeligt sindede Stormagter, opgive den
ulige og haabløse Kamp, og slutte den sørgelige Fred i Wien den
30. Oktober 1864, hvorved de 3 Hertugdømmer Slesvig, Holsten
og Lauenborg gik tabt for Danmark.
Flaadens Virksomhed under Krigen havde fra Begyndelsen af
været den samme som under den 1ste slesvigske Krig. Senere
hen paa Krigen kom det dog til Sammenstød, saavel i Østersøen
under den fjendtlige Kyst med den unge preussiske Flaade, som i
Nordsøen med Fortravet til den østrigske Flaadestyrke, som var
under Opmarch til vore Farvande. Begge Steder var Valpladsen
vor, men det var kun Lyspunkter, der paa Grund af Forholdene
ikke kunde faa nogen Indflydelse paa den sørgelige Udgang af
Krigen.

Arbejdet til Anlæget af et "Maskinværksted" paa Nyholm, bestemt
til Reparation af Dampskibenes Maskiner, overensstemmende med
et af Officeren i Mekanik- og Hvdraulikfaget, Capitainlieutenant
. N. K Tuxen, dertil udarbejdet Forslag. Værkstedet byggedes i
Løbet af de følgende Aar paa Nordsiden af Frederiksholm; allerede 1862 maatte der gives Værkstedet en højst fornøden Udvidelse.
Endvidere blev der af Ministeriet under 23de Maj 1851 fastsat
midlertidige Bestemmelser om Organisationen af et " Maskinkorps"
ved Søetaten, hvorved det bestemtes, at der til at udføre den
Tjeneste, som den udvidede Anvendelse af Dampkraften tilsøs gør
nødvendig, saavel ombord i Dampskibene som i det ved Holmen
oprettede Maskinværksted, skal oprettes et særegent Maskinkorps,
som, uden at henhøre under Divisionerne, stilles under den Officer,
hvem Mekanikfaget under Marinen er betroet. Under 27de s. M.
bestemtes det, at den Fagmand ved Holmen, der hidtil har været
benævnt "Officeren i Mekanik og Hydraulikfageb" for Fremtiden
skal benævnes "Chef for Maskinkorpset og Søetatens Vandbygmester".
Til vore første paa Værftet byggede Skrueskibe, inclusive Fregatten Sjælland, anskaffedes Maskinerierne ligeledes fra Firmaet
Maudslay Sons & Pield. Til Jylland, Dagmar, Skjold, Dannebrog
40
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og Peder Skram anskaffedes Maskinerierne derimod fra et indendampskibene større Fordringer til Dimensionen af en Dok end
landsk Firma, nemlig Baumgarten & Burmeister i Kjøbenhavn. dem, der vare gældende i fordums Dage.
I December 1852 afgaar Over-Ekvipagemesteren, Viceadmiral Schifter
Arbejdet forberedtes paa Grundlag af en Plan, der var udarbejdet
ved Døden, og den
af en tidligere nedtidligere Marinesat Kommission,
som havde afgivet
minister, Kentreadmiral Zah r t Betænkning, ledmann, som samsagetafTegningog
tidig udnævntes til
Overslag til et saaViceadmiral, beordant Anlæg. Stedet til Dokbygdres til foreløbig
at overtage Forretningen var udset
ningerne som Overaf denne KommisEkvipagernester.
sion, som dertil
Men allerede i
havde foreslaaet
April Maaned dør
den nordlige Ende
ogsaa Viceadmiral
af en Plade med
Zahrtmann, og
ringe Vanddybde
i den sydlige Del
Kommandør Gandi! beordres til
af Plaadens Leje.
midlertidig at
Denne Beliggenovertage Over-Ekhed maatte erkenvipagernesterens
des at være særForretninger.
deles bekvem for
I Aaret 1852 bleve
Dokkens Afbenytde forberedende
telse, men den
Arbejder til Bygmedførte paa den
ningen af en "Dok
Dokkens Aabning I Hs. Majestæt Kongens Nærværelse den 18. August 1858.
anden Side særved Nyholm" paaSkruefregatten .Sjælland" indsættes i Dokken.
egne Vanskeligbegyndte. Den gamle Dok paa Christianshavn, der i over hun-I heder ved Arbejdets Udførelse. Dokken skulde jo begyndes i
Søen, saa at man maatte begynde med at afdæmme det hele
drede Aar havde været benyttet til Flaadens Skibe, var dels
begyndt at forfalde, dels stillede den større Længde af Krigs'I'errain, Man kunde ej heller indskrænke sig til ligefrem at
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bygge en Dok, men i Forbindelse med den maatte der tilvejebringes opfyldt Land, omgivet af Bolværker med stor Vanddybde
udenfor. De Betænkeligheder, som kunde rejses mod det udsete
Byggested, maatte imidlertid vige, da man ikke kunde paavise
et blot nogenlunde bekvemt liggende Sted ved de tidligere opfyldte Grunde paa Værftet, hvor man ej vilde komme i Kollision
med andre bestaaende Bygninger eller Indretninger. Det ny
Jordsmon, der vilde vindes ved Opfyldning omkring Dokken, vilde
desuden være en stor Vinding for Værftet. Det besluttedes derfor at "blive ved det af Kommissionen paapegede Sted; dog valgtes
Beliggenheden noget sydligere for at give mere Plads til Skibenes
Oplag i Flaadelejet. Dokken kom derved til at støde med sin
Inderende mod den tidligere opfyldte Holm, Ankerøen, og til derfra at strække sig i vestlig Retning.

Siderne ere lodrette paa Ydersiden , medens de ind mod det
aabne Rum bleve forsynede med Afsætninger, saa at de aftage i
Tykkelse opefter. De omhandlede Afsætninger lette Arbejdet
med Skibet ved at tjene til Passage for Arbejdsfolk og tjene tillige til at anbringe de Tømmere, som behøves til at støtte Skibet.
Inderenden af Dokken afsluttedes sphærisk med samme Bygningsmaade. Mid t i Inderenden anbragtes en Trappe af Granit, og
paa hver af Dokkens Sider ligeledes en saadan Trappe. Dokkens
Bund forsynedes med to Rækker Blokke til Skibenes Køl.
Grænsen for Dybgaaendet af de største Skibe i den danske
Flaade havde i c. 160 Aar været c. 22 Fod, en Grænse, der var
betinget af de lokale Forhold i vore Farvande, og man antog
derfor, at 20 Fod i Slusen ved daglig Vandstand vilde være tilstrækkelig, da der kun var liden Sandsynlighed for, at det oven-

Fra Dokøens Opfyldning ved Anlæget af den nye Dok - Nordre 'Ar bej ds hus , 1862.
Der foretoges nu Boringer; de bleve tilendebragte i Oktober
1852, og de lode ingen Tvivl tilbage om, at Grunden havde tilstrækkelig Fasthed til at bære Dokbygningen. om man end paa
Grund af Jordsmonnets vandførende Egenskab maatte være belavet paa at træffe en stor Mængde Vand. Der fandtes derfor
ingen Grund til at forlade det udsete Byggested, ogsaa henset til
Erfaringerne fra Bygningen af Dokken paa Christianshavn og til
de Undersøgelser angaaende et passende Sted til at bygge en
Dok, der til forskellige Tider havde været foretagne andre Steder
i Havnen, som lode formode, at man overalt vilde træffe paa lignende Forhold.
En engelsk Civilingeniør, Alfred Giles, var Konstruktør af
Dokken og Leder af Arbejdet, der iøvrigt udførtes af Capitain
N. E. Tuxen. Den kalkulerede Bekostning af hele Anlæget var
620,000 Rd . Dokken byggedes helt igennem af Mursten, alene
beklædt med hugne Sten i"Slusen og paa de Steder, der vare
mest udsatte for Slid og Stød. Bunden byggedes som en omvendt
Hvælving, hvilende umiddelbart paa Grunden, uden Pælefundament. Til Underlag for Bunden blev dog anbragt Blokke af Mursten, samlede med Cement, eller Sandsten af samme Dimensioner.

nævnte Dybgaaende vilde blive væsentlig overskredet i Fremtiden,
og da man altid vilde kunne lette Skibene flere Fod ved at udtage Vægte, saasom Kul, Vand o. l. Bredden i Slusen var bestemt
til 58 Fod, Længden af Bunden fra Underenden af Trappen til
Begyndelsen af Slusetærskelen 232 Fod , og Længden af Bundens
Midtlinie fra Slusen til Trappen 250 Fod.
Foruden Dokken med dens Pumpemaskine henhørte jo endvidere til Anlæget at opfylde en ø omkring Dokken og omgive
den med Bolværker, samt foretage fornøden Opmudring. Endvidere at forbinde Øen med den øvrige Del af Værftet ved en
Svingbro. Desuden at opføre en to Etages grundmuret Bygning
paa den nordlige Side af Dokken til "Arbejds- og Oplagshus", og
en Bygning til Begkogning og Plankebøjning ved Damp.
Arbejdet paabegyndtes i Juli Maaned 1854, Dæmningen anbragtes i Vinteren 1854-55, og i den følgende Sommer blev
Vandet udpumpet, Jorden udgravet og Begyndelse gjort med
Murarbejdet i Grunden. Den yderste Sten i det mellemste Skifte
af Slusetærskelen blev sat den 15de August 1856 i Hs, Majestæt
Kongens Nærværelse. Bygningen af Maskinhuset foretoges i 1857.
Pumpemaskinerne bestaa af 2 Dampmaskiner, hver paa 20 Hestes
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des dog ved Anbringelsen af udvendige Skærme for de omhandlede Vinduer.
Paa Pladsen umiddelbart indenfor Indgangsporten, men til venstre for Porten og støttet op til den før omtalte Mur, laa et teglhængt Hus eller Skur, det kaldtes "Husarstalden", og var indrettet
til Brug for Husarheste. Husarvagten oprettedes 1814 i Jødefejden, og Skuret kaldtes derfor ogsaa mange Aar efter, Mand og
Mand imellem, for "Jødevagten"; det havde et Par Gange i
Aarenes Løb fundet Anvendelse ved forefaldne eller befrygtede
offentlige Tumulter, og der var ved de i sin Tid meget omtalte
Optøjer ved Aarsskiftet 1858-59 sidste Gang Tale om at benytte
det efter Bestemmelsen.
Naar man havde passeret Facaden af Hovedvagtsbygningen,
kom man til Broen, som lige for Indgangsporten førte over Kanalen . For Enden af Broen var der en Stakitport, og indenfor
denne laa der tilvenstre et ganske lille, grundmuret Hus til Brug
for den der om Dagen posterede Opsigtsbetjent, der skulde kontrollere al Ind- og Udpassage af Personer og Gods.
Bag ved Betjenthuset fandtes Klokkegalgen med den Klokke,
man hver Arbejdsdag lod "lyde" i en halv Time for at kalde
Mandskabet til Arbejde ; nøjagtig KI. 5 Morgen ophørte "Klokkelydningen" om Sommeren, og Klokkens sidste Slag var Tegnet til
Portens Lukning; kun de Arbejdere, der vare komne indenfor
Porten, fik Brikke. Ogsaa ved Arbejdstidens Ophør om Eftermiddagen (fra lste December til 15de Januar KI. 31/ . , den øvrige
Tid af Aaret KI. 4) lod man Klokken lyde et Øjeblik. Mandskabets Ind- og Ildpassage fandt kun Sted ad denne Port, de 2
andre Porte paa Gammelholm vare som Regel lukkede. Beboerne
ved Holmens Kanal og i de tilstødende Gader vare vante til
Klokkelydningen i den tidlige Morgenstund , og Ingen besværede
sig derover ; men da Klokken blev flyttet til Porten ved Nyhavn
som Følge af, at Gammelholms Fraflytning var paabegyndt, og
det sydlige Terrain afgivet til Bebyggelse, klagede Nyhavns Beboere over denne Forstyrrelse af deres Morgenro, og Klokken
maatte indskrænke sin Virksomhed.
Skraas for Broen, til venstre, Iaa Marineministeriets (tidligere
Admiralitets- og Kommissariats-Kollegiets) smukke Bygning med
en temmelig anselig aaben Plads foran sig; det var en stor hvid,
monumental Bygning i Barokstil, med 2 Etager foruden Kælder.
Det fremtrædende Midterparti bar en med Forsiringer prydet
Frontispice, og Taget var afbrudt, beklædt med sorte, glaserede
Teglsten. Bygmesteren var den bekendte Philip de Lange, og
Bygningen maa betragtes som denne dygtige Mands Hovedværk
(Philip de Lange havde ogsaa for Marinen opført den store Mastekran paa Nyholrn og vistnok ogsaa de 2 store Takkeladshuse paa
Frederiksholm). I Bygningen fandtes Ministeriets Kontorer, Ministerens egne Lokaler samt en Parolstue, et Foredragsværelse og
Bibliotek for Flaadens Officerer, endvidere Kontorer for Ekvipagernesteren og Inspektionsofficererne.
Langs med Holmens Kanal laa "Hovedmagasinet", adskilt fra
Kanalens Bolværk ved en græsbevokset Strimmel Jord, hvor om
Sommeren Ekvipagernesterens Ged græssede. Denne store Bygning
er allerede beskrevet og afbildet i Tidsskriftets forrige Hefte,
Pag. 13. Af den ældre Del af Magasinet (den Del, som blev
reddet fra Branden 1795), og som kun havde en Etage, blevet
I:'tykke i 1839 afdelt ved en Brandmur og overladt til det kongelige Teater til Malersal og andet Brug; det var af denne Grund
sat i Forbindelse med Teatret ved en Gangbro, der førte over
Kanalen, idet denne her for Enden af Magasinet - altsaa mellem
dette og Teatrets Grund - dannede en ret Vinkel og gik i østlig
Retning, for derefter, under Navn af "Banegraven", at gaa under
Reberbanen, løbe parallelt med dennes østlige Side og endelig
udmunde i Havnen; dens Munding her laa lige overfor Dokken
paa Christianshavn. Den mellem Magasinets 2 Fløje liggende
Pavillon havde 3 Etager; i de to nederste opbevaredes Flaadens
Arkiv, og i den Bdie, der udgjorde en eneste stor Sal med Vinduer baade mod øst og Vest, var Orlogsværftets Modelsamling
opstillet. Pavillonen blev, som tidligere omtalt, ikke nedrevet
ved Gammelholms Fraflytning, men blev omdannet til Brug for
Studenterforeningen.
Bagved Marineministeriets Bygning laa .Ekvipagemesterens
Embedsbolig", en grundmuret Bygning med 2 Etager og Kælder ;
umiddelbart ved Huset laa en smuk, skyggefuld Have, omgiven
af et Plankeværk. Et Stykke derfra og i lige Linie med denne
Bygning laa et andet Hus med 2 Etager, der .gik under Navnet

Kraft, samt en Dampmaskine paa 6 Hestes Kraft til den daglige
Lænsholdning. Dokken skulde med alle il Pumper kunne lænses i henved 6 Timer, naar der ikke var noget Skib inde. Det hele Arbejde
var fuldført i Begyndelsen af Sommeren 1858, og den 18de August,
efterat et Løb var opmudret ind til Dokkens Indløb, blev Dokken
aabnet i Hs. Majestæt Kongens Nærværelse, og Skruefregatten
Sjælland indsattes i Dokken.
Da den i Skotland umiddelbart forinden Krigen 1864 indkøbte,
paa privat Værft under Bygning værende Panserfregat (Danmark)
havde en Længde af 263 Fod, og altsaa var for lang til at kunne
indsættes i den ny Dok, maatte der snarest muligt fortages en
Forlængelse af denne. Dette kunde dog gøres paa en forholdsvis
hurtig og mindre bekostelig Maade, idet Trapper og Sledsker ved
Inderenderi borttoges. hvorved opnaaedes en Forlængelse af Dokkens
Bund af omtrent 22 Fod, dog saaledes at den inderste Del af denne
kun fik en Bredde af 14 1/ . Fod. Denne Bredde var imidlertid tilstrækkelig efter den Form, som de lange Skibes Forpart havde.
Trapperne bleve erstattede af andre Trapper i forskellige Løb.
I Aaret 1863 opførtes paa Dokøen, langs med Sydsiden af Dokken, et "Panserværksted" med de fornødne Maskiner og Rullekraner. Allerede i 1864 forlængedes dette Værksted, og i 1865
opførtes en grundmuret Bygning med Jerntag paa Nyholm tæt
ved Beddingerne og indrettedes til "Jernskibsbygnings Værksted".
Værftet paa Nyholrn havde nu efterhaanden faaet en saadan
Udstrækning, at Gammelholm kunde overlades til Hovedstadens
Udvidelse, og de derværende Værftsafdelinger overflyttes til Nyholrn .
Denne Overflytning, eller rettere Værfternes Sammendragning
paa Nyholm, eftersom de i næsten 180 Aar havde havt deres
Værksteder og Magasiner spredte paa begge Steder, kom til Udførelse i Aarene L860-66.
Forinden det gamle Værft stedes til Hvile, vil det formentlig
have sin Interesse at tage et Overblik over, hvorledes det saa ud
og var indrettet ved Slutningen af dets Tilværelse. Med den
hosføjede Grundtegning af Gammelholm 1856 som Vejleder, skulle
vi da i det væsentlige henholde os til den af Kontorchef H. Degen kolv i Aaret 1895 udgivne Beskrivelse af Værftet ved Grundtegningens Tidspunkt.
Gammelholm strakte sig fra Holmens Kirke til Nyhavn og begrænsedes paa den ene Side af Børskanalen og Kjøbenhavns
Havn, paa den anden Side af gamle botanisk Have, Charlottenborg Slot, den militære Højskole, det kongelige Teater og Holmens
Kanal; hvor denne Kanal - omtrent hundrede Alen fra Holmensgade - skar sig ind paa Gammelholms Grund for ved Gavlen af
Holmens Kirkes Kapel at udmunde i Børskanalen, begyndte en
Mur at danne Grænseskællet ud mod Gaden. En Port i denne
Mur var Hovedindgangen til Gammelholm. Over Porten stod der
med Metalbogstaver: Kongeligt Værft.
Indenfor Porten til højre laa "Gammelholms Hovedvagt". I
underste Etage fandtes den vagthavende Officers Lokale, Vagtstuer, et Lokale for Brikkeuddelingen og de øvrige med Mandskabets Morgenmønstring forbundne Forretninger, samt endelig
det Kontor, hvor alle Forretninger vedrørende det indkaldte
værnepligtige Mandskab bleve udførte, og som gik under Navnet
"Hvervingskontoret" eller blot "Hvervingen". I øverste Etage
havde Søetatens kombinerede Ret sit Lokale, og her var tillige
et Kontor for Justitssergeanten, der var Arrestforvarer; Bygningen
indeholdt nemlig de dengang bekendte, respektindgydende "Holmens Arrester", der vist ikke uden Grund havde Ord for at være
særdeles "sikre", og til hvilke derfor ogsaa Kjøbenhavns Politi
skal have taget sin Tilflugt, naar det havde meget farlige Forbrydere at sætte under Forvaring. De værste - eller, om man
vil, de bedste - fandtes efter Sigende i Kælderen, i Niveau med
Vandet i Kanalen, som beskyllede Foden af Bygningens østre
Gavlmur. Arresterne maatte efter Nutidens Begreber vel kaldes
barbariske, men de have sikkert passet for den Tid, hvori de bleve
indrettede. Ligesaa Pælen, som i mange Aar opretholdtes paa
Gammelholm. hvor Delikventer fik de dem tilkommende Slag
Tamp nøjagtig udtalte.
For Holmens Kirke skal Hovedvagten i sin Tid have været en
ubehagelig Nabo, Vinduerne fra Arresterne og Vagtstuen i Stueetagen vendte ud mod Kirkegaarden, og fra det aabentstaaende
Vagtvindue hørtes undertiden paa Søn- ·og Helligdage mindre
opbyggelige Sange og højrøstet Tale, til Forargelse for dem, som
gik til eller fra Kirke, vare til Ligbegængelse eller besøgte deres
kære Hedengangries Grave paa Kirkegaarden. Dette Onde hæve44
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Broen avet· Holmens Kanal, som førte til" Værftet".
Tilbøjre Hovedvagtabygningen, i Baggrunden Børsen.
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Tilvenstre Sejlvaskebuset, . Klokkegalgen, Koutrolvagtbuset og Værkstedslængen.

Tegning af Heinrich Hansen 1861.

"

,.Gamle Søkort-Arkiv", fordi Søkort-Arkivet nok engang havde
benyttet øverste Etage. Nu var der i denne Etage Lokale for
Overmunderings-Kommissionen, og forneden var der Kontorer for
Underfabrikmesteren, Rebslagermesteren og andre.
Imellem Gamle Søkort-Arkiv og Ekvipagernesterboligen laa, omgivet med Træer, en i Midten ophøjet, brolagt Plads, bestemt til
Smediernes Kuloplag. Lige overfor den sydlige Gavl af Marineministeriets Bygning og Facaden af de to sidst nævnte Bygninger
laa Smedierne, adskilte fra disse Bygninger ved en Passage af en
Gades Bredde. Smedierne fandtes i en Bygning, eller vel rettere
i en Række af sammenhængende Bygninger, der strakte sig fra
Kanalen - et Punkt af denne, der laa lige overfor Holmens
Kirkes Terrain - hen til Gamle Søkort-Arkiv. Den Del af Bygningen, som laa nærmest Kanalen, blev anvendt til andre Øjemed
(se Grundtegningen), derefter kom "Klejnsmedien" .og "Grovsmedien ", og Enden af Bygningen blev optaget af den store "Ankersmedie". Etagen ovenover lige hen til Kleinsmedion var et eneste

Hæderstegnet var indstiftet af Kong Christian VII i 1801 paa
hans Fødselsdag, den 29de Januar. Det var indstiftet for "at opmuntre saavel til Troskab og Flid i vor Tjeneste, som til hæderlig
Opførsel udenfor denne" . Pr æget i Sølv fremstilledes paa den ene
Side den kongelige Stifters Xavnet ræ k med Overskrift: ,,29. Januar
1801" samt "for god Tjeneste ", og paa den 2den Side: en Egekrans med Indskrift: "Fortjent". Adgang til at benaades med
Hæderstegnet har enhver, som ifølge de gældende Organisationslove for Søværnet enten henregnes til Underklasserne blandt
dettes faste Mandskab eller fra disse maatte have tjent sig op i
højere Stillinger i Søværnet, naar han uafbrudt har staaet i Søværnets faste Tjeneste i fulde 25 Aar efter den Tid, han er udtraadt af Lærlingeklasserne og forøvrigt opfylder de i det aabne
Brev om Indstiftelsen nærmer e angivne Betingelser.
Det var i Ankersmedien, at den første Dampmaskine her i
Landet ble v opstillet og taget i Brug 1790. Selv det allersværeste
Smedearbejde - som for Eksempel Linieskibsankere og Skibs-

Ankersmedlen paa Ol. Holm, t1Ivenstre.
Gamle Søkorta r ktv , Smedternes Kul opl ag og Ekvip a.g emesterens H ave tilhøjre .

stort Rum. der blev anvendt til Besigtelse og Opmaaling af Sejldug og Lærred, Besigtelse af hjemkomne Skibes Sejl, stundom
ogsaa til Sejlsyning og kaldtes "Sejlloftet".
Paa Sejlloftet blev ogsaa Hæderstegnet for god Tjeneste ved
Søetaten og den dermed forbundne Gave hvert Aar den 29de
Januar paa højtidelig Maade uddelt af Over-Ekvipagemesteren.
Personalet i Ekvipage- og Kommandokontoret traf Forberedelserne:
Paa et Bord i Salens Baggrund bleve selve Hæderstegnene ordnede
paa en Præsenterbakke, Hæderstegnsgaven blev aftalt i Portioner
- 5 ny Sølvspecier i hver -, fornødne Lister o. s. v. kom til Stede.
Efterhaanden som Mandskabet indfandt sig - de militære Korps
og Haandværkerne, hvilke sidste den Gang vare uniformerede blev det mønstret og opstillet af Over-Ekvipagemesterens Adjutant,
nærmest ved Bordet de, som skulde modtage Hæderstegnet, derefter alle, som i tidligere Aar havde faaet dette og nu skulde
modtage Gaven. Paa bestemt Klokkeslet ankom Over-Ekvipagemesteren, ledsaget af sin Stab, der bestod af Værftets øverste
Myndigheder og Kontorchefen. Over-Ekvipagemesteren indledede
Højtideligheden med en kort Tale, der endte med det af alle
'l'ilstedeværende lydeligt gentagne "Gud bevare Kongen" . Admi- '
ralen uddelte derpaa egenhændig Hæderstegnet, og umiddelbart
derefter uddelte en af Officererne (Fabrikmesteren eller Maskindirektøren) Pengegaven.
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knæer - var hidtil blevet udført med Haandkraft, thi man havde
intet mekanisk Hjælpemiddel. Smediens Mestersvend Jens Andersen konstruerede vel 1786 en "Hammer-Machine", og han fik
en Dusør til Opmuntring, men hans Opfindelse fandt ikke Anvendelse. Da blev der et Aars Tid efter overdraget den engelske
Mekanikus Mitchell at anlægge en "Il d- eller Dampemachine" paa
Gammelholm. Ved Enden af Grovsmedien og i Forbindelse med
denne blev Ankersmedlen opført: den stod færdig i August 1789,
og Mitchell tog nu fat paa Værket. Ved Udgangen af 1790 stod
Dampmaskinen opstillet og færdig. Maskinen voldte allerede efter
faa Aars Forløb Vanskeligheder, og Dampkedlen, der var af
Kobber, maatte idelig repareres; i 1801 maatte Kedlen udtages
for grundigt at istandsættes, og man besluttede da med det samme
at foretage Hovedreparationen af Maskinens øvrige Brøstfældigheder: I Juli 1801 erklæres: "af Ild-Machinen haves ingen Nytte",
og i 1803 bes luttede man sig til at smede Ankere "ved Haandkraft som tilforn". Det var dog kun midlertidigt, man benyttede
denne Udvej, thi en ny Dampmaskine var da allerede bestilt i
England; denne kom, blev opstillet og gjorde fortrinlig Nytte lige
til 1862, da Smedien, paa Grund af Gammelholms Fraflytning,
blev nedreven.
Ved Børskanalen, lige overfor Gavlen af Kirkens Kapel, laa
"VadskehlIset", og ved Siden af dette Hus ' fandtes den saakaldte

firkantet Plads, som paa 4 de Side tildels begrænsedes af GamleSøkort-Arkiv, hvis Gavlmur man i Reglen passerede for at fortsætte Vejen længere ned ad Gammelholm. Man fik da straks paa
venstre Side "Trunl.en", en grundmuret, meget gammel, vistnok
Gammelholms ældste Bygning; den bestod af to meget solide Hvælvinger og blev benyttet til Beg- og 'I'jæreoplag, men var ifølge et endnu eksisterende gammelt Kort over Bremerholm oprindelig Fængsel
for de Forbrydere, der vare idømte Arbejde i Bremerholms Jern.
"Fangekirken" har ifølge samme Kort ligget paa den Plads. hvor
ovennævnte til Sejldugsvæveri og Sejlmagerværksted anvendte
Bygning var opført. Bagved Trunken laa Kalkgaarden med et
lille Hus til Kalkslagning, og man skulde nu for at fortsætte sin
Vej passere rundt om Bassinet "Gamle-Dok".
Gamle Doks Historie er allerede anført i Tidsskriftets forrige
Hefte, Pag. 12 'og 13, og skal derfor ikke gentages her. Dokken
var nu et Havnebassin for Nordbaade og lignende mindre Fartøjer.
Vi gaa nu videre og' træffe straks paa Gamle-Doks østre Side
den mægtige "Reberbane", der strakte sig fra Gammelholms
Grænse ved Kongens Nytorv og næsten helt ned til Bolværket ved
Havnen, saaledes at den omtrent spændte over hele Gammelholms

"Spaanehave", der tillige var Opbevaringsstedet for kasserede
Inveutariesager, gammelt Sejldug, Tovværk og lignende, som blev
opsamlet for at sælges ved Auktion. Umiddelbart ' ved Spaanehaven fandtes "Staldgaarden" med Stalden til Værftets 3 a 4 Par
velnærede "Materialheste", samt med Skure til :Arbej dsvognene,
Foderloft og Stald til 20 Køer.
Her paa dette Punkt af Gammelholm, altsaa paa den søndre
Side af den lange Bygning med Smedierne, laa "Over-Ekvipagemesterens Embedsbolig"; den havde en fri Plads foran sig, og
Facaden vendte over mod Nybørs, Foran Boligens Hovedindgang
fandtes en Forstue i en af Træ opført Overbygning;' fra dennes
Forkant og hen til Hjørnet af Vejerboden strakte sig et Plankeværk, og bag dette laa Over-Ekvipagemesterens lille Have med
skyggefulde Træer, Lysthus, Mistbænke o. s. v. Selve Bygningen
var prunkløs, kun opført af Bindingsværk og Mur, men den
havde dog et tiltalende, anseligt Ydre, saa at det straks var indlysende for Enhver, at her havde den Højstbefalende sin Bolig;
den havde to Etager foruden Kælder. En Skildvagt var posteret
ved Indgangsdøren. Bygningen havde 2 Sidefløje, i den ene af
disse havde Konstruktions- og Regleringskommissionen sine Lo-
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Marineministeriets Bygning paa GI. Holm.
(Efter Thuras Hafuia h odierua) .

kaler, I Haven her nød det i sin Tid jævnlig omtalte "ældste Bredde, idet der mellem Bygningens Gavl og Havnen kun var den
Morbærtræ i Danmark" omhyggelig Pleje; Grenene bleve underfornødne Plads til Passage. Dette Punkt af Gammelholm laa
støttede af Pæle og dækkede med Cement, men til Trods for sin
ligeoverfor Dokken paa Christianshavn, og der var i Arbejdstiden
høje Alder bar det ogsaa hvert Aar ypperlige' modne Bær. Da . stadig Færgeforbindelse mellem denne Dok og en Landgangstrappe
ved Reberbanens sydlige Gavl. Til Reberbanen hørte flere BygBygningen i 1863 paa Grund af Gammelholms Fraflytning blev
ninger, som for største Delen laa ved dens nordre Ende, saaledes
nedreven, Haven sløjfet, og Plankeværket som Følge deraf faldt,
et "Hampemagasin", et Hus, hvori Drøj- eller Tjæremaskinen
stod det gamle Træ, tæt behængt med halvmoden Frugt, prisgivet
Gadeungdommen og omringet af de sørgelige Huiner af Gammelfandtes, og endelig "Garnhuset" . Her, tæt ved Reberbanens nordre
Ende, fandtes den saakaldte "Gjethusport", eller som den ogsaa
holms fordums Herlighed.
Et Stykke fra Over-Ekvipagemesterens Bolig, nemlig ud fol' Mand og Mand imellem kaldtes "de Uærliges Port", formodenlig
fremkaldt ved, at de Forbrydere, som i sin Tid vare dømte til at
Ankersmedien, .fandt es en Bedding, hvor mindre Skibe eller Pramme kunde landsættes til Reparation eller Ophugning (I sin 'I'id
arbejde i Bremerholms Jern, førtes her igennem. Porten førte ud
til Kongens Ny torv, men var kun aaben ved særegne Lejligheder.
byggedes Brigger og andre saadanne Fartøjer paa denne Bedding),
og tæt herved laa, parallelt med Bolværket, en stor, grundmuret
Ved Reberbanens sydlige Ende førte en Bro over den tidligere
to-Etages Bygning, hvis underste Etage var optagen af "Bradomtalte Banegrav ind paa Baadebyggerpladsen. Langs med Banebænk", "Materialbod" og "Tømmerværksted", øverste Etage og
graven laa det store "Chalupskur", hvor Flaadens Fartøjer bleve
Loftet var "Sejlmagasin", hvor Flaadens Sejl laa opskudte, hvert
byggede, reparerede og opbevarede. Tæt ved Chalupskuret fandtes
Skib for sig. Umiddelbart ved og omtrent vinkelret for denne
et Skur til Opbevaring af Baadeværftets Træmaterialer samt en
Bygning laa en anden to -Etages Bygning, der ligeledes var opført
grundmuret mindre Bygning, hvori Baadebygmesteren havde sit
af Grundmur. Underste Etage havde tidligere været BilledhuggerKontor, og den vagthavende Læge sit Lokale. Der laa ogsaa paa
værksted, ogsaa Bødkerværksted. men var tilsidst "Sejldugsvæveri" : Baadebyggerpladsen en Bedding, eller .rettere sagt de ærværdige
Levninger af en Fregatbedding, som i c. 40 Aar ikke 'havde været
øverste Etage blev anvendt til "Sejlmagerværksted" og det dermed forbundne "Kompasma gasin", "Bødkerværkstedet" var lige . i Brug efter sin Bestemmelse, thi efterat Fregatten "Fylla" val'
til det sidste anbragt i et Træskur, der laa imellem Hovedmagaløbet af Stabelen her i 1816, bleve vel mindre Skibe, f. 'Eks. Korsinet og Smediernes Kulplads. De to ovennævnte, vinkelret for
vettim "Galathea" i 1833; byggede her, men sædvanligt blev der
hinanden opførte Bygninger og Ankersmediens Gavl orngave en
kun repareret Skibe paa denne Bedding. En stor Del af Pladsen
4~
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Udsigt (m Vælftet ovel' Holm ens Kanal mod Sierre siræde (nuvæl'ende " H olmens Kanal "), -

Peschiers Gaarå , i 1850 [orheje; til 3 Stokværk (nu Landmandsbcmken),

Tilvenstre H olmens Ki rk e og H ovedin dgang en Iii V ærftet sam t H ovedvagtsb j-gu in geu og Søk or ta r ki ve t . I B ag grunden Christiansborg Slo t ,

hvor Heste og Over-Ekvipagemesterens Køer stode i det saftige
Græs, lød i Sommertiden Tøjrekøllens Slag og Leernes Klang,
naar Admiralens Sluproere var ude at høste, og det duftende Hø
i Pramme blev ført fra Nyholm over til Stalden ved Over-Ekvipagemesterens Bolig paa Gammelholm. Det var ikke saa lidt
Mælk, som produceredes der i sin Tid. Mælken skal have været
særlig god, Markerne paa Nyholm paa det oplagte Mudder stode jo
ikke meget tilbage for Markerne i Marskegnene. og der var stor
Rift fra Byen om at komme paa Ekspektancelisten hos Over-Ekvipagemesteren
for at opnaa at
kunne faa Mælk
fra hans Køer.
Ja, det var dengang at en
/..
Værftschef havde saadanne Biindtægter.
Senere bortliciteredes Høsletten paa Orlogsværftet for en
ringe Sum,
Med Admira-

var optagen af en "Mastegrav". den "indre", hvor Mastetømmer
laa nedsænket under Vandet ; den havde 2 Indløbskanaler. over
hvilke der var lagt Broer, og imellem disse laa den saakaldte
"Smalø", der paa begge Sider havde en Beklædning af tilhuggede
Sten. I Havnen langs Smaløens ydre Side var der en med Pæle
og Bomme indhegnet "ydre" Mastegrav. I denne laa der Svømmeflaader, som bleve benyttede af Garnisonen og af nogle af
Byens Drengeskoler,
Ved den indre Mastegrav laa .Barkasseskuret", hvori de store
Rofartøjer bleve
"",, "
byggede og repa....
"' ; J II f .fI .U :1I
rerede; her blev
ogsaa, i en særskildt Afdeling,
den smukke,
IIU .I.IIl\I!., IIIUIl
gamle"kongelige
Chalup" opbevaret, Naar man
havde passeret
over hele Smaløen, kom man ind
paa "Masteværftet", der ved en
Mur var adskilt
fra Nyhavn,
Charlottenborg
Siden. I Muren
var der en Port,
som var aaben i
Svømmetiden,
men iøvrigt kun
ved særegne Lejligheder. Dette
Punkt af Gammelholm kaldtes

.,

litetets Ophævel-

se, Marineministeriets Oprettelse og Udbruddet
af den slesvigske Treaarskrig
forsvandt Idyllen paa Værftet.
Der var ingen
Arbejdskraft tilovers til de sædvanlige Foraars"FrossenborgU,
arbejder i Haver
og Porten altsaa
og Vænger, men
"Frossenborgtil Gengæld rørte
Porten". PaaMader sig i alle Masteværftet fandgasiner og Værktesdetstore "Maste Arbejdshus" ,
steder samt omhvor Flaadens
bord i Skibene,
som laa under
Master, Mers og
Ekvipering, et
RundholterbIeve
Liv , som det
forfærdigede, et
gamleVærft ikke
mindre Arbejds11ll :" r1W \ Il\\ \ \ .ULfII
,
havde set Mage
skur og et lille
Bindingsværkstil i mange Aar.
Forinden vi gaa
hus med Masteover til Afviklinrnagerens Kon.j
gen af det gamle
tor, Op til Muren
I
Værft, skulle vi
mellem Porten
gøre Rede for
og Bolværket Iaa
........
nogle i Aaret1856
der et grundmugennemførte vigret Hus paa en
Boths Plan over København i 1860.
Etage, og i dette
tige Ændringer i
Vis er Nyhohnsværftets Udstrækning ved Sammendragningens Tid. (Efter Original i Havnevæsenets Arkiv).
Marinens Orgavar der indrettet
nisation. Af Motiverne til et Lovudkast til en Lønningslov for
en lille Smedie, hvor Masteværftets Smedearbejde blev udført,
Sø-Etatens Officerskorps, som forelagdes for Rigsraadet den 12te
en Vagtstue for de her vagthavende Soldater og endelig et Lokale
for en Opsigbsbetjent. Umiddelbart ved denne Bygning var der
Marts 1856, skal følgende Uddrag anføres:
en Landgangstrappe; imellem denne og Christiansholm blev der
"Forandringen af Commandoforholdene iland er foranlediget
med 2 Fartøjer vedligeholdt en stadig Færgeforbindelse, og her
ved, at den nu bestaaende Divisions- og Compagnie-Inddeling har
gik altsaa Persontrafiken mellem Gammel- og Nyholrn,
efter lang Erfaring viist sig uhensigtsmæssig. Forandringen gaar
ud paa at hæve Divisions-Inddelingen, og at henlægge det faste
Vi ere nu færdige med vor Vandring gennem det gamle, tildels
endog ærværdige Værft, Den lange Fredsperiode, som gik forud
Mandskab under Holmens Over-Eqvipagemester, der saaledes vil
komme til at staae i Spidsen for Værfterne, og tillige faae Cornfor den slesvigske 'I'reaarskrig, med de efter Flaadens Ran sparsomme Udrustninger og de faa Byggearbejder havde efterhaanden
mandoen over Mandskabet. Over-Eqvipagemester-Posten
gjort Værftet til en temmelig stille og næsten idyllisk Plet inbliver derved af en mere indgribende Vigtighed for
Marinen, *) og den Officeer, der ansættes i denne Po st , bør fordenfor den Stenmur, som dannede Grænseskellet ud imod Gaden.
Administrationsbygningerne med de skyggefulde Haver, Mastemeentlig uimodsigeligen beklædes med den høieste Charge i Marinen, altsaa være Admiral."
magermesterens, Baadebygmesterens og flere andre hyggelige
Kontorer, skjulte bag frodige Frugttræers Grene, det gammeldags
I Rigsraads-Udvalgets Betænkning over nævnte Lovudkast udPræg, som var fremherskende over alt derinde, bidrog jo altsamtales følgende:
men til at skabe Idyllen. - Og ovre fra Nyholms udstrakte Marker,
*) Udhævet af G. H. Ro Z.
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saa anmoder man om Bemyndigelse til, at Divisions- og Compagni-Inddelingen ophæves allerede fra den 1. Juli, og om at OverEkvipagernesteren, Viceadmiral C. E. M o u r i e r, fra samme Dag
udnævnes til Chef for Orlogsværftet.) allernaadigst approberet, at
Divisions- og Compagni-Inddelingen af Søetatens faste Mandskab
den 1. Juli d. A. ophæves, at de Søofficerer, der ere til Tjeneste
iland uden at være ansatte i faste Poster, underlægges en "Chef
for Søofficeerscorpset", og at Commandoen over Mandskabet overdrages til "Chefen for Orlogsværftet" i Alt hvad det egentlige
Tjenesteforhold angaaer, medens det i Alt Oekonomien og Ordens
Overholdelse i Nyboder vedkommende underlægges Nyboders
Commandant. Som Følge af disse allerhøieste Bestemmelser vil
den Commando og Jurisdictionsmyndighed, som Divisionscheferne
hidtil have hav t over de til Tjeneste iland værende Søofficerer,
fra den 1. Juli overgaae i samme Omfang og Udstrækning til

"Udvalget samstemmer derfor ganske i, at Commandeursclassen
og den ene Contreadmiralsplads ophæves, medens det paa den
anden Side anerkj ender, at Bibeholdelsen af de tvende Chefsposter
for Officeerscorpset og for Orlogsværftet er begrundet i Tjenestens
Trang til saadanne. Det antager imidlertid, at disse Poster kun
bør opføres i Loven som Lønningsclasse, og at det henstilles til
Hans Majestæt allerhøiest at bestemme deres Charakteer, og det
finder saameget mere Anledning dertil, som Udvalget vilde ansee
det hensigtsmæssigt, at Chefsposten ved Orlogsværftet stilledes
paa en saadan Maade, at Administrationen kunde have det i sin
Magt, i Samklang med ovenanførte Princip, ogsaa til denne Post
at udnævne den blandt Capitainerne, som ansees bedst skikket
dertil, hvorved det vil være muligt at foretage en Forandring,
dersom det skulde vise sig, at man har været mindre heldig i
Valget, eller dersom Trang skulde vise sig til yngre Kræfter i denne

Udsigt over Havnen og Flaadens Leje i 1860erne.
I Forgrunden af Lejet ses Hjuldampskibene ,..Gejser" og "Holger Danske", under Kranen Linieskibet "Frederik den Sjette",
tilvenstre i Billedet Panserf'regatten "Dannebrog", Linieskibet ,,8kjold U m. fl.

Post, der vil blive af større Omfang og Betydning end hidtil.
Dette vil staae Regjeringen aabent, naar Loven redigeres paa
den af Udvalget foreslaaede Maade, hvorimod det, naar der ligefrem i Loven opføres en Viceadmiral og en Contreadmiral, ei
vilde lade sig gjøre at foretage en Forandring, uden ved at meddele den Vedkommende Afsked.
I Henhold til disse Bemærkninger har Udvalget i nedenstaaende
Forslag opført "en Chef for Søofficeerscorpset", og "en Chef for
Orlogsværftet" som første Lønningsclasse. "
Loven vedtoges med de af Udvalget foreslaaede Bestemmelser
og stadfæstedes af Kongen den 21. Juni. Samme Dag stadfæstedes
ogsaa en af Higsraadet vedtagen Lov angaaende visse Jurisdictionsforhold ved Søetaten.
Under 18. Juni blev fra Marineministeriet udfærdiget følgende
Circulære: Hs. Majestæt Kongen har ved allerhøjeste Resolutioner
af 16. Febr. (det bifaldes, at Divisions- og Compagni-Inddelingen
ophæves, saasnart at der ad Lovgivningens Vej er bevilget de
fornødne Midler dertil) og 7. Juni d. A. (Kongen bifalder Indstillingen, som gik ud paa at, da Rigsraadet bar vedtaget de ovennævnte Love, som nu ville blive indstillede til Deres Majestæts
Stadfæstelse, og da Ministeriet maa anse det for rigtigt, at de
deri omhandlede Forandringer snarest muligt bringes til Udførelse,

Chefen for Søofficeerscorpset, fra hvis Commando ere undtagne :
Generaladjutanten for Søetaten, Hans Majestæt Kongens Adjutanter, den militaire Directeur iMarineministeriet, Marineministerens Adiutant, de ved Orlogsværftet, Søcadetacademiet og Søkortarkivet ansatte Officerer. Chefen for Orlogsværftet vil fra
samme Tid, foruden den Commando, som Holmens Over-Eqvipagemester hidtil har ført over Mandskabet, tillige overtage den Commando over Mandskabet, som Divisionscheferne hidtil have havt,
og vil som Følge heraf Alt, hvad der angaar Mandskabets Antagelse i Tjenesten, dets Avancement, Nedsættelse og Afskedigelse,
dets Tjeneste iland og Udcommando tilsøes eller andetsteds henhøre under Chefen for Orlogsværftet, til hvem ligeledes Jurisdietionsmyndigheden for Mandskabets Vedkommende, med Undtagelse
af de Sager, der angaae Ordens Overholdelse i Nyboder, overgaaer.
Under Chefen for Orlogsværftet have Fagmændene eller de ved
Værftet ansatte Officerer Commandoen, hver for sit Vedkommende,
over den Deel af Mandskabet, der efter den bestaaende Fordeling
af Værftstjenesten har Tjeneste under dem
.
Den 1. Juli 1856 blevaltsaa Benævnelsen Orlogsværftet indført for Marinens Værfter og Posten som Chef
for Orlogsværftet oprettet.
I Aaret 1860, den 21. April, nedsattes efter Indstilling af Marine-
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ministeren, Kontreadmiral S. A. B i li e ved allerhøjeste Ordre en
blandet Kommission, sammensat af nogle af Marineministeriets højeste Embedsmænd, nogle Officerer af Marinen og nogle Medlemmer
af Rigsraadet eller andre Mænd af Anseelse, til at undersøge Orlogsværftet i alle dets Forhold, dets Drift og dets Arbejdskraft m. m.
Denne Kommission afgav Betænkning den 30. December 1861. Vi
skulle af dette omfattende Aktstykke her kun anføre, hvad der
under Afsnittet "Om Værftets Bestyrelse" findes indstillet enstemmigt med Hensyn til Posten som Chef for Orlogsværftet, nemlig:
at Posten som Chef for Orlogsværftet fremdeles beklædes af en
af Marinens Officerer,
at der inden de ved Love, Anordninger og Instrukser
anviste Grænser gives Chefen fuld Myndighed og Ansvar
for Værftets Drift. *)
Nødvendigheden af Sammendragningen af de to Værfter havde
man for længe siden indset. I en Artikel i "Tidsskrift for Søvæsen" for 1904, benævnet "Trekvart Aarhundrede" skrives der
herom følgende:
Kommandør Winterfeldt havde som Medlem af Dokkommissionen
allerede i 1795 fremsat Tanken. Dog var det først efter 1807, at
denne Tanke begyndte at spire, men Tidsforholdene og Statskassens slette Tilstand hemmede dens Vækst. .Først i 1831 syntes
der at komme lidt Liv i Sagen, idet der nedsattes en Kommission
til dens Behandling; denne indgav det følgende Aar sin Betænkning, som blev henlagt paa Grund af de knappe Tider. I 1836
indgav Kaptajn de Coninck paa eget Initiativ og med den ovenmeldte Kommissions Betænkning som Grundlag et Forslag des angaaende til Admiralitets-Kollegiet. Planen synes at have været
noget mangelfuld, men den vakte dog Marinens Opmærksomhed,
og i 1840 berøres den i Tidsskrift for Søvæsen, idet M . Liitken i
en Artikel om Besparelser i Marinen nævnede Gammelholms Fraflytning og derved fremkaldte et længere Indlæg af daværende
Kaptajn Michelsen - den senere Marinerninister - som søgte at
paavise Manglerne ved de tidligere fremsatte Planer og sluttede
med at erklære, at Foretagendet ikke kunde betale sig. Hans
Beregninger ere ganske oplysende, han anslaar saaledes Prisen
paa Gammelholms Grunde til 1 Rbdl., altsaa 2 Kr. pr. O Alen.
Opmærksomheden var dog bleven vakt hos Befolkningen i Almindelig-hed. Dagspressen kom med Indlæg, og Arkitekten, Professor Hetsch, udgav under Henvisning til Tidsskriftet i Maj 1844
en Piece med et Udkast til Gammelholms Bebyggelse. Han henstiller heri, at et Aktieselskab, men dog helst Staden Kjøbenhavn
sel v, overtager Grundene til Forhandling. Han kæmpede ufortrøden videre i de følgende Aar og udkastede Planer, hvoraf den
sidste var fremlagt paa en Udstilling paa Charlottenborg i 1855.
Et Par Aar tidligere havde Jernbanedirektør G. Skram udgivet
en Piece om Spørgsmaalet, ledsaget af en Plan, udarbejdet af
Conrad Seidelin.
Det næste Aar, altsaa 1845, nedsattes der atter en Kommission,
som ikke forhastede sig og derfor først , efter at den i April 1851 da van Dockum var Minister - var bleven forstærket med ny
Medlemmer, afgav sin Betænkning i August samme Aar.
I Maj 1856 tog C. van Dockum endelig i Tidsskriftet med
Kraft fat paa Sagen. Han benyttede i sit Indlæg vel tildels den
sidstnævnte Kommissionsbetænkning, men kritiserede den paa
forskellige Omraader og sluttede sig for øvrigt til den sidste af
Hetsch udarbejdede Plan. Hans Vurdering af Byggegrundene
viser klart, i hvor høj Grad Forholdene havde forandret sig siden
1840, idet de nu vurderes til 10 Rbdl , 20 Kr. pr. O Alen. - Man
gaar ingen for nær, naar man hævder, at han gennem Tidsskriftet
har givet det afgørende Stød til at fremme dette for Hovedstaden
og for F'laaden saa vigtige Foretagende. I 185~ nedsatte Marineministeriet, efter Forhandling med Finansministeriet, nemlig den
Kommission, hvis Betænkning blev afgørende. Et Lovforslag desangaaende indbragtes i Rigsraadet, og derved fremkom Loven af
15. April 1858, hvorved det ny Kvarter indlemmedes i vor
Hovedstad". Den omhandlede Lov havde følgende Ordlyd:

Rd. R. ~1. , hvoraf atter paaregnes ved den senere Realisation
af Gammelholms Grund (§ 4) at komme til Indtægt for
Statskassen 1,583,400 Rd,
§ 2. Til ovennævnte Anlæg stilles for Finantsperioden 1858-60
97.800 Rd. R. M. til Marineministeriets Raadighed. Hvormeget
der i de senere Finantsperioder dertil skal anvendes, bliver
hvergang at bestemme ved Lov .
§ 3. Marineministeren meddeler i hver ordinair Rigsraadesamling
Beretning om Anlægets Fremskridt.
§ 4. Efterhaanden som Anlæget af tilsvarende Værksteder o. s. v.
paa Nyholrn tillader det, bliver Gammelholms Grund med
de derpaa værende Bygninger at afhænde. Hvorefter alle
Vedkommende sig have at rette.
Paa Nyholm toges nu straks fat paa de i Anledning af Vær fternes Sammendragning nødvendige Arbejder. Paa begge Takkelladshusene tilbyggedes en Etage, og det nordre Hus indrettedes
til Hovedmagasin. Endvidere byggedes der paa Frederiksholm et
Magasin til Kabysser og Jernvandkasser samt en ny stor Grovog Klejnsmedie. En Interims Jernhauge oprettedes. Der indrettedes et Magasin for kasseret Gods i Delehavens søndre Skure,
og den lille Smedie indrettedes til Magasin for Beg og Tjære.
Endelig byggedes bl. a. paa samme ø den store Kontorbygning
og et nyt Tømmerværksted, og i den sidstnævnte Bygning indrettedes der Lokaler for Marketenderiet. En Bygning til et Baadeoplagshus og Arbejdssted opførtes, og 2 Rundholts Skure indrettedes
til Mastearbejdshus. Paa Arsenaløen indrettedes Fadeværks- og
Proviantmagasin i Arsenalets nordre Sidefløj, hvorfra Rapertværkstedet flyttedes til Drejerværkstedet. Proviantgaardens Beholdninger overflyttedes derefter til Arsenalet. Den Marinens Stabslæge tidligere tilhørende Beboelseslejlighed i Søkvæsthuset indrettedes til Brug for Chefen for Orlogsværftet.
Forbindelsen mellem Værftets Øer forbedredes. Der anlagdes
en fast Bro mellem Nyholrn og Frederiksholm. Mellem Frederiksholm og Arsenaløen byggedes der en Svingbro. Dokøen og
Frederiksholm vare jo allerede forbundne ved en saadan Bro.
Opfyldning og Planering foretoges for Anlæg af en Vej langs'
Bodenhoff's Plads mellem Chr istianshavn og Arsenaløen, og der
opførtes en Pælebro, kaldet Værftsbroen, fra Arsenaløen til den
ny Vej. To murede Vagtbygninger opførtes ved Broen.
Opfyldninger foretoges og Bolværker opsattes. Ny Veje anlagdes
gennem Værftet og forsynedes med Sporveje. Gas- og Vandledninger nedlagdes gennem Værftet.
Da Øen Christiansholm i 1866 bortsolgtes til Aktieselskabet
"Christiansholms Fabrikker", blev Øen fraflyttet, og Kontorer for
Tøjmesteren og hans Personale indrettede i den tidligere Ankerstoks Bygning paa Dokøen.
Gammelholm afvikledes efterhaanden som Forholdene tillode det.
Holmens Kanal blev opfyldt i Aarene 1860 -61. SejldugsvæverVærkstedet ophævedes i 1859, efter at Garnbeholdningen var forbrugt. Paa Reberbanen blev den havende Beholdning af Hamp
og Garn m. m. oparbejdet til Tougværk, hvorefter Banen nedlagdes den 1ste April 1861. Bødkerværkstedet tilligemed Fadeværksmagasinet henflyttedes samme Aar til Proviantgaarden,
hvorfra det senere flyttedes til Nyholmsværftet. Den lste November 1862 bleve Grovsmedeværkstedet og Klejnsmedeværkstedet
overflyttede til den paa Frederiksholm nybyggede Smedie. Bradbænken blev nedlagt den 1ste April 1862, og Baade- og Masteværftet overflyttedes til Frederiksholm i 1866.
I 1863 flytted e Chefen for Orlogsværftet, Viceadmiral C.E. Mourier,
og Kontorerne over til den ny Kuntorbygning paa Frederiksholm.
I en Rude i Sekretariat og Kommandokontoret i denne Bygning
er graveret ,,23de September 1863", og dette skal ifølge paalidelig
Overlevering være Indflytningsdatoen .
Efter fuldendt Rømning afleveredes den sidste Del af Gammelholm den lste Juli 1866 til Finansministeriet.
Som bekendt skete Ombygningen af Holmen paa en ret haardhændet Maade; havde man fulgt Prof. Hetsch's smukke Plan fra
1853, vare baade Marineministeriet, Hovedmagasinet og andre
interessante Partier blevne bevarede. Den trøstesløse Stenørken,
der har afløst al den gamle Hygge, hører til de Ting, som man
har ondt ved at forsone sig med.
Gammelholms Saga var forbi; det gamle idylliske Værfts Tid var
omme. En ny Tid var inde, og der forestod en rivende Udvikling
af den maritime Krigsteknik, som skulde medføre en dertil svarende
Udvikling for Plaaderaateriellets og Orlogsværftets Vedkommende.

§ 1. Paa Nyhclm bliver efterhaanden at opføre de Værksteder,
Magasinbygninger og øvrige Indretninger, som ville være
nødvendige til at træde istedetfor de Bygninger o. s. v., der
nu haves paa Gammelholm. Bekostningen ved de fornødne
Anlæg paa Nyholm, deri indbefattet Vand- og Gasledning,
samt ved Forandring af Marineministeriets Bygning og ved
Opførelse af et Arrest- og Retslokale er anslaaet til 1,687,000
*) Udhævet af G. H. R. Z.
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15. April 1858 foregaaet i et saa jævnt Tempo, at der paa ingen
Maade skete noget Brud, hverken i Værftets daglige Arbejde eller
i Udviklingen og heller ikke i de gode Traditioner, der jo selvfølgelig maatte være knyttede ' til en saa gammel Institution.
Skibsbyggeriet havde jo allerede i mere end 170 Aar havt sit
Hovedsæde paa Nvholm, hvor de større Beddinger fandtes, Ekviperingen af Flaadens Skibe, der jo alle havde havt deres Plads

Orlogsværftet
fra Sammendragningen paa Nyholm indtil vor Tid. *)
Ved Kommandør T. A. Topsøe-Jensen.
Vi har nu i tidligere Hefter af "Før og Nu" fulgt vort gamle
Orlogsværft fra dets første Tilblivelse og indtil Sammendragningen
med Gammelholm. Vi skulle nu følge det videre op til vor Tid.

- \~

r

Ohr. Blaehe p inx,

Fregatten Niels Juel,

,

Tilh. Grosserer F . Zaehariae.

1034 'I'oua, 42 Kan one r , 900 H. K., 1855-1910, udfor Bradb ænken mellem Bedding 1 og 2. I B a g grunden ses F re g at t en P e d e r S kr a m under Bygning p a a Bedding Nr. 1.
'If lhøjre ses Spanteloftsbygningen, Tilvenstre J ardin's Afløbningspavillon, Fregatten ndgik af Fla adens Tal 1879, omdannedes til K aserneskib, blev ophngget 1910.

i Flaadens Leje , ligeledes, og Sammendragningen af Magasiner
og Værksteder maatte derfor, da det var overstaaet, føles som en
Forbedring, selvom det maaske nok kan have skaaret en gammel
Søofficer eller Holmens Mand i Hiærtet, da Gammelholms Port
lukkedes bag ham for sidste Gang ved Udgangen af Juni 1866.
Allerede i Maj 1866 havde Marineministeriet meddelt Krigsministeriet og Chefen for Orlogsværftet, at Marinen fra 1. Juli
s. A. overtog den fulde Bevogtning af Orlogsværftet, og at Passagen over Kongebroen fr a samme Dag ophørte.
Christiansholm blev rømmet i de sidste Dage af Juni s. A., idet
dog Søkadetakademiet beholdt sine Skolelokaler her indtil Skolens
Flytning til den ombyggede Pigeskole i Nyboder i 1869. Kanoner,

Man kan passende inddele Orlogsværftets Historie i dette Tidsrum
4 Per ioder:
1. Periode fra Sammendragningen indtil Søværnsloven af 1880
1880
1909
2.
1922
1909
3.
1922
vor Tid .
4.
1. Periode.
Sammendragningen af de 2 Dele , hvor af Orlogsværftet havde
bestaaet, var, som vi allerede have set, i Henhold til Lov af
*) Til Ud arbejdelsen er benyttet : Offl cie lle Meddelelser, Artikler i Tidsskrift
f or Søvæsen, K apt, V . V . J. Prom, Historisk Over sigt over Søminevæsenets Udvikling, 1906, og Løjtnant P. And ers en, Bidrag til Søartilleriets Historie.
Supplement til ,,}"øl' og Nu l'. 1024.
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Arsenalbygningen set fra Chrtstlanshotm, 1764.
Efter Erich P on toppi dan : De n D an sk e Atlas.

Arsena lbygningen omkr ing Aa r 1900.
Hovedmagasin et, Takkelloftet, Søndre Mastehuse, Mærst:huset, Fyrmag asinet, Arsenalporten, Arsenalet.
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Ankre og Salpeterbeholdningen, der hidtil havde havt Plads paa
Christiansholm overførtes til andre Dele af Orlogsværftet.
Gamle Dok paa Christianshavn hørte endnu med til Orlogsværftet. Den blev ved Resolution af 15. Juni 1871 afleveret til
Finansministeriet. Dokken blev dog vedblivende anvendt af Søværnet indtil Udgangen af 1872.
Vi har i Slutningen af Vice admiral 7..achariae's Afhandling i
tidligere Numre af "F ø r og Nu " set, hvorledes de forskellige
Virksomheder var fordelt paa Terrainet, og vi skal nu se, hvorledes Tjenesten paa Orlogsværftet var organiseret.
Som højstbefalende over hele Virksomheden stod fra 1864
Chefen for Orlogsværftet, Kontreadmiral B øc h e r og under ham
sorterede :
Direktøren for Skibsbyggeriet, Maskin-, Hus- og Vandbygnings-

Finansaaret . . . 1866 -67 er bevilget
1867-68 ._
1868 -69
.,_
1869-70 1870 --71

. 46.500 Hd.
. 20.800
. 115.262
. 80.900
71.600
_._
. ~~~~
925.613 Rd.
Heraf er tilbagebetalt til Finanskassen som ikke brugt 15.740
i alt Udgift.. 909.873 Rd.
Bekostningen ved Sammendragningen var efter Loven af 15. April 1858 anslaaet til.
1.687.000 Rd.
altsaa en Mindre Udgift.. 777.127 Rd.
Forsvarskommissionen, der var nedsat efter Krigen, afgav sin
Betænkning i Slutningen af 1866 , men Rigsdagen blev først færdig

Porten I Arsenalbygningen.

med Søværnsloven. saa den blev stadfæstet den 24. April 1868 og
den tilsvarende Lønningslov stadfæstedes 15. Maj s. A. Begge disse
Love sluttede med en Bestemmelse om, at de skulle forelægges
Rigsdagen til Revision i Finansaaret 1872 - -73, og hvis denne
Revision da ikke førte til nye Love, skulde der hvert Aar forelægges ny reviderede Lovforslag inden Udgangen af hvert Finansaar,
sanlænge indtil der blev vedtaget ny Love.
Det var just ikke de bed ste Arb eidsvilkaar, der blev budt Søværnet ved saadanne Love, der jo ikke skabte Ro, og særlig
uheldige blev Forholdene, da den politiske Kamp i Rigsdagen i
de følgende Aar tog sin Begyndelse, hvorved Forsvarssagen, i
Stedet for at være en Sag alle Partier kunde samles om, tværtimod gav Anledning til Splittelse og Strid.
En anden væsentlig Fejl havde Søværnsloven, idet der ikke i
denne var fastsat nogen Plaadeplan, og følgelig heller ikke nogen
Byggeplan eller fast Nybygningskonto. Hver Gang, der skulde
bygges et nyt Skib, gav det Anledning til lange Diskussioner om
Skibets Art eller Stridigheder om der overhovedet skulde bygges
noget, og særlig uheldigt kom dette til at virke, da General
R a asl ø ff som fælles Krigs- og Marinerninister gjorde Brud paa
de Forudsætninger for Nybygning af Flaadens Skibe, som man
havde fastelaaet i Forsvarskommissionen, idet han var en Mod-

væsenet, der under sig havde 2 Underdirektører, 1 for Skibsbyggeriet og 1 for Maskin-, Hus- og Vandbygningsvæsenet.
Direktøren for Søartilleriet var Chef for Artillerikorpset, under
sig havde ban en Undertøjmester, paa den Tid en Kaptain i Landartilleriet.
Ekvipage- og Takkelmesteren, der foruden Ledelsen af Ekviperings- og Takkelarbejder havde Tilsyn med Bevogtningen af Orlogsværftet, var Chef for Matroskorpset, Ekvipagekorpset og Brandkorpset. Til sin Assistance havde han 2-4 Inspektionsofficerer.
Paa Orlogsværftet var en Del af de Arbejder, der var nødvendiggjort ved Sammendragningen, og som er nærmere angivne i
det foregaaende Hæfte, endnu ikke afsluttede. Disse Arbejder
fuldførtes i 1866 og i de nærmest følgende Aar.
Bekostningen ved samtlige Arbejder i Anledning af Sammendragningen") fordelt paa de forskellige Finansaar var følgende :
I Finansperioden 1858 -60
1860-62
1862-64
1864-66

er bevilget
-

. 97.800 Rd.
. 275.000
. 173.291
. 44.460

*l En samlet Oversigt over de udførte Nybygninger, Forandringer og Arbejder
m. m. og Bekostningen herved findes i T idsskrift for Søvæsen 1S71 Pag. 75-79.
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stander af større Skibe og Tilhænger af smaa pansrede Skibe med
et Dybgaaende af indtil 12' og Kan onbaade, ligesom han t ænkte

havde nogen Betydning for Forsvaret, man opnaaede i væsentlig
Grad at forsinke Bygningen af egentlige Krigs skibe, og Kassernat-

"

Oh r , Blache pinx.

Fregatten Jylland,

'l.'ilh. Gross erer F. Za ch a rdae,

2450 Tons, H Kanoner, 1300 H. K. 1860-1 908 ved Bradbænken Elefan t. n . Tilhøjre ses Gamle Smedie og tilvenstre Kanten af Nyholms Hovedvagt.
Fregatten blev 1892 indrettet til Kas erneskib ; den bl ev i 1908 ~olgt og tilhører nu Godsejer Schou, Palsgaard,

sig Flaaden henlagt som en særlig Afdeling under Hæren. Ved
de Raasløffske Experimenter fik Søværnet 6 Kanonbaade, der ikke

I
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skibet Odin blev væsentlig ringere end oprindelig paatænkt, da
Pengene var forbrugt til Kanonbaade.

I

N u var Loven imidlertid vedtaget og byggede for Orlogsværftets skole n fik Lokaler i Spanteloftsbygningen. Samtidig oprettedes
den for Hæren og Flaaden fælles Forsøgskommission, og ArtilleriVedkommende væsentlig paa de gamle Traditioner, idet dog
Stillingen som Direktør for Søartilleriet blev nedlagt, og Stillingen _ generalen blev Generalinspektør for Søartilleriet.

Orlogsværftet stod nu fuldt rede til at løse de Opgaver, der
stilledes, og det er ikke saa faa, Orlogsværftet er jo Hjemmet
for Skibene og disses Personel. Her stod Skibenes Vugge, eller
de flestes, her vedligeholdtes og repareredes de, naar de kom
hjem fra Togter til fjerne Lande, og her fandt de fleste deres
Grav , naar deres Tid var omme. Her fandtes Magasinerne, hvor
Godset blev efterset og opbevaret. For Personellet var der rigelig

som Tøjmester besat med eu tjenstgørende Officer, den gamle
Lærlingeskole blev nedlagt og Underofficersskolen oprettet med
Tøjmesteren som Chef og underlagt Chefen for Orlogsværftet, og
den gamle Skib bygningsskole (Konstruktionsskolen) blev nedlagt
og _en nyoprettet. Underofficersskolen fik Undervisningslokaler
i Søartilleriets Bygning paa Dokøen. medens Skolens Elever blev
indkassernede paa Kasernen paa Sukvæsthuset og Skibbygnings57

Arbejde ved de forskellige Virksomheder eller Undervisning paa
de forskellige under Orlogsværftet hørende Specialskoler. For
Officerernes Vedkommende var det særlig Ledelsen af de forskellige Virksomheder, Inspektions- og i de første Aar tillige
Vagttjeneste, for Underofficerernes Vedkommende Vagttjeneste,
Tjeneste i oplagte Skibe eller i Skibe under Ekvipering og
endelig personlig Deltagelse i alt Arbejde paa Takkelloftet, Arsenalet o~ Laboratoriet fra Klokkelyd og til Klokkelyd. ligesom
ogsaa de faste Menige deltog i alt forefaldende Arbejde. De
fleste af Haandværkerne var faste Folk, de hørte til Rammerne,
var undergivet de militære Love, havde Bolig i Nyboder og de
deraf flydende Fordele saasom Læge, Sygepleje for sig og Familien, gratis Skolegang for Børnene i Nyheders Drenge- og Pigeskole, forskellige Ydelser in Natura og Pensionsret. Selvom den
egentlige Pengeløn ikke var ret stor, var det dog en tilfreds og
lykkelig Klasse Mennesker, der gik deres Gang mellem Nyboder
og Orlogsværftet. Der herskede et smukt patriarkalsk Forhold
mellem Over - og Underordnede, og der var en udpræget Standsfølelse hos Holmens faste Stok, der bevirkede, at Sønnerne oftest
fulgte i Fædrenes Fodspor, og at Døtrene blev gifte i Nyboder.
Mange dygtige og respektable Mennesker har levet deres Liv i de
beskedne Boliger, og der var over Livet i Nyboder en Kolorit,
som blandt andre Overskou paa en saa smuk og forstaaende
Maade har bevaret for Efterverdenen .
Vi skulle nu gennemgaa de forskellige Afdelinger, hvoraf Orlogsværftet bestod og se paa det Arbejde, der udførtes i de forskellige Aar og den Udvikling, som Tiden førte med sig . Vi
skulle begynde med den egentlige Flaades Nybygning, Ombygning og Udrangering, da det jo er denne Virksomhed, der er bestemmende for alt Arbejdet ved de militære Afdelinger. Derefter
skal vi behandle Bygningsvæsenet, der jo gennem ny Husbygning
og Nedbrydning af ældre Bygninger giver Orlogsværftet sit ydre
Præg.

Tilgang ved Nybygning eller
Køb, Ombygninger

1866

Panserfregat Peder Skram

1867

Dæksbaad K a li f e n købt til
Øvelse i Sejlads for Officerer.
Panserbatteriet
L i n d o rmen
PanserfregatDan m ar k Om"bygning.
Flaadens
l. Dampbarkas
bygges paa Orlogsværftet.

186i:l

186[)
li:l70

Panserbatteriet Go r m.
FregatTord enskj o Id klargøres til Telegrafudlægning i Østasien.

1871

1873

Skonnerten St. Thomas.
Kanonbaad Drogden købes
i Frankrig.
Kutter Agnete købt af
Gros. Harald Hansen til Afløsning af Kalifen.
Bugserbaad Fremad.

1874

Kassematskibet Od i n.

1872

li:l75
1876

Skonnerten I n g o if.

1878

Torpedobaadene Nr . 2 og 3
købt hos Samuel White.
Panserskibet Helgoland.
Torpedobaad Nr . 4 (senere
Hajen) købt hos Thorny"
croft & Co.

1819

18i:lU

Kongeskibet Dannebrog,
bygget hos Burmeister og
Wain.
Torpedobaad Nr. 5 (senere
S ø u l ven) købt hos Forges
& Chantiers Havre.
Briggen Ø r n e n bygget paa
Foren. Oplagspladser og
Værfter.

Korvet 'I'h o r udgaar, ophugget 1885.
Fregat Niels Juel udgaar,
indrettet til Kaserneskib
1887 -88.
Hjuldampskibene Helda og
Geiser udgaa, ophugget
henholdsvis 1882 og 18!J1.
8 Kanonjoller udgaa og indrettes til Pramme.

Hus- og Vandbygningsvæsenet.
Foruden de tidligere nævnte, som en Følge af Sammendragningen
udførte Bygningsarbejder og almindelig Vedligeholdelsesarbejde
af Bygninger, Beddinger, Bolværker, Fortøjningspæle, Veje m. m,
samt Opmudringer er følgende større Arbejder udført:
18(j[) Nyholms Krans Top nedtaget, hovedrepareret og Kranen
atter rejst. Lokale til Skibbygningsskolen indrettet i Spauteloftsbygningen.
1870 Mastekranen paa Dokøens Vestside rejst og prøvet, Ophalerbeddingen, der var begyndt i 1868 blev fuldført og prøvet
ved Opsætning af Rolf Krak'e.
li:l72 indrettes Lanternemagasinet i Vandkassemagasinets Bygning.
Beklædningsmagasin indrettes i sydlige Ende af Hovedmagasinsbygningen.
li:l75 nedrives den skønne omtrent 1760 af Janlin byggede ovale
Pavillon til Brug for de kgl. Herskaber ved AHøbning af
Skibe. Der opførtes en ny Sydgavl paa Planbygningen. Grundmuren af den ind i Planbygningen gaaende Del af Pavillonen ses endnu i den sydligste Ende af Planbygningen .
Der indrettes Lokaler for det aktive Søminevæsen i Gamle
østre Takkelladsbygning.
1877-78 opføres Magasin for Whiteheadske Torpedoer.
1878 opføres en ny Port ved Værftsbroen.
1879 bygges en ny Jærnbro mellem Nyholm og Elefanten. De fra
Linieskibet Dannebrog i Kjøge Bugt opfiskede Kanoner og
Anker blev opstillede sydfor Kontorbygningen paa Frederiksholm. De blev senere fjernet, da ny Kontorbygning skulde
opføres. Kanonerne blev afgi vet til Monumentet for I vel'
H v i t f e l d t paa Langelinie. Ankeret har været opstillet forskellige Steder. det staar for Tiden i Kasernegaarden.
Efter at Fregatten N i e l s J u e l var udgaaet af Flaadens
Tal, blev dens Kanoner anvendt til Omarmering af Batteriet
Sextus.
18i:l0 Der indrettes Rets- og Arrestlokaler i Nyholms Hovedvagt.
Der opføres en midlertidig Kontorbygning af Træ paa
Frederiksholm ligeoverfor Takkelloftsbygningen til Brug for
Ekvipagemester og Takkelvæsen. . Denne Bygning blev senere
anvendt til Politistation og Auktionslokale, nu kun tilAuktionslokale. Der opføres et "Skomager- og Sprøjteslangeværksted.

Skibsbyggeriet og Maskinv æsen.
Aar

1877

I Afgang

ved Udrangering,
Salg "ell er Ophugning

Brig Ørnen udgaar, ophugget 1871.
Korvet Valk y r i e n udgaar,
ophugget 1871.

Fregatben Bellona ophugget.
Linieskib Valdemar og
Fregat T h e t i s ophugget,
Kanonchalupperne udgaa
og omdannes til Pramme.
Hi uldarupskibene S k i r n e r
og Æ gir udgaa, solgt til
Petersen og Albech 1872.
Fregat Tordenskjold udgaar, solgt til Handelshuset
H. Puggaard & Co.
Dæksbaad Kalifen solgt
ved Auktion.

Ekvipage- og Takkelvæsenet.
I den Periode, der her behandles, havde de fleste af Flaadens
Skibe endnu Sejlrejsninger. Der var derfor paa Takkelloftet et
stort Arbejde med Tildannelse af etaaende og løbende Gods til
de ny Skibe samt med Eftersyn af Godset fra de ældre Skibe.
I Stueetagen, Underbygningen, opmagasineredes Ankerklæder. der
ogsaa her fik deres periodiske Eftersyn og Styrkeprøve.
Ved Ekvipageafdelingen udførtes alle Forhalings- og Fortøjningsarbejder, Doksætninger, i de første Aar tillige Kjølhalinger, endvidere Isningsarbejde, Transport af svære Genstande, Værftets og
oplagte Skibes Renholdelse m. m.
De Ord, som den daværende Skipper i Flaaden, Pr e se, pau
Forespørgsel i den Kommission, der i 1860 var nedsat for at
undersøge Arbejdsforholdene paa Orlogsværftet, udtalte om Ekvipageafdelingens Arbejde : .Alt svært Arbejde paa Orlogsværftet,
som de andre Afdelinger ikke kan udrette, kommer til Bradbænken, ' havde stadig deres fulde Gyldighed i den heromhandlede
Periode og har det endnu den Dag i Dag . Som større Arbejder

Linieskib Frederik VI ophugget.
Linieskib S kj o l d og Hjuldampskib Holger Danske
udgik, solgt 1876 til James
Shaw i London.
Kanonbaad B u h l strandet
i Hornbækbugt.

Kutter Varsko sk ænket Søofficersskolen af Pr. Ltnt.
H. L. R. Thalbitzer.
Fregatten J y 11a n d klargøres til Kongerejsen til
Island.
Kanonbaadene Falster og I Panserfregat Dannebrog
ø r e s u n d, l Stangtorpedo- udgaar og indrettes 187i:l
baad købt hos Thornycroft.
til Exereerskib.
Panserskonnerten E s b e r n
Snare ombygges til Torpedoskib.

[j8

pan og ude nfor Orlogsværftet udf'ørt af Ekv ipaæeaf'delincen i disse
Anr skal snu le des nævnes:
1867 Opsætning af Trekroners Fyrbaam.

I Isn

1868 Assisterede ved Rejsning af Mastekranen paa Dokøen .
186!! Assisterede ved Nedtagning og Opsætning af Toppen paa
Nyholms Kran.
] 871 -72 Transport af en stor Meteorsten, hjembragt fra Grønland
af en svensk Orlogsbrig, fra denne til Udstilllngspladaen
] 872 og herfra til Universitetets Samling.

Rejsning af Søjl er i St. Pouls Kirke, Opsætning af Frederik VIPs Rytterst atue paa sin Sokkel foran Christiansborg.
(se Billede i "Før og Nu " Bind 1915 Nr . l b.)

Be vo g t n i n g e n udførtes dels af militære og dels af Politiet. De militære Vagter vare Hovedvagten, Værftsbrovagten og Bommens Vagt.
Hovedvagten kommanderedes af en Officer (Ka pt a inløj t na nt
eller efter 1868 yngre Kaptain eller P remierløjtnant) indtil denne
Tjeneste paa Grund af Mangel paa yngre Officerer i 1874 blev
overtaget af en Overkanoner. Foruden Hovedvagtchefen var der
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er.
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F ot. ,Før o g Nu" ved EIreIt . 1924.

Kongeskibet Slesvigs Galllonsfigur.

F ol . .,F ø r og Nu " ved Elfelt. 1924.

Korvetten Thor's Galllonsfigur.

c:

......

Fot, "FØl' og N u" ved Elfelt. 1924.

LInieskibet Dronning Marie's Galllonsfigur.

Fot. "FØl' og Nu" ved Elfelt. 1924.

Fregatten Niels Juel's Galllonsfigur.

til daglig Vagttjeneste 3 Underofficerer (1 paa hver Yagt) og 1
Brandvagtsunderofficer. Vagtmandskabet bestod af 70 Værnepligtige, inddelt i 2 Hold.
Politiet, der var uniformeret som saadant fra 1. December 1866
bestod af 1 Overbetjent, 4 Betjente og 4 Underbetjente. Ved Søværnsloven af 1868 oprettedes det nuværende Politikorps, der
lededes af en Politiassistent. Politiet ialt 20 Mand havde Tjeneste
ved Værftets forskellige Indgange, hvor det kontrollerede al Udog Indpassage af Personer og Varer, samt udførte Tilsyn paa
Værftet og øvrig Polititjeneste.
I Begyndelsen af 70erne forøgedes Korpset med 2 Reservepolitibetjente i Anledning af Revshalevejens Aabning. Disse Betjente
betaltes af Kjøbenhavns Havnevæsen.

Fot. "FØr og Nu" ved Elfelt. 1924.

Materialboden henhørte ogsaa under Ekvipagen. I denne
fandtes alle Slags Arbejdsredskaber, Materialer, Trækvogne m. m.
til Udlaan til Værftets forskellige Afdelinger, Vagter og til Skibe
under Ekvipering eller Desarmering.
Søartilleriet.
Foruden 'I'ilrustning og Afrustning af Skibene, der skulde eller
havde været paa Togt og Tilsyn med det Materiel, der var ombord i Skibene under Oplægning var Arbejdet ved Søartilleriet
væsentlig fordelt paa følgende Maade :
Arsenalet. Vedligeholdelse, Eftersyn og Magasinering af det
egentlige Artillerimateriel. - Bøssemagerværkstedet. Eftersyn og Vedligeholdelse af Haand vaaben.

LInieskibet Dannebrog's Galllonsfigur.
I Baggrunden Klaiusmedeværkatcdet., tilhøjre Bygningsvæsenets Kontor- og Materialbygnillg.
l

Brandvæsenet. Fra 1866 bestod Brandvæsenet paa Orlogsværftet af en Brandmester og 7 Sprøjtemænd. Brandmesteren var
Underofficer i Værftskorpset og var uniformeret, medens Sprøjtemændene var civile, dog under Udrykning forsynet med Brandhjelm m. m. Sprøjtemændene havde skiftevis Vagt paa Hovedvagten, de vedligeholdt og prøvede Sprøjterne og andet Materiel
og arbejdede tillige i Skomagerværkstedet ved Vedligeholdelsen
af Brandslanger, der vare af Læder.
Der var kun en enkelt og ret spinkel Vandledning gennem
Værftet, og en Stikledning til Dokøen. Man havde derfor 7 gode
Stationssprøjter fordelt rundt paa Værftet og 4 Sprøjtepramme.
Der var en almindelig Brandrulle for hele Orlogsværftet, hvorved
alle Officerer, Underofficerer, faste Haandværkere og Arbejdere
var fordelt i Tilfælde af Ildebrand paa Værftet. Lille-Juleaftensdag om Eftermiddagen var der almindelig Brandrnønstring med
Sprøjteprøve over hele Værftet.
I 1880 fik Orlogsværftet en Dampsprøjte.
Hovedvisitation blev foretaget }- vel' Eftermiddag efter Arbejdstidens Ophør af Brandmesteren og Brandvagtsunderofficeren i
samtlige Bygninger og oplagte Skibe af Hensyn til Brandfaren.

L a b o r a t o r i e t. Her afholdtes Prøve med det nye hovedsagelig
fra Donse Krudtværk modtagne Krudt, der fyldtes Karduser,
Granater, pressedes Brandrør, Fyrværkerisager. Redningsraketter,
Redningspile m. m.
Medio Maj 1876 ankom fra Firmaet Krupp i Essen Flaadens
første Bagladekanon, en 15 cm Kanon bestemt til Skonnerten
l n g o l f. Kanonen blev straks transporteret til Skydebanen paa
Amager for at indskydes, hvorefter den i November s. A. blev
ført til Arsenalet, hvor den blev opstillet til Indøvelse af Exercitien. Denne og 2 lignende Kanoner, der ankom i Maj 1877, opstilledes derefter i I n g o l f. .
Foruden Indskydning af Kanoner og Krudtprøver begynder man
ved Søartilleriet i Midten af Halvfjerserne med mere indgaaende
Forsøg for at komme til Klarhed over de forskellige Krudtsorters
Egenskaber og Forbrænding. Ligeledes begyndes paa dette Tidspunkt omfattende Forsøg med ny Brandrør af forskellig Konstruktion, med Gas-Check Granater til Armstreng Kanoner samt
Forsøg med Magasinrifler og Magasinkarabiner.
1878 modtoges Helgolands Artilleri fra Krupp, de tidligere
omtalte Forsøg fortsattes og udvidedes, del' afholdtes Forsøgs-
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Fot. • Før og Nu " ved E lfe lt . 1924.

]'ot • • Før og N u" ved E lfe lt. 1924.

Korvetten Helmdal's Galllonsflgur I Kadetskolens Gymnastiksal i Nyboder.

Korvetten Dagmar's Galllonsflgur IKadetskolens Gaard I Nyboder.
Tegnet af P ro f . Dahleru p, s kaa ret a f Billerisk ær er Bjørn i 1886.
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ivlinekran Nr. 1, 1872-1895, meel J(abelbaael paa Siden.
Mineudlægning af 1. Engeu iørbut afHoua SØmineafdeling omkring 1875.
Stabssergent (senere Somineme ster) v

l\Iidt paa Dækket ses Kaptain Arenl1l'u}>, eleu senere Guvernør
l1n

D e u

l'S.

St aaende

i

j

Vestindien, længst tilhøjre i den Gruppe, del' arbejder ved Spillet,

Agterenden af Kabelbaaden ses Oversergent (senere Sørmuemeeter)

Tl'uels e

n,

o

skydning mod en Panserplade af samme Beskaffenhed som H c 1g o l a n d s Panser. Man modtog den første 37 mm Hotchias Revolverkanon og afholdt Prøveskydninger med denne.
Der afholdtes Forsøg med en i December 1877 anskaffet Grammes Maskine med Motor af Brotherhoods Konstruktion og en
Linseprojektør. Lysmaskinen blev opstillet i Odin's Kassernat og
senere med sin Projektør udlaant til Forsøg dels paa Søforterne
og dels paa Minekran Nr. 2, hvor den blev delvis ødelagt under
Stangtorpedoexplosionen i Søminegraven i September 1878.
1879 og 1880 afholdtes Forsøg med kubisk og med det dengang
ny sorte prismatiske Krudt, Prøveskydning med Helgolands
Kanoner og sammenlignende Forsøg mellem Hotchiss Revolver-

arbejdedes i Becyndelson kun med passive Miner - Sigteminer
og elektriske Stødminer. Ved Siden heraf optoges nu ogsaa Forsøg med aktive Miner - Stang- og senere Sl æbeterpedoer. Det
havde hi dtil været Søartilleriet, der havde haft med Stangtorpedoer at gøre, og dette installerede og betjente det første Stangtorped oapparat i Panserfregatten Danmarks Dampbarkas.
I 1872 oprettedes "Flaadens aktive Søminevæsen" under Orlogsværftet med Lokaler i Gamle Kontorbygning paa Nyholm og paa
Søartilleriets Laboratorium, og omtrent samtidig, 21. Oktbr. 1872,
oprettes en for Hæren og Flaaden fælles Søminekommission .
Ved kgl. Resolution af Il. Marts 1878 bemyndigedes Krigs- og
MIlrin eministeriet til at samle alt Søminevæsen - saavel aktivt

Stangtorpedosprængningen I Søminegraven den 30. Sept ember 1878.
Bag 'l'ræerne ses Gamle østre Takkelladshus, midt i Billedet Gamle Korrtorbygrring paa Nyholm, tilhøjre ses den sydlige Ende af 8panteloftsbygningen.

kanon og Palmkrantz's Mitrailleuse. Der afholdtes Forsøg med
Skydning mod hvælvet Panser i Anledning af forestaaende Anskaffelse af Dækspanser til Tordenskjold.
Der afholdtes Forsøg med Lysmaskiner og Projektører til adskillige af Flaadens Skibe, alt leveret fra Firmaet Sautter Lemorrier i Paris.
S ø mi n e v æs e n e t.
Oprindelsen til Søminevæsenet hører ganske vist ikke under
Orlogsværftets Historie, men dette Væsens Tilblivelse skal dog
ganske kort berøres. Kaliums Miner fandtes allerede i Krigen
1864 og betjentes af Ingeniørerne, der ogsaa efter Krigen fortsatte
Forsøg med disse og med andre Søminer. Den første Begyndelse
til Søminevæsen sker ved Lov af 28. Maj 1870 om "Personellet
ved Søminetjenesten", der oprettedes som en Underafdeling af
1. Ingeniørbataillon med Lokaler cg Oplagsrum paa Kvintus.
En Søofficer, daværende Premierløjtnant, senere Viceadmiral,
F. H. J ø h n k e beordredes til Tjeneste ved den nyoprettede Afdeling, og allerede i Juli s. A. bestemte Marineministeriet, at
der af Søværnets Personel i Marts-Maj følgende Aar skal uddannes 2 Officerer og 8 Underofficerer ved denne Tjeneste. Der

som passivt - under Marinen henla gt under Chefen for Orlo gsværftet, idet dog det passive Søminevæsen stadig blev betjent af
1. Inge niørbataillons Sømineafdeling.
lste April 1878 oprettedes derefter Søminevæsenet med Kommandør Sc hi w e som Chef, idet dog hver af de 2 Afdelinger holdtes
strengt adskilt. Ingeniørpersonellet ved Søminevæsenet 1. Afd!. ,
som de n nu kaldtes, var saaledes kun underlagt Chefen for Søminevæsenet med Hensyn til dets Uddannelse og Tjeneste ved
Afdelingen.
Ved Søminevæsenets 2. Afd!. - det aktive Søminevæsen arbejdedes særlig med Stang- og Slæbetorpedoer. Ganske kort
efter Oprett elsen af Søminevæsenet havde vi 2 Uheld, hvoraf
det en e var meget alvorligt. Det første Uheld skete om Sommeren ved Vedbæk i et af Korvetten H e i m d al 's Fartøjer, der
var for synet med Stangtorpedo med 10 kg Krudt. Ved en Sprængning i Ut ide saaredes en Un de rofficerselev i Hovedet. Det andet
og alvorligere skete den 30. September s. A. i Darnpbaad Nr.ll,
der var forsynet med Stangtorpedoapparat og sammen med 5
andre St a ngt orp edobaade laa fortøjet i Krudtgraven (Søminegraven). Minen, der havde en Ladning af 12,5 kg Skydebomuld,
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explodered e i Luften og der san red es 2 Officer er, fl Unde rofficerer
og 8 Mand . Den ene Underofficer, Und erbandsmand Thorstensen,
afgik ved Døden som Følge af si ne Sa ar .
Forsøgen e med Slæ be torpe doer - i Be gynd el sen Harweys To rpedo , sene re Cyli ndert orpe doen - fortsat tes, og der lav edes Insta ll ation til disse i Panserskiben e, de kom imidlertid a ldri g ud

rettedes i Planby gn ingen yen Nyholrn Kran. - 187li indrettedes
gamle østre Takkelladshus til Arbejdslokaler og Oplagsrum for
det akt ive Søminevæsen. Samtidig overgik Regnskabsførelsen
med Maberiellet fra Tøjhusløjtnanten ved Laboratoriet til en
Regn skabsfører ved Søminevæsenet.
1878-79 bygg es Magasin for To rpedoer, nu anvend es dette

Fot. • FØr og Nu " v ed Elfelt.
Elrnealtåen paa Frederiksholm.
I H vælvingen uuder Tr æerne ses Marmor kf r ken . Tilv enstre for All ~ e n ses Mod elkamm eret, N y Kont orby gn ing og Takkelloftets Tag.
Tilhøjre Grovsmedien og Kontorby gningen.

Rum som den nordlige Ende af Søminevæsenets Værksted.
I 1877 pa abegyndtes Indskydning af Torpedoer fra E s b e r n
Sn are paa Strandegaards Rhed i det.te og de 2 følgende Aar.
Man blev imidlertid klar over, at det var nødvendigt a t have en
fast Indskydningsstation i Land og efter nogen Søgen bestemte
man sig til at anlægge denne 'ed Bramsnæsvig i den sydlige og
lukkede Del af Isefjorden, hvortil Esbern Snare i de følgende
Aar henlagde sin Station. Frr . 1879 udvidedes Skydning til ogsaa
at omfatte Overvandstorpedoapparater. Det første Overvandstorpedoudskydningsapparat var 1 il Forsøg installeret i den udrangerede Kanonjolle Trellenæs

over Forsøgsstadiet og fik ingen Betydning. Imidlertid havde
Whitehead i Fiume konstrueret den selvbevægende Torpedo.
Den var dyr, da der skulde betales en st or Sum Penge en Gang
for alle for Hemmeligheden ved Dybdestyringen. Det blev imidlertid ordnet saaledes, at vi fik den betydelig billi ger e ved a t
Kjøbet samtidig ordnedes for de 3 skandinaviske Riger. Den første Whiteheadske Torpedo, der er en ren Musæumsgenstand,
modtog vi 1. Juli 1875. I Foraaret 1876 modtog vi derefter 25
Stk. Torpedoer og det følg ende Aar atter 25 betydelig forbedred e.
Esbern Snare ombyggedes til Torpedoskib med Stævnundervandsudskydningsapparat og et midlertidig Magasin for Torpedoer ind-
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Kontorbygnin gen, set fra S. O., Aar 1900.

Fot . n}'ø r og Nu " ved Elfelt. 1924.

Kontorbygningen med Tilbygning fra 1918, set fra S. V.
I Bagg r unden ses Grov sm ed ten.

(;7

Viceadmiral C. E. Mourler,
f . " /. 1795, t 20/. 1865.
Chef f or Or logsv ærfte t ' /7 1856- "/1 186L

Kontreadmiral M. B. Bøcher,
f . ' f, 1811 , t 8/" 1886.
Che f f o r Orlogsv ær fte t lSf, 1864-

'

/,0 1870.

Kontreadmiral E. F. Krleger,
f . '/7 1819, t " /" 1892.
Cher for Orf ogs værf'te t 'l,«1870- '/7 1884.

/

Kontreadmiral H. O. F. Oarde,

Kontreadmiral L. C. Braag,

Kontreadmiral C. A. Bruun,

f. '0/11 1825, t " /,2 1885.
Chef for Orlog sv ærftet 'h 1884- " /,2 1880 ,

f. 30/, 1827, t
1904.
Ch ef for Or lo g sværftet ' /,1 886- ""/, 189t.

f. " /0 1834, -j- " II 1911.
Ch ef f ul' Orlogsværftet , n" 1892- "/" 1899.

Vice admiral F. H. Jø hnke,

Viceadmiral O. H. R. Zachar iae,

Kontreadmiral J. Nyhol rh,

f.

" h 1837, t Hf, 1908.

Che f f ur Orl ogs væ rftc t "/" 1899- " h 1901.

'I,

f.

lH/" 1850.

Cher ror Or 'log sv ærf'tet J/k l !JOI -

08

Jfi

/

u nn s.

f. 27/, 1858 .
,
Cbe f f ul' Orf ogsv rcrft ct Jli/ 'J 1!J1 5- r.,'JO i uso.

Spanteloftsbygningen mod Søminegraven, set fra I(vlntus.
I Baggrnnden tilhøjl'e ses Søværneta Kaserne,

Or l o g s v æ r I t e t s Administration, Kri g s b e re d s k n b,
Lø n n l n g sf o r h o l d , Arbejdstid m. m.
Som allerede nævnt val' Kontreadmiral Bøc h e r Chef for Orlogsværftet efter Sammendragningen. Han afløstes i Oktober 1870 af
Kommandør Emil Francois Kri eger, der havde været Ekvipagemester 18e6-G8 lige efter
Sa mme ndra gninge n. Han
val' Chef for Orlogsværftet
under h ele Resten II r
Perioden.
Til Assistance fol'
ham var et l'et faatalligt Kontorpersonale, Personalet ved
Hovedmagasinet, Orlogsværftets Kontrollør og Møn streskriverne.
Kontoret var dels et
Sekretariat- og Kommandekontor og dels et
Kontor for Værnepligtiges
Sager (Hvervingen ).
Hovedmagasinet bestyredes af en Forvalter.
J 18G8 ansattes en KontrolVIceadmiral H. I(onow,
Iør. Af hans Instrux af 7.
f. 7/, 1862.
Novbr. 1870 fremgaar, at han
Ch ef for Orlogsværftet
havde at modtage alle de
" /111 19 20 - "/. 192R.
Varer, del' leveredes til Orlogsværftet, indtil de ere underkastede
Be sigtigelse, Tømmerleverancer dog undtagne. Hvad der bortsolgtes
ved Auktion for Magasin fra kasseret Gods, Proviantmagasin og
Hovedmugn in blev udvejet, niaalt eller talt af Kontrolløren. Han
val' nærværende ved al Aflevering af Gods fra Skibe paa Togt for at

paase Godset s rette Overlevering til Vedkommende, del' skulde
modtage samme.
Samtidig merl denn e Instrux udfærdiges Instrux fol' Besigtigelseskom missionen paa Orlogsværftet, og det bestemmes endvidere,
at de Kontrolløren hidtil paahvilende Forretninger ved Afsendelse af Varer til Fyr og
Fyrskibe, ville for Fremtiden være at overføre
til Intendanten ved Proviantmagasinet uden
særli g Godtgjørelser.
Fyrvæsenets Gods
flyttedes nu til Proviantmagasinet og
herved lagdes Grunden til det senere
Fvrmagasin.
Fabriksafdelingen
førte sit særlige Driftsregnskab. Beregninger
og Udbetaling af Lønninger til Faste, private
og Daglejere blev foretaget
af Mønstreskrivere, af hvilke
der ved Sammendragningen
var 5, indtil 1. August 1871,
I(ontreadmlral A. V. Scheel,
f. ,:." 1864.
da den ene, der val' ansat til
Chef for Orlogsværftet
Tjeneste ved Dokken paa
1/,19 23.
Christianshavn, ved dennes
Afgivelse blev afskediget. - Den under Danneskjolds Ledelse
af Mar inen den !l. Januar 1n9 ved kgl. Resolution oprettede
Kons t ru k t i o ns- o g Re g l er i n g s k om m iss i o n blev ophævet
den 7. Nove mb er 1870, og i rlens Sted og i lignende Øjemed oprettedes Vrr r f t k o m m i s s i o n e n i 2 Afdelinger, l. Afdeling

G!!

Model af Korvetten Valkyrien, 1846-71.
20 Kanone r.

bestaaende af Væ rf tets Teknik ere , 2. Afdeling a f farend e Officere r. Kommissionen
var und erlagt Chefen
for Orlogsværftet, der
førte Fors ædet i den
sa mle de Kommission.
Kr ig sbe redskab .
Ekv ipering af Skibe
med Rejsninger tog i
gamle Dage lang Tid,
men Kri gen kom jo
heller ikke saa over raskende som i Nut iden. Man havd e ind til 1870 2 Oplægningsmaad er: "som i Krigstid" og ,.som i Fredstid ". I l. Tilfælde var
Kanonerne og en Del
Gods ombord, Stængerne var strøgne ,
Mærsertee rne lagt
langskibs i Mær sen e.
Skibe oplagte "som i
Fredstid" var t ømte
for alt Gods.
I 1870 fastsætter et
Regulativ for
nyt
Krigsskibenes Oplægnin g 4 forskellige Ka-

Bl ev anvendt

SOUl

Kadetskib i Tidsrummet 1852 -65 .

Model af Fregatten Rota, 1822-63.
41i K an oner.

Hentede i 1838 Thorvaldsen h jr-m fra Ita li en .
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tegor ier, der angive
den mere ell er mindre
krigsberedte Tilstand,
hvori Skibene efter
Omstændighederne
skulle oplægges. Samtidig foretages der
forskellige Æ ndringer
ved Mandskabets eventuelle Genindkaldelse
under Mobilisering,
Ændringer, der tilsigt ede en hurtigere Indkaldelse af det mødepligtige Mandskab,
ligesom der ogsaa indføres extraordinære
Indkaldelsesordrer.
Krigsberedskabet
forbedres yderligere
ved Marineministeriets Bestemmelse af 12.
Maj 1874, hvorefter
der skal designeres
Chef og Officerer til
de i 1. Kategori oplagte Skibe, ligesom
der gives Regler for
Godsets Oplægning
samt Ekvipagernesterens og designede Chef
og Officerer s Tjeneste

og Tilsyn ved Skibet. - Samme Aar gives faste Regler for Kuls
Modtagelse, Oplægning og Udlevering.
20. Marts 1871 træffes Bestemmelse om Udlevering af Klædningsstykker til -det værnepligtige Mandskab fra det nyoprettede
Beklædni ngsmagasin og ikke som tidligere ombord i Skibene.
Beklædningsmagasinet fik som før nævnt Lokale i Hovedmagasinbygningen.
Lønningsforhold . Ved Sammendragningen gjaldt Lønregnlativet af 16. Februar 1856. Det rnaa, som før nævnt, erindres at
"det faste Mandskab" i de Tider boede i Nyboder og fik Mundering, Kost og andre Emolumenter - saaledes ogsaa en vis Kostportion til flinke Sønner i Drengeskolen, de saakaldte Itugdrenge,
Kostdrenge eller Kompagnidrenge. samt Klæder og fri Skolegang
til saavel Drenge som Piger.
I Følge Regulativet af 1856 lønnedes Mandskabet med en Lon,
der udregne t S011l Daglønssatser var:
Kr.

Arbejdstiden fastsattes til:
fra I lJ. April til 31. Augu st fra 5 li'M. t il 4 EM.
l. April - 15. April }
5' /. _
- 4
l. Septbr. - 15. - Septbr.
16. Marts - 31. ~larts l
6
- 4
16. Septbr. · 30. Septbr . f
l. Marts - 15. Marts I
lJ'/. 4
l. Oktbr. - 15. Oktbr, f
16. Febr. - 29. Febr. I
4
7 16. Oktbr, - 31. Oktbr. (
l. Febr. - 15. Febr. l
4
7'/. l. Novbr.- 15. Novur. f
16. Jan. - 31. Jan.
I - 8
- 4
16. Novbr.- 30. Novbr. (
3' /, S'/.l. Decbr. - 15_ J an .
Der t ils taas følgeude Hviletid:
Naar Arbejdstiden er:
Jerokos t l\fiddn g'

POl' Haand 1'. i l. KI. fra 1.83 til1.9l
- 2.
- 1.75 - l.S;]
- 3. - - J.(j7 - 1.75
-4. - - 1.47 - 1.55
Fur Værf'tsarbejdsm. i l. KI. 1.39
For Fyrbødere. . . . . - l.
1.47
- 2. - 1.39

under 10 Timer ._. OMin. ' /.'rim e
10 el1erlO '/.Time. 20
'I.
II Timer
20 1 End videre var der tilstaaet
Mandskabet 'I. 'rime til Omklæd ning om Morgenen og 'I. Time
om Eftermiddagen, saaledes at
den gennemsnitlige effektive Arbejdstid Aaret rundt blev S Timer
19 Minutter.
Ved Marineministeriets Skrivelse af 14. November 187ll gjordes følgende Forandring i ovennæ vnte Reglement:
1) Paa de Dage, hvor Lønning
ud bet ales, ophører Arbejdet 15
Minutter tidligere end ovenfor
nævnt.
2) Der tilstaas følgende H viletid:
Naar Arbejdstiden er:

disse Daglønssatser, som var
beregnet for 293 Arbejdsdage
var indbefattet Godtgjørelsen for
Kostporbionen, der var ansat til
en Middel pris af 120 Kr. aarlig.
Ved Lønningsloven af 15. Maj
1!llJ8 sker Overgangen fra Aarsløn til Dagløn, og samtidig bortfaldt Kostporbionen, der dog delvis erstattedes af Brødpenge. og
en Del andre Emolumenter og
Hettigheder, saaledes at der af
disse blev tilbage: Adgang til
Bolig i Nyboder (billig Bolig),
}~r ok o5t ~Iil1dag
fri Medicin og Læge, Adgang til
under 9 Timer . . OMin. ' /. Time
Indlæggelse paa Garnisonssyge9 eller 9' /. Time .20
'I.
hus for meget billig Betaling for
10'1'. eller derover 20
1
det faste Mandskab med Hustruer
og Børn under 18 Aar, fuld Løn
Den daglige Arbejdstid blev
paa Sygedage og Pensionsret.
herved S Tim er 8 Min .
Disse Emolumenter ere bibeDen næste Ændring foretages
holdte indtil 1919, men ere i
i 187D, da Marineministeriet ved
Aarenes Løb dels blevne forbedSkrivelse af 19. Maj bestemte,
rede og dels forøgede.
Model af LInieskibet Dannebrog, 1850-62.
at der fremtidig skulde arbejdes
Ved Systemforandringen i lSUS
Ombygget til P anserfregat (se P ag . 38).
med den fulde Arbejdsstyrke paa
blev de særlige Fridage bibefølgende 5 Dage, der indtil da havde været Fridage, nemlig:
holdt, men der udbetaltes ikke Lønning paa disse. Arbejdsdagenes
Holmens Hæderstegns Indstiftelsesdag, Fastelavns Mandag, St.
Antal blev normalt 293 og Arbejdslønnen - inclusive Brødpenge
- var følgende:
Hansd ag og 2 Flyttedage.
Arbejdsd agenes Antal forøgedes herved til 298, medens ArbejdsFor Haandværkere .. ... i 1. KI.
Kr.2.Hl
tiden for blev uforandret.
Morgenmønstringen p a a Orlogsværftet blev foretaget i
- 2. 2.06
Henhold til Instruktion af 9. September 1868, der sluttede sig
- 3.
1.85
nøje til t idligere Bestemmelser for Morgenmønstringen . Den fore4. 1.68
toges for at kontrollere, om Underofficerer og Menige af det faste
For Værf tarbejdsmæud .
1.
1.77
Mandskab og de private Haandværkere havde givet Møde i rette
2.
1.68
POl' ]i'yrbodere
_
1.77
Tid, vare forsiIde mødte eller udeblevne. Mønstringen skete for
det nævn te Personels Vedkommende ved Uddeling af en Briklee
Ved Lov af 17. Maj 1873 faa Haandværkere, Fyrbødere og
til hver Mand ved Værftets 2 Indgange, Værftsporten og Bommen,
Værftsarbejdsmænd en Forhøjelse af 20 % af Lønningen, og Loven
der svingedes over til den faste T oldbodbro hver Morgen til Indgives tilbagevirkende Kraft til l. Oktober 1872.
passage og hver Eftermiddag til Ildpassage.
Arbejdstiden p a a Orlogsværftet ved Sammendragningen
Mønstri ngsforretningerne varetoges af Hovedvagtschefen ved
Bommen ug af en af de under Ekvipagemesteren sorterende Invar fastsat i "Reglement for Underklasserne af Søetatens faste
Mandskab af 16. Februar 1856". Et nyt, men meget lignende,
spektionsofficer er ved Yærftsporten, samt af de af Marinem ini Reglement af 19. September 18118 fastsatte Fridagenes Antal til
steriet an satte Mønstreskrivere, som i denne Funktion var underl agt
72 Dage og Arbejdsdagene til 293. Fridagene var foruden Søndage,
Chefen fo r Orlogsværftet.
kirkelige Helligdage, Kongens -Fa dselsda g, Holmens Hæderstegns
Naar Klokkelydningen, der kaldte til Arbejde, _var endt, .l ukIndstiftelsesdag, Fastelavnsmandag, St. Han sdag. 2 Flyttedage og
kedes Por tene, og der maatte kun uddeles Brikker til det Mand24. Decbr.-2. Jan. begge ine!.
skab, der var inde, naar Portene lukkedes.
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Fot.•}'ør og Nu" ved Elf'el t . 1U24.

Model af Krydseren Valkyrien, 1888-1923.
3000 Tons, 5300 H . K . , 10 Ken ener.

}'ot . • Før og Nu " v ed Elfelt. 1U24.

Model a f Panserskibet Peder Skram, 1908.
3UOO Tons, 5500 R. K . 16 K anon er.
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Brikken afleveredes derefter af den paagældenrle paa Arbejdsstedet til Legitimation for, at han var mødt i rette Tid.
Naar Brikkeuddelingen var ophørt, bragtes de tiloversblevne
Brikketegn fra Værftsporten og Bommen til Mønstringslokalet paa
Hovedvagten, hvor samlede Dagrapporter over det indpasserede
Mandskab udfærdiges og tilstilledes de forskellige Korpschefer.
Mødte en Mand for silde i første Time fik han en Passerseddel
med Angivelse af Tid for Indpassagen. Der afkortedes hans Løn
svarende til en Time, hvis han mødte i Løbet af denne. Hvis
han udeblev helt uden Tilladelse fik han "en Absent", hvorfor
der afdrages ham 1'/2 Dagløn, og hvis han forlod Arbejdet uden
Tilladelse fik han en "Løbeabsent", der kostede 2 Gange Dag lønnen. I Gentagelsestilfælde kunde han naturligvis afskediges.
Hver Mand havde Ret til 2 Gange om Maaneden at tage sig
Frihed "med Forlov" mod Afkortning i Dagløn.

& ,
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Tilbageblik.
Efter at have gennemgaaet Driften af og Arbejdsforholdene paa
Orlogs værftet i den her omhandlede Periode,vil sikkert alle indrømme
at det var en stor og meget omfattende Virksomhed, der blev drevet.
Den ne Periode er særlig karakteristisk ved, at de sidste Linieskibe, Sejlfregatter og Korvetter samt Hjuldampskibe forsvinde,
medens der samtidig skabes en Række desværre ret uensartede
Panserskibe og indføres Skruekanonbaadene armeret med 1 svær
Kanon. Artilleriet er i en stærk Udvikling. Bagladekanonen og
Maskinskyts indføres, Søminevæsenet opstaar og udvikles, og de
første Torpedobaade anskaffes. Det var som man vil se en Tid,
hvor Udviklingen af Materiellet, der hidtil var foregaaet jævnt,
pludselig tog Fart, saa at de ældre Officerer, der var opvoxede
i og med Sejlskibene, vel nok undertiden havde nogen Vanskelighed ved at følge med Tiden.

•

Udsigt fra Nyholms Kran over Flaadens Leje og Havnen mod Kjøbenhavn. Aar 1907.
I Forgrunden BeB Panserbatteriet Gorm og tHvenBtre Agterenden af Krydseren H ekla. lIlellem P ælene ved HønBebroen BeB Panserskfbet Iver Huitfeldt
og tilvenstre for dette O d in.

Skoler.
Foruden de allerede under Orlogsværftet sort erende permanente
Skoler: Underofficersskolen og Skibbygningsskolen afholdtes ved
Orlogsværftet

Det var jo som tidligere nævnt ikke særlig gode Forhold Søværnsloven af 1868 bød. De paubudte Revisionslovforslag blev
fremsat i Efteraaret 1872. Søværnslovforslaget støttede sig i det
væsentligste til den bestaaende Lov, idet det dog optog en F'laadeplan, indførte en Genindkaldelse for det værnepligtige Mandskab og stillede Direktøren i rent tekniske Sager noget mere
uafhængig af Chefen for Orlogsværftet. Lovforslaget blev imidlertid ik ke vedtaget og blev derfor - undertiden uforandret,
undertiden noget ændret - forelagt fra Aar til Aar indtil det
endelig i Finansaaret 1879-80 lykkedes Marinerninister N. F. Ravn
at gennemføre en ny Søværnslov, der blev stadfæqtet den 28. Maj
1880.
De stadige gennem saa mange Aar resultatløse Forhandlinger
paa Rigsdagen om Søværnsloven tjente ikke til at opmuntre Personellet, der under disse jævnlig var Genstand for haarde og uberettigede Angreb. Man faar et godt Indtryk af et saadant Angreb,
naar man læser Marineministeriets Kundgørelse for 7. Juni 1873
der lyder:
Ministeriet har tilskrevet Chefen for Orlogsv ærftet saaledes:
"Under den nu afsluttede Rigsdagssession blev der i Folketinget
rettet Forespørgsel til Marineministeren om, hvorvidt det maatte

Exereerskoler for det indkaldte værnepligtige Maudskab.
Specialskole ved Søartilleriet for Officerer og Underofficerer.
Uddannelsesskoler ved Søminetjenesten og senere Søminevæsenet
for Officerer og Underofficerer.
Skole for Maskinister, i de senere Aar af Perioden særlig for
Torpedobaadsmaskinister.
Dykkerskole for Tømmermænd.
Fra 1868 afholdes aarlig Reserveløjtnantskole (Skole for Skippere og Styrmænd), der tilførte Søværnet mange dygtige Befalingsmænd, og knyttede Baandet mellem Orlogs- og Koffardimarinen fastere.
Endelig skal nævnes - selvom det ikke direkte vedrører Orlogsv ærftet - at Søetatens Drenge- og Pigeskole blev nedlagt
1874. Tiden førte det med sig, men det var maaske nok det
første Stød , der rettedes mod Holmens faste Stok. Der kom des'/ærr e senere mange andre efter.
73
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Broen Linien, set vestfra Imod Nyholm , I Slutningen af det 19. Aarhundrede.
Midt f or B roen ses Nyholms Hovedvagt, tilvenstre Sa lutbatteriet Sextus, tilhøjre Gam l e Smedie og P lanbygningen med Nyholms Kran .

Nyholms Vagt, Oamle Smedle, Kranen og PIanbygningen I Slutningen af det 19. Aa,..hundrede.
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Carl RaagØe pi nx ,

Sejlfl'egatten "Thetis" og Skl'uefl'egatten "J ylland" und er Jæd eren vell den norske Kyst i 1860eme.

Tilh. Grosserer F. Zach ariae.

efter den første Explosion fulgte en anden, lige saa kraftig, og
da den tætte hvide Røg, som ledsagede denne, trak bort, var
Mø e n forsvundet. Katastrofen var formentlig foraarsaget ved en
Sprængning af Brisantgranaten i Løbet under Udskydningen,
hvilket atter har foranlediget Kanonens voldsomme Sprængning
og Explosionen af den ombordværende Ammunition.
1902 fortsattes Forsøg med Melinitgranater fra Rolf Krake
samt afholdtes Sprængforsøg for at tilvejebringe 'Oplysning om
hvilken Virkning Explosionen af en Patron til en Patron kanon,
en krudtladet Granat eller en Melinitgranat vilde udøve paa
Ammunition af samme Slags under Magasinering. Endelig afholdtes Skydeforsøg mod en Panserplade bestemt til Olfert Fiseher.
1904 indføres Sigtekikkerter (korte) ved de 15 cm K. i H e rl u f
Trolle og der afholdtes Skydeforsøg for at bestemme Panserdæk
til Peder Skram.

.
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Kanoner, Maskinkanoner, indvendige Kanongeværer m. m. saaledes
at Værkstedet i 1892 atter udvidedes bet.ydeligt.
Laboratoriet fortsatte sin Virksomhed, der ligeledes i denne
Periode udvidedes stærkt i Anledning af Artilleriets Udvikling.
Det blev derfor ogsaa nødvendigt at opføre en ny Arbeidsbygning,
der blev taget i Brug i 1893. Forarbejdelse af Redningsraketter
til Redningsvæsenet fortsattes.

S ø m i n e k o r p s e t.
Ved Lov om Søværnets Ordning af 28. l\Iaj 1880 oprettedes
Søminekorpset og dets Depot, og der blev i Loven fastsat Rammer for det Personel, der skulde gjøre Tjeneste ved denne Virksomhed.
Virksomheden faldt i 3 Afdelinger: Korpset, 1. og 2. Afdeling,
hvoraf de to sidstnævnte jo h irlti l havde været skarpt adskilte.

~tl:':
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Panserskibet "Peder Skram"s Aflø bnlng.
Kong Frederik VIII med Chefen for Orlogsværftet, Admiral Zachariae, Kronpr.inaen (Kong Christian X) med Konseilspræsident J. C. Christensen.
Mellem disse ses Direktøren for Skibsbygning og Maskinvæsen, Kammerherre I. C. 'I'uxen.

1905. Indførelse af Sigtekikkerter til forskellige Kanoner fortsættes. Der afholdes Indskydninger og Installationsskydninger
med Olfert Fischer's Artilleri.
1906 -07. Indførelse af Sigtekikkerter (lange) fortsættes. De
lange Kikkerter anbringes paa Kanonerne i Olfert Pi s c h e r ,
Herluf 'I'r o l l e , Geiser og Heimda!.
1907 indføres 57 mim halvautomatisk P. K., forarbejdede ved
Hærens Artilleri-Værksted. Disse Kanoner installeres i I vel'
Hvitfeldt.
1908 modtoges fra Bofors 2 Stok. 24 cm og 4 Stk. 15 cm Kanon
bestemte til Peder Skram med Affutager og Tilbehør. Disse
Kanoner blev derefter prøveskudte og antagne.
1909 afholdes Installationsskydningerne i Peder Skram.
. Arsenalet. 1896 blev den nordlige Fløj af Arsenalbygningen
rømmet for at indrettes til Fyrmagasin. Materiellet, hvoraf en
stor Del nu opbevaredes i Skibene, samledes i den sydlige Fløj
af Bygningen.
A rtilleri vær kste d e t. Bøssemagerværkstedet, der hidtil havde
været i Kleinsmedeværkstedet, flyttede i Februar 1887 til sin ny
Bygning paa Arsenaløen og benævnes derefter Artilleriværkstedet.
Virksomheden udvidedes stærkt efter Tilgangen af hurtigskydende

idet 1. Afdeling hovedsagelig var betjent af Ingeniørerne. Nu
samledes de helt, og adskilligt af Personellet fra Ingeniørkorpset
fulgte med . Officererne, Kaptain Ar e n d r u p , Premierløjtnanterne
Daugaard og Juul, forblev til Tjeneste ved 1. Afdeling, den
førstnævnte som Chef, de gik i Henhold til kgl. Anordning af
Januar 1881 udenfor NI'. i Ingeniørkorpset og sattes i Nr. i Søofficerskorpset; Underofficererne gik over til Søværnet, 2 af dem
som Undersøminemestre, Resten i Underofficersnummer. Endvidere
overførtes Underofficerer fra Matros- og Artillerikorpset til det
nyoprettede Korps . De af Loven nødvendiggjorte Personalansættelser og Overførelser blev efter Indstilling af Chefen for Søminekorpset fastslaaet af Marineministeriet den 29. Oktbr. 1880 og
allerede den 1. November s. A. traadte det ny Korps ud i Livet,
og 1. Ingeniørbataillons Sømineafdeling ophævedes samtidig. Af
de førnævnte Officerer fratraadte Kaptain Arendrup allerede i
Februar 1881, Premierløjtnant Daugaard samme Aar om Ef teraaret, medens Premierløjtnant J u u l, der tillige gjorde Tjeneste
som Kemiker ved Søminekorpset, forblev til Tjeneste her indtil
Januar 1884.
1. Afdeling blev paa sit tidligere Sted paa Kvintus, hvor de n
delte Pladsen med Ingeniørdirektionens 3. Bygningsdistrikt og
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Panserskibei "Pedel' Skram "s Afløbning paa Nyholm den 2, Maj 1908.
Ovenover "Pedcr Skr am"

SCl

Pansersk ib ene :'j Odi u" og "To rdeuskjoldl.4 .

I Baggrunden Kongeskibet "Dannebrog" og bag dette Fr egatten "N iel s Juel" ,

Søbelæstningen, og det var først i 1887, at der sattes et Plankeværk op tværs over Kvintus Bastion, hvorved Hærens 2 Afdelinger
blev adskilt fra Søminekorpsets l. Afdeling og dennes Terræn
helt til Kongeporten blev lagt ind under Orlogsværftet.
Chefen for Søminekorpset beholdt Kontoret i den røde 2 Etages
Murstensbygning paa Kvintus, i den Bygning, der nu ligger østenfor Plankeværket. I 1885 flyttedes Kontoret over i Gamle Kon torbygning paa Nyholm, hvor nu Officersskolen har Lokaler. Den
ny Kontorbygning blev taget i Brug i 1888, hvorefter Lokalerne
i Gamle Kontorbygning anvendtes til Undervisningslokaler for
Søminekorpsets Skoler.
Tegnestue og Værkstedsdrift var oprindelig underlagt Chefen
for Flaadens Sømineafdeling, derefter Chefen for 2. Afdeling. Ved

Disse først byggede Torpedoer, der viste sig at være særdeles
gode, havde tillige den Fordel, at de var langt billigere, end de
fra Whitehead leverede, idet Søminekorpsets Pris pr. Torpedo var
4960 Kr., medens den sidste fra Whitehead leverede af samme
Type kostede 6890 Kr . Man vedblev dog for at følge Udviklingen
af og til at tage enkelte Torpedoer af ny Type fra Whitehead.
I 18fll begyndte man tillige pa a Fabrikation af passive Miner.
Det er en Selvfølge, at Udvidelsen af Driften maatte medføre
Udvidelse af Værksteder og Magasiner. I 1884 byggedes et nyt
Torpedomagasin i Forlængelse af Værkstedet. og det tidligere
Magasin gik da ind som en Del af dette, Aaret efter byggedes
Kjedelhuset, i 1886 udvidedes Værkstedet mod Vest og samtidig

r

Batteriet "Prøvesten".
In strux for Chefen af Søminekorpset af 29. Decbr. 1888 blev dot
bestemt, at Kontorer, Tegnestue 0 ·15 Værksted blev direkte underlagt Korp schefen. Regnskabsførelsen ordnedes ved Marineministeriets Bestemmelse af 31. Marts 1881. Søminekorpset anskaffede
og besigtigede selv sit Gods udenom Orlogsværftets Regnskabsvæsen , Regnsk absordningen ændredes først ved lIIarineministeriets
Skrivelse af 5. Novbr. 1887, derefter ved Kundgjørelse af 27. Juni
1904, hvorved Regnskabet for Korpset og begge Afdelinger samledes under en Regnskabsfører.
Værkstedet var som før nævnt oprindelig knyttet til Flaadens
Sømineafdeling. det kom derfor ganske naturligt ved Søminekorpsets Oprettelse under Chefen for 2.. Afdeling, men lagdes
allerede i 1886 ind under Korpschefen. 1885 udvidedes Driften,
idet man fra dette Aar begyndte paa Fremstilling af Ildskydningsapparater, og i 1888 -89 begyndte man - paa en Maade paa Fabrikation af Torpedoer, idet man omdannede 20 enkeltskruede Staaltorpedoer til dobbeltskruede Composite Torpedoer.
Da det af de oprindelige Torpedoer kun var Luftkjedlen, der
bevaredes, var det i Virkeligheden helt ny Torpedoer, der efter
Omdannelsen forlod Værkstedet. I 1889 begynder den egentlige
Fabrikation af Torpedoer med 10 Stk. 38 om Composite Torpedoer.

indrettedes et Pladeværksted i en Træbygning, der laa nord for
Værkstedet og oprindelig var bestemt til Opsætning af Sleipner.
I 18fl2 fik Værkstedet sin sidste Udvidelse ogsaa imod Vest.
I 1879 bestod Værkstedet af et lille Rum, hvori var opstillet l
Drejebænk. Personalet bestod af en Maskinmester, l Maskinassistent og l Arbejder. I 1892 var Værkstedet i Stand til at
fabrikere alt det Søminemateriel - aktivt og passivt - som
Flaaden havde Brug for, og der arbejdedes med en daglig Styrke
paa c. 150 Mand.
Sprængstofferne. Ved det passive Søminevæsen fandtes som
nævnt en Officer, der førte Tilsyn med Sprængstofferne. Ved
Sammenslutningen af de 2 Afdelinger henlagdes denne Tjeneste
direkte under Korpschefen. Tilsynet med og Undersøgelsen af
Sprængstofferne lededes af den Officer, der ved Søværnsloven fik
Benævnelsen " Kemiker ". Laboratoriet var oprindelig indrettet i
et Lokale i Søartilleriets Laboratorium paa Arsenaløen. I 1880
flyttedes det til Kvintus, og det bestod her, indtil Orlogsværftet
fik sit eget kemiske Laboratorium paa Dokøen. Fra 1896 ansattes
en civil Kemiker som kemisk Konsulent ved Orlogsværftet, tidligere havde man hjulpet sig med mere løs civil kemisk Assistance
ved særlige Lejligheder, og i 1901 ansattes en fast Kemiker.
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Batteriet "Trekron er".
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Søminekorpsets 1. Afdeling. Det passive Søminevæsen gik
ved Søværnsloven som et organiseret Hele over til at blive Søminekorpsets 1. Afdeling. Personalet fik andre Benævnelser og

efterhaanden som Ingeniørofficererne afløstes af Søofficerer. Den
sidste Forbindelse med Ingeniørkorpset. nemlig vedrørende Pladsog Kommandoforholdene paa Kvintus, lykkedes det - som før

Vor Frelsers Kirke .

Chr. Blache pin".

Parti af Københavns Havn, i 1870erne.

nævnt - først at faa løst paa tilfredsstillende Maade i 1887. Den Hovedopgave, der foreløbig forelaa for Afdelingen, var
Fuldstændiggørelsen af Materiellet til de i 1878 vedtagne Spærringer ved Kjøbenhavn. Det sidste Materiel til denne Spærring
blev anskaffet i 1883-84. Indtil 1887 var dog en Del af Minerne

undre Uniformer, og de Værnepligtige leveredes fremtidig fra
Logisskibet eller Søværnets Kaserne, men nogen gennemgribende
Forandring foregik iøvrigt ikke. Der arbejdedes videre i det
samme Spor som hidtil med det vel indarbejdede faste Personel,
medens Forbindelsen med Ingeniørkorpset mere og mere løsnedes,
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ladede med Krudt. Minerne var dels Sigteminer. dels elektriske
Stødminer og indtil 1890 tillige Kaliumsminer. bestemte til Forsvar af Soforterne. Den nævnte Spærring fra 1878 forblev ufor-

venstre ses et Stykke af Hønseuroen.

Udl ægningsmaade, og i 1884 havde man løst Spørgsmaalet ved
Kunstruktionen af en selvvirkende Dybderegulator og ved Anbringelse af Skrueforbindelsesstykker paa alle Kabeltampene. Man

Tilh. Grosserer Zachariae.

andret i en Aarrække, men da Bombardementsgrænsen for Skibskanoner forøgedes, føltes Trang til at faa Spærringen skudt
længere frem. Det tog lang Tid at udlægge disse Spærringer,
man regnede med 2 a 3 Uger efter Aarstid og Omstændigheder.
Man arbejdede derfor nu i første Række paa at faa en hurtigere

kunde n u gaa over til at udlægge Minerne rækkevis fra en
Mineband under Gang. Til Minebaade indrettedes i 1886-87 3
ældre Transportbaade, som i den Anledning forsynedes med 12
Minedavider paa hver Side med Slippetaljer.
Af Skibsmateriel til Udlægning og Udstikning raadede Afde91

lingen i 1880 over 3 Minekraner og 2 Darnpbaade. I 1884 bygudgik af Helgoland's Reglement og i 1888 af Gorm og Lindgedes Minekran Nr. IV, da den gamle Minekran Nr . I ikke læno r m e n's, 24. Decbr. 1888 bestemte Marineministeriet at Slæbegere var anvendelig til Udlægning.
torpedoer skulde udgaa af alle Skibenes Reglementer, men først
I Anledning af Bygningen af Middelgrundsfortet blev Spærrin3. Febr. 1898 blev alt hertil hørende Materiel kasseret og bortsolgt.
gerne flyttede længere ud. De nødvendige Penge hertil bevilgeDen selvbevægende Torpedo. Den 1. November 1880 bestod
des i Finansaarene 1891-92 og 18!-l2-93. I den Anledning forBeholdningen af:
øgedes Materiellet betydeligt og Minebaadenes Antal forøgedes i
24 Stk. 351/2cm (14 inch) Staaltorpedoer
1892 med 2 Baade og i 1895 yderligere med 2 Baade.
58 38 cm (15 inch )
I 1896 byggedes en ny Minekran Nr . l til Erstatning for den
Samme Aar fuldendtes Forsøgene med de første dobbeltskruede
nu udrangerede af samme Navn.
Torpedoer. Staaltorpedoer var naturligvis vanskelige at konserTil Betjening af Minespærringerne fandtes Søminestationer paa
vere, naar de havde været i salt Vand. I 1883 gik man over til
Middelgrundsfortet, Trekroner, Prøvesten, Charlottenlund Fort og
Composite Torpedoer, hvor alt undtagen Luftkjedlen var af Metal,
Kastrup Fort.
samtidig med at Torpedoen i konstruktiv Henseende blev betydelig
Samtidig med at der arbejdedes med Minespærringerne ved
forbedret. Som før nævnt forandrede Værkstedet i 1888 og følKiøbenbavn, havde man ogsaa tilvejebragt og klargjort Materiel
gende Aar næsten alle endnu anvendelige Staaltorpedoer til
til Anvendelse i Farvandene udenfor Sundet. Til denne UdlægComposite Torpedoer. Torpedoerne gik efterhaanden jævnt fremad
ning af Miner anvendtes først Kanonbaaden Falster, der blev
baade i Rækkevidde, Fart og Ladningens Størrelse.
indrettet til Mineskib i 1885, derefter l Minebaad slæbt af MineEfter at Søminestationen ved Bramsnæsvig var kommet i regelkran Nr. IV,
mæssig Drift i
der i flere Aar
1884, havde
man god Lejvar stillet til
Raadighed for
lighed og gode
Eskadren. Og
Forhold til at
endelig fra
afholde de For1891 Dampsøg i forskelligeRetninger,
minebaaden
Hjælperen.
som Udviklingen af Vaabnet
Minematerielkrævede, og
let blev naturman samlede
lrgvis i Aarenes
Løb betydelig
her solide Erudviklet og
faringer, som
kom Fremtiforbedret. Man
skal dog ikke
den til Gode. I
her komme"
1889 begyndte
nærmere indman selv at
herpaa. - S øfabrikere Torminekorppedoerne, og de
sets 2. Afdei Værkstedet
li n g afløste i
forarbejdede
1880 FlaadensTorpedoer udSøminevæsen
mærkede sig
og fik Lokaler i
ikke alene
Gamle Kontorved Prisbilligbygning paa
heden, men
Nyholm,
først
og fremFot. Elf.It.
Orlogsskibet "Nlels Juel"s AfIøbnlng paa Nyholm den 3. Juli 191B.
Det var i Bemest ved det
gyndelsen meget sparsomt med Plads. Foruden Afdelingschefens
langt omhyggeligere Arbejde. I 1890 kiøbte man fra WhiteKontor fandtes kun en lille Tegnestue, en Skrivestue, et Offihead de første 45 cm. Torpedoer, og i 1893 havde Søminecersværelse og et Værelse til Arkiv. I Stuen nedenunder var
korpset konstrueret en Torpedo af samme Type, der -nu ef terAuktionslokalet, 3 Værelser for Skibbygmestre og Søofficershaanden blev indført i alle senere byggede Skibe og 'I'orpedokorpsets Parolstue. I gamle østre Takkeladshus randede Afdebaade. Med den større Type blev Skudafstand, Fart og Ladning
lingen over et Arbejdsrum, et Officers- VæreJse og et Kontor
atter yderligere forøget. I 18!J6 fremkom et Apparat, der fik stor
Betydning for Torpedoens Anvendelse, det af Østrigeren Obry
for Regnskabsføreren. Paa Loftet var Oplagsplads for Stang- og
Slæbetorpedomateriellet. Efterhaanden begyndte Afdelingen dog
opfundne Gyroskop, der anbragtes i Torpedoens Agterrum og
at udvide sig, i 1881 flyttede Skibbygmestrene ud og Søofficerskaldtes for "Side.tyreren". I 1897 fik vi de første Sidestyrere, og
korpsets Parelstue flyttedes til Vildandegade i Nyboder. I 1882
samme Sommer blev der skudt med Torpedo med Sidestyrer fra
fik Afdelingen de af Skibbyggeriet paa Loftet benyttede Lokaler,
Stationen, Esbern Snare og fra Torpedobaad. I Aarenes Løb
her indrettedes nu Tegnestue, Skrivestue og Arkiv, i 1883 flytteindførtes Sidestyrer i alle Torpedoer, undtagen de af ældste
des Auktionslokalet til Frederiksholm og Værftskommissionen ind
Typer, og Vaabnet vandt derved betydeligt i Værdi. Korpset har
i den ny Kontorbygning, som nu var bleven færdig, saaledes at
derefter selv i Aarenes Løb indført adskillige praktiske ForanAfdelingen efterhaanden fik hele Kontorbygningen og det meste
dringer ved Sidestyreren. som betydelig har forhøjet dens Paaaf Gamle østre Takkelladsbygning til Raadighed. I det sidste
lidelighed.
indrettedes nu Plads til Torpedobaadenes Gods, Begyndelsen til
Udskydningsapparater. I 1880 havde man kun UndervandsTorpedobaadskamrene, og til det elektriske Lysmateriel, som Søudskydningsapparat i Stevnen af Esbern Snare. I Helgoland
minekorpset i 1880 overtog fra Søartilleriet.
og Tordenskjold indførtes foruden Undervandsste\-napparaterne
Materiellet. Stangtorpedoer fandtes i 1880 til 2 Stangtillige Tvers-Overvandsudskydning og Agterapparat. I de indtil
torpedobaade, til Dampbarkasser og til private Darnpbaade, uden
1887 anskaffede Torpedobaade findes kun Stevnovervandsapparat,
at man dog i de følgende Aar nærede nogen særlig Interesse for
i senere byggede større Baade tillige Tvers-Apparater. I Iver
dette Vaaben. Først i 1888 fik man ved Bygningen af 4 nye
Hvitfeldt fandtes Stevnundecvandsapparat, Side- og AgterappaPatrouillebaade atter Anvendelse for Stangtorpedoer. idet hver
rater over Vandet. I Krydserne udelukkende Overvandsapparater.
Baad var forsynet med 2 Apparater. Siden den Tid er StangI 1898 sluttedes Kontrakt med Armstrong om Levering af 2
torpedo ikke installeret i noget Fartøj.
Tvers-Undervandsudskydningsapparater til H e ri u f Tr o 11c. LigSlæbetorpedoer fandtes ligeledes reglementerede til Pansernende men forbedrede Apparater er derefter fabrikerede i Søskibene. De blev imidlertid saa stærkt kritiserede, at de i 1887
minekorpsets Værksted til Olfert Fischer og Peder Skram.
92

..,
<O

.

...

~

-...

~..~.
- --~

Udsigt ove?' Havnen og Elaadens L eje [ra "Blaa Pakhus" i Efteraarei 1903.
I Forgrunden Su n dda mp er en .,Geflon ", som bakk er ind ig enn em Havnen til Havnegude. Tilvenstr e i F laade ns L eje Vagtskibet ",Sjælland", ba~ dette PanseJfregatt en "Danma rk ".
rr n hØjl'c ses Fr eg att en "Jylland" og over Forenden af denne Kryds eren nValkyri en". L ængst tilhøjre 66S Spidsen af ~N i els Ju el"s Stævn.
Salut-Batteri et Sextus.
NyhoJms V ogt.
Most ekranen .

Span te loftsbygn i n ge n.

Halske om Levering af 2 komplette Stationer til Helgoland
og Herluf Trolle. I de følgende Aar anskaffedes Stationer til
de fleste større Skibe af System "Telefunken". Radiostationen
paa Orlogsværftet blev taget i Brug i 1905, den var dog foreløbig
kun til Plandens Brug. ' /. 1909 aabnedes den for offentlig Radiotelegrafering, foreløbig kun med Dagtjeneste.
Søminekorpset havde lige siden 1880 været førende paa det
elektrotekniske Omraade i Danmark og dets Sagkundskab fandt
ogsaa Anvendelse udenfor Marinen. Saaledes fik Chefen for Søminekorpset i 1888 Sæde i den Kommission, der skulde tage
Spørgsmaalet om Anvendelse af elektrisk Belysning i det Kgl.
Theater under Overvejelse, og Søminekorpsets Personel fik senere
Kontrollen med Installationen af den elektriske Belysning i
Theatret.

Ele k tri s k M a te ri e l. Det væsentligste elektriske Materiel i
Flaaden, Lysmaskiner med Tilbehør, sorterede som tidligere nævnt
under Søartilleriet, hvor rnan dog gerne vilde af med det, da man
ikke raadede over de fornødne tekniske Kræfter. Tøjmesteren indsendte derfor i Efteraaret 1880 et Forslag om, det elektriske
Lysmateriels Henlæggelse under Søminekorpset, og den 3. Novbr.
s. A. bestemte Ministeriet, at Flaadens Lysmaskiner skulde afleveres fra Søartilleriet til Søminekorpsets 2. Afdl. Afleveringen af
Materiellet, der bestod af 7 Lysmaskiner. lJ Linse- og 2 Spejlprojektører med Tilbehor, blev foretaget den 10. Decbr. s. A. I
1881 installeredes til Forsøg elektrisk indenbords Belysning i
Helgoland. Den til Forsøg her installerede Maskine blev atter
udtaget og opstillet i Værkstedets Kjedelhus, hvorfra man i
Decbr. s. A. begyndte at levere Lys til Værkstedet og til Skib-

Vagtskibet "Sjælland"s Dæk. Aar 1907.

Ekvipageafdeli n g e n,
Ved Søværnsloven af 1880 blev Værftskorpset afløst af Ekvipageafdelingen. De 2 Skippere, der hidtil havde staaet i Matroskorpset overførtes til Ekvipageafdelingen som Værftsløjtnanter.
Den ene af disse var som hidtil til Tjeneste paa Takkelloftet,
den anden ved Bradbænken eller Flaaden.
Arbejdet ved disse 2 Afdelinger var væsentlig det samme som
den forrige Periode.
Af større Arbejder udenfor Orlogsværftet udført af Ekvipagen
i denne Periode skal nævnes:
1888 Transport af en 2. Kl.·s Torpedobaad paa Blokvogn fra Orlogsværftet til Udstillingen.
1890-92 Nedsætning ved Hjælp af den flydende Dampkran af
alle Cementkisterne til Fundamentering af Middelgrundsfortet og Landsætning af de svære Kanoner til dette.
1900 Opstilling af Monumentet over Christian den IV i Nyboder.
Bevogtningen udførtes som i forrige Periode dels af Politi
dels af de militære Vagter paa samme Maade som hidtil. Hovedvagten forandrede Navn til Nyholms Vagt den 8. August 1887,
da Vagt- og Kaserneskibet Sjælland hejste Kommando. Sjælland havde faaet Heimdals Rejsning isat og var henlagt i Flaadens Leje ved den nordligste Ende af Hønsebroen. Samtidig
ophævedes Kasernering af værnepligtige paa Søkvæsthuset, og man

bygningsværkstedet. Lysmaskiner og fuld elektrisk indenbords
Belysning installeredes nu i Tordenskjold og i Helgoland.
I Iver Hvitfeldt og Valkyrien installeredes strax fuldstændig
gennemført elektrisk Belysning, og i begge disse Skibe opstilledes
tillige Akkumulatorbatterier til Natbelysning. Projektørerne gik
efterhaanden frem i Størrelse og Lysstyrke, og der indfortes elektrisk
Drejning af disse.
Ogsaa paa andre Maader fandt man Anvendelse for Elektricitet
ombord, saaledes til Affyring af Kanoner og Torpedoudskvdningsapparater, Signalmidler m. m.
I 1886 installeredes for første Gang Telefonmateriel i Eskadrens
Skibe til indbyrdes Kommunikation, naar disse vare til Ankers,
og samtidig bragtes Telefoner i Anvendelse paa Orlogsværftet,
Medens Søminekorpsets Personel i de første Aar udelukkende
havde betjent Elektriciteten ombord, blev den 8. Marts 1893 af
Ministeriet truffet den Bestemmelse, at Dynamoer og elektriske
Kraftmotorer til Taarndrejning e. l. fremtidig skulde betjenes af
Maskinpersonellet ombord .
I 1900 overtog Kiøbenhavns 'I'elefonselskab Marinens Telefonledninger, idet det dog bestemtes, at Søminekorpset ogsaa fremtidig skulde føre Tilsyn med Anlæget paa Orlogsværftet.
Traadløs Telegraf installeredes til Forsøg i 1899 i Helgoland
og i en Minekran. I 1902 sluttedes Kontrakt med Si e m e n s og
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Underofflcersmessen I Vagtskibet "Sjælland".

Kabyssen paa Batteridækket I Vagtskibet "Sjælland".
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Efter saaledes at have givet en almindelig Oversigt over Begivenhedernes Gang skal jeg nærmere omtale de forskellige Afdelingers Virksomhed, idet jeg skal udelade alle Tidsangivelser, da
der i Folge Sagens Natur ikke er lagt synderligt Mærke til Tiden,
navnlig for den første Del af Episoden.
A. Fra Kasernen afsendtes under Kommando af Pr. Ltnt. Schoustrup 40 Mand værnepligtige og 12 af de ældste Elever, blandt
hvilke en Hornblæser. Disse Folk medbragte Kasernens Beholdning
af Brandspande, Pøse og Økser. Styrken begav sig i Løb til Slottet
og anvendtes først ved Redningen af Rigsdagens Arkiv. Dette
Arbejde afbrødes ved at Loftet styrtede ned, hvilket tillige havde
til Følge, at Styrken spredtes noget; men den største Del af
Mandskabet samledes dog, da Premierløjtnant Schoustrup lod
blæse Appel, og han førte det derefter ned i Kollonaden, og det
fordeltes til Bjærgning fra Malerisamlingen, de kongelige Gemakker og Højesterets Bibliothek.
En Afdeling af Artilleriet, som var tilstede ved Loftets Nedstyrtning, skal have fundet Udgang ved Hjælp af Pr. Ltnt. Schoustrups Hornsignaler. idet de ved at tage hinanden i Haanden og
ledede af Hornets Lyd fandt Udgangen igennem den tykke Røg.
Ved Loftets Nedstyrtning blev Elev' Nr. 35 Hans Rasmussen delvis begravet under de nedfaldende Dele, men kunde dog skjønt
stærkt forbrændt redde sig hen til et Vindue, igennem hvilket
han krøb og ved derefter at klatre langs Gesimsen, naaede han en
Brandstige, ad hvilken han da frelstes. Værnepligtig af Orlogsværftets Vagtmandskab Nr. 69 Niels Pedersen maatte ogsaa søge
Redning fra den brændende Sal igennem Vinduet, men da han
fra Gesimsen lod sig falde ned i Gaarden, fik han Foden forstuvet
og et H ul i Hovedet. Begge de Saarede bragtes paa Sygehuset
og ville om kort Tid atter komme til Tjeneste.
Eleverne hjemsendtes omtrent KI. 10 1/ . E. M. og det øvrige Mandskab begav sig til Thorvaldsens Musæum, hvor det assisterede ved
Vandlangning og Udbredning af Sejl og Tæpper. Ved Sprængningen
af Kirkeporten blev Premierlieutenant Schoustrup, som var beskæftiget i Nærheden af Musæets Indgang, saaret i Ansigtet af
Glasstumper, hvorved han led et betydeligt Blodtab. Han blev
kjørt til Kornmunehospitalet, hvorfra han allerede er udskrevet
og ventes til Tjeneste om kort Tid.
KI. 10 afgaves ifølge Ordre fra Marineministeren l Underofficer
og 15 Mand til Vagttjeneste i Marineministeriet. KJ. il F. M. sendtes
denne Deling tilbage, medens de øvrige beordredes til Kasernen
KI. 11/ . F. M., da der var tilstrækkeligt Mandskab tilstede foruden
dem og en regelmæssig Afløsning ikke kunde finde Sted saaledes
som med de øvrige Folk.
E. Fra Exercerskibet Dannebrog afsendtes følgende Mandskab:
1. 3 Underofficerer og 60 Mand under Premierlieutenant Ga rd e
med Dampsprøjte og Sprøjte Nr. 1.
2. l Underofficer og 40 Mand bevæbnede med Sabler under Reservelieutenant v. d. Recke.
3. Omtrent KI. 10 E. M., l Reservelieutenantselev, l Underofficer
og 30 Mand i 2 Fartøjer efter Presseninger og Tæpper.
4. Omtrent KI. 10 '/. E. M. Reservelieutenantselev Sch ar ff med 3
Underofficerer og 40 Mand i 3 Fartøjer med Ballier, Pøse og Brandspande.
5. Endelig sendtes senere paa Natten 50 Mand til Afløsning.
Dagen efter sendtes 4 Underofficerer og 30 Mand under Reservelieutenant Jensen til Flytning af Geheimearkivet og om Søndagen den 5 te l Officer og 1G Mand til Flytning af Vinklælderen.
Premierlieutenant A. Hov gaard kom ombord Kl. 7 1 / . paa Brandaftenen og sendtes da til Slottet for at overtage Kommandoen af
Mandskabet.
Det under 1. og 2. nævnte Mandskab afsendtes hurtigst muligt
efter den første Ordr~s Modtagelse, og af disse Folk anvendtes
nogle til de medbragte Sprøjters Klargøring, medens Resten strax
tog fat paa Nedbæring og Transport af Genstande, hovedsagelig
Malerier, fra de forskellige Dele af Slottet, men efterhaanden,
som de fordreves af Ilden, fordeltes de til Sprøjterne og til Kirkens
og Musæets Beskyttelse.
V æ r f t s S pr øj te N r. l var anbragt v ed Z a h l k a m m e rp o rten
tillige med l af Byens Dampsprøjter og 3 andre. Paa Taget af
Bygningen ledede Premierlieutenant Garde Straalen først fra
Værftets Sprøjte O!( senere fra Dampsprøjten. medens Sekondlieutenant Carstensen ledede Slukningen i Mezaninetagen. Denne
Sprøjte afgik til Værftet KI. 6'/. Morgen.

ophørte at anvende den gamle Dronning !lfariesom Kaserneskib.
Hovedvagtstjenesten overgik nu til Vagtskibet, men Vagtmandskabets Størrelse og Tjeneste blev iøvrigt uforandret.
Politiet. Ved Søværnsloven af 18~0 forøgedes dette Korps for
Orlogsværftets Vedkommende til: l Politiassistent, 4 Overbetjente,
21 Politibetjente og 2 Reserve-Politibetjente.
Bl' an d væsene t. Ved Søværnsloven gik Brandmesteren, der
hidtil havde været Underofficer i Værftskorpset over til at være
Formand i Haandværkerkorpset og samtidig, dog kun til 18~3,
tillige Formand i Skomagerværkstedet.
I 1!J04 forøgedes Brandmændenes Antal fra 7 til 12 Og samtidig
bleve de uniformerede.
Tjenesten var væsentlig den samme som i forrige Periode.
Materiellet forøgedes i 1886 med endnu en Dampsprøjte og i
1894 med Dampbaaden Fremad, der er indrettet som Sprøjtebaad.
Af større Brande i denne Periode skal nævnes:
3°/6 1886 Branden af Panserværkstedet paa Dokøen. Det var en
stille Sommeraften, at der ved Selvantændelse opstod en kraftig
Ild. Fyen, der laa i Dokken lige nord for det brændende Værksted var stærkt truet. Fra Jylland og Heimdal, der begge laa
paa Rheden, samt fra Nyboder strømmede Mandskab til Assistance.
18/" 1903. Branden i Iver Hvitfeldt beliggende ved Dokøen.
Udenfor Orlogsværftet har dettes Brandvæsen assisteret:
1884 ved Christiansborg Slotsbrand.
1890 ved Kielerpakhusets Brand.
1893 ved den store Brand paa Kongens Nytorv.
Christiansborgs Slotsbrand den 3. Oktbr. 1884.
Ved Efterretningen om Slotsbranden mødto Officerer, Underofficerer og faste Folk for at tilbyde deres Assistance. Søkadetterne under Chefens Kommando rykkede ligeledes til Assistance. Da
Orlogsværftets forskellige Afdelinger tog stærkt Del i Bekæmpelse
af Ilden og Bjærgning af Malerier, Indbo, Arkiver m.m. skul her gives
et Uddrag af Chefen fol' Orlogsværftet Kommandør H. G. F. Garde's
Rapport til Marineministeriet over Værftets Deltagelse.
"Saasnart jeg erfarede, at en større Ildebrand var ndbrudt i
Byen, beordrede jeg Hjælp afgivet fra Kasernen og Underofficersskolen. Jeg sendte en Ordonans til Hovedvagten paa Nyholm med
Ordre til at møde med Dampsprøjten, og jeg beordrede Premierløjtnant A. Garde til at begive sig ombord i Exereerskibet Dannebrog for at hente Mandskab til Sprøjtens Transport til Brandstedet samt til Overholdelse vaf Orden om fornødent. Efter at
have givet disse Ordrer, begav jeg mig til Slotspladsen og tilbød
Branddirektør :Jfeyer, hvem jeg efter nogen Søgen fandt, al den
Hjælp, som han ønskede, og som Orlogsværftet kunde yde. Han
udtalte srn Tak, men gav for'øvrigt ingen bestemt Anvisning. Paa
Vejen til Brandstedet mødto jeg Ekvipagernesteren, som jeg paalagde særlig at lede Dampsprøjtens Bevægelser.
Efterhaanden som Mandskabet mødte, gik det i Gang med
Redningsarbejder paa forskellige Steder, saasom i Rigsdagsarkivet,
Malerigaleriet, Højesterets Arkiv m. m.: men efterhaanden som
Ilden udbredte sig, concentreredes Styrken paa 4 Steder. nemlig
ved Zahlkammerporten, hvor en dobbelt Sprøjte arbejdede, ved
Slottets nordre Side ud imod Slotspladsen, hvor Dampsprøjten kom
til Virkning omtrent KI. 11 efter i længere Tid at have været
uvirksom paa Grund af et Bræk paa Maskinen, paa Taget af
Slotskirken og ved Thorvaldsens Musæum, Da Hans Majestæt
Kongen, til hvem jeg meldte mig, saasnart jeg erfarede hans Ankomst, befalede mig til at lade hente Sejl fra Orlogsværftet for
dermed at bedække' Taget paa Musæet, lod jeg Ekvipagernesteren
begive sig til Værftet for at iagttage det fornødne desangaaende:
men da jeg samtidig indsaa Nødvendigheden af at skaffe rigelig
Vand til at overøse disse Sejl med, saafremt de ikke skulde stifte
mere Ulykke end Gavn, søgte jeg af yderste Evne at etablere en
regelmæssig Vandlangning op paa Musæets Tag. Heldigvis skagede
Vinden sig rundt, da Faren nærmede sig Musæet, og det var vistnok denne Omstændighed, som var den væsentligste Aarsag til
Bygningens Frelse. Da der i Løbet af Aftenen blev Tale om at
anvende Sprængninger for at begrændse Ilden, sendte jeg en Officer til Søminevæsenet med Ordre til at forberede en saadan
Sprængning. Captain L u n d mødte ogsaa efter meget kort Tids
Forløb med Minen og Mandskab, men da Faren ved den forandrede
Vindretning aflededes fra Kirke og Musæum, blev der ingen Brug
for flere Sprængninger end den, som Ingeniørkorpset allerede
havde foretaget.
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Dampsprøjten opstilledes først ud for Kong Frederik den
sone r, som i de forskellige Indberetninger ere omtalte som særlig
VII's Statue ved Kanalen med Slanger ind igennem HovedperHinke.
ten, men først efter længere Tids Forløb, efter Ekvipagernesterens
Kasernekommandanten, Commandeur W u l f f fremhæver den PaaAngivelse henimod Kl. Ll , lykkedes det at faa den til at virke;
lidelighed og Conduite, hvormed Premierlieutenant Schoustrup
den Hyttedes da hen imod Kirkeporten, hvorfra den virkede Reførte Mandskabet og satte det i Virksomhed, hvilket er i fuld
sten af Natten.
OverensstemKl. 81/2 Morgen
melse med de
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nester, han
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foldedes der stor Virksomhed af alle: Studenter, Kadetter, sOl-I Jacobsen, samt Fyrbøder Nr. 210 Chr. Sørensen og 216 E. V.
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Tilhøjre for Graven BeB SøminekorpBetB 1. Afdeling paa KvintuB og lIlinekran Nr. 3.
Siden deraf ogsaa den Koldblodigbed, hvormed alle Officerer, Underofficerer og
Flaadens Deltagelse i den nordiske Ln d us t r i-,
Menige udførte deres Gerning og skiendt jeg ikke selv kan fremLandbrugs- og Kunstudstilling 1888.
hæve nogen enkelt paa en Tid, da alle gjorde deres Pligt i fuldt
Ved Marineministeriets Resolution af 4. August 1887 var OverMaal, og det saa meget mindre, som Kræfterne vare spredte over
ledelsen med Hensyn til al Udstilling fra Flaadens Side lagt i
et saa stort Terrain, skal jeg ikke undlade at nævne de PerOrlogs værftets Haand, og de under Marinen henhørende Institu97

tioner, som ligge uden for Værftet, og fra hvilke Udstilling paatænktes, bleve af Ministeriet beordrede til for denne Sags Vedkommende at sætte sig i Forbindelse med Værftet.
En Fællesbygning for Flaadens og Hærens Udstilling blev af
Udstillingskomiteen opført uden Godtgjørelse af Omkostningerne.
I Overensstemmelse med et Tilbud fr a Kammerherre Scavenius,
der ønskede at udstille Kridtsten fra Stevns, blev dette Bygningsmateriale anvendt til Opførelsen af et Fyrtaarn, i hvilket
Hanstholm nye elektriske Fyrlanterne blev anbragt i fuld
Virksomhed. Den nævnte Fællesbygning bestod af 2 Sidefløje,
hver især af c. 30 Met ers Længde og c. 20 Meters Bredde, samt en
Forbindelsesbygning, i hvilken Fyrtaarnet dannede det midterste

S ø m i n e k o r p s e t . Forskellige elektriske Minesystemer og tilhørende Instrumenter.
En Torpedobaad af 2. Klasse.
En Slæbetorpedo, et Stangtorpedoapparat.
Forskellige Typer af Whiteheads Torpedoer.
Fortætningspumper, elektrisk Lysmateriel m. m.
Takkel væsenet. Forskellige Tovværksarbejder.
Orlogsværftets Administration, Krigsberedskab,
Lønningsforhold, Arbejdstid m. m.
Der er allerede tidligere gjort Rede for Chefen for Orlogsværftets Stilling efter Søværnsloven af 1880.

Nyholms Hovedvagt set fra N. O.

Facadeparti ; Flaadens Udstilling optog den ene Sidefløj, Forbindelsesbygningen og største Delen af den mellemliggende aabne Plads.
For at kunne vise Fyret brændende, og for at kunne holde
de militære Udstillingspavilloner fuldt oplyste om Aftenen, var
paa Terrænet opført et særskilt Kiedelhus med en ældre Torpedobaadskjedel og en Dynamomaskine med Motor, tilstrækkelig til
at kunne drive alle de til Belysning i Flaadens og Hærens PavilIoner fornødne elektriske Lamper. Hele Installationen og Driften
af Belysningen blev besørget af Søminekorpset.
Af de udstillede Genstande skal særlig fremhæves:
Skibbygning og Maskinvæsen. Parti af Krydserkorvetten
Valkyrien, naturlig Størrelse, visende dets Kommandotaarn med
deri opstillede Apparater, Logement for Officerer, Underofficerer
og Mandskab, Sygelukaf m. m. Forskellige Modeller fra Modelkammeret. l Redningsbaad til Skibsbrug og l Dampbarkas.
Søartilleriet. Forskellige Typer af Bagladekanoner. Maskinkanoner og Mitrailleuser, Artillerimodeller, Redningsraketter med
Tilbehør, Ammunition m. m.

Stillingen var i den her omhandlede Periode besat med følgende
Officerer:
Kommandør (fra 8f, 1880 Kontreadmiral) E. F. Krieger til 5/7 1884.
Kommandør (fra 19/ 1l 1885 Kontreadmiral) H. G. F. Garde fra -t.
1884-'81t. 1885.
Kontreadmiral L. C. Br a ag fra 1/8 1886 - 30/ . 1892.
Kommandør (fra 25/ 11 1892 Kontreadmiral) C. A. B ru u n fra 30/.
1892-"/9 1899 .
Kontreadmiral F. H. Jøhnke fra 21/ 9 1899 - 21 f, 1901.
Kontreadmiral G. H. R. Zachariae fra '/8 1901.
Ved Søværnsloven af 1880 bestemtes det, at Kontorpersonalet
skulde bestaa af:
l Chef for Regnskabsvæsenet, 5 Kontorchefer, 10 Fuldmægtige
og 15 Assistenter, altsaa en betydelig Forøgelse sammenlignet
med den forrige Søværnslov. Hele Orlogsværftets Regnskabsvæsen
blev centraliseret. Det kom til at bestaa af et Centralkontor
med Bogholderi, Magasinkontor og Lønningskontor. Hovedmagasinet lagdes direkte unde r Regnskabsvæsenet, ligesom ogsaa Regn98
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skaberne over Flaadens og Orlogsværftets Inventariesager overgik
hertil. Ordningen og Bevaringen af Gods i Søminevæsenets Magasiner og i Arsenalet, Krudt- og Granatmagasinerne var dog Regnskabsvæsenet uvedkommende og forblev henholdsvis under Chefen
for Søminekorpset og Tøjmesteren. Regnskabsførelsen ved Proviantmagasinet, Fyrmagasinet og Beklædningsmagasinet sorterede
som hidtil direkte under Chefen for Orlogsværftet.
Morgenmønstringen henlagdes under Regnskabsvæsenet, og Dagrapporterne udarbejdedes ved Lønningskontoret.
Krigsberedskabet. I 1889 forbedredes dette yderligere ved
Krigsflaadens Inddeling i 3 Eskadrer (2 Farvands- og l Defensionseskadre), saaledes at hver Eskadre var paa Togt hvert 3. Aar.
Den Eskadre, der sidst havde været ude, forblev da liggende
krigsberedt med Chef, Officerer og Regnskabsførere til daglig

'I'[enestelndtægt ikke naaede 2500 Kr. Tillæget udbetaltes med
%
12 % af de første 1200 Kr. og 6
af de efterfølgende 800 Kr.,
dog kunde den samlede Indtægt ikke forhøjes udover 2500 Kr. VaT
en Lønning forhøjet efter 1. Januar 1872, nedbattes Dyrtidstillæget
med en Trediedel. Herved opnaaede det faste Mandskab en Forhøjeise af Daglønnen paa 15 a 20 øre.
Ved Lov af 29. Marts 1893 bestemtes det, at der for 8 og 16
Aars dadelfri Tjeneste kunde tilstaaes et Tillæg af henholdsvis
30 og 50 Kr. eller pr. Arbejdsdag af 10 og 16 øre.
I 1898 blev der ved Tillægsbevillingsloven for 1898 -99 givet
det daglønnede Personale et Tillæg af 20 Øre pr. Dag.
I 1901 udkom 1. Gang Lov om midlertidigt Lønningstillæg, som
gav det faste, daglønnede Personel, der var over 25 Aar, et Tillæg til Daglønnen af 25-30 øre.

Nyholms Vagt, set vestfra.
Bag Vagtbygningen 8e8 Kasernen.

Tjeneste i Skibene. Man opnaaede herved i de 6 sidste Aargange
af Værnepligtige at have to uddannede Besætninger til hvert af de
egentlige Krigsskibe, saaledes at man i Mobiliseringstilfælde altid
vilde være i Stand til at sætte en Værnepligtig paa det Skib og
saavidt muligt paa den Plads, hvor han var uddannet.
Krigsberedskabet forbedredes ved Oprettelsen af Torpedobaadskamrene, der først sorterede under Søminekorpset og senere under
en særlig Inspektionsoflicer ved Ekvipagen, samt ved Forøgelsen
af Minebaade og disses Henlæggelse i den ny Minebaadshavn
udenfor Volden mellem Kvintus og Charlotte Amalies Bastion.
Endelig forbedredes Mobiliseringsforholdene ved den betydelige
Udvidelse af Dokøen mod Syd, ved Forøgelsen af Kajplads og af
Orlogsværftets Kulbeholdning.
Lønningsforhold. I de tidligere gennemgaaede Lønningsbestemmelser for Søværnets faste daglønnede Personel skete i den
her behandlede Periode følgende Forandringer.
Ved Lov af 24. Juni 1880 blev der tilstaaet Fyrbøderne i Munderingspenge 21 Øre pr. Dag - Kalenderdag - eller ca. 76 Kr.
om Aaret.
Samme Aar blev der ved Finansloven givet Dyrtidstillæg til
fast ansatte Personer, der var fyldt 25 Aar, og hvis samlede

I 1902 bortfaldt Brødpengene og erstattedes med det saakaldte 40
Kr.s Tillæg, hvilket svarede til en Forøgelse i Daglønnen paa 3 øre.
I 1905 blev der atter paa Finansloven givet et nyt Tillæg paa
20 Øre pr . Arbejdsdag, og endelig blev samtlige Lønninger fra
1. April 1907 regulerede saaledes, at alle Tillæg med Undtagelse
af Fyrbødernes Munderingspenge indgik i Daglønnen, og denne
afrundedes opefter, hvorved Lønningen for Arbejdsdag forhøjedes
2-7 øre. Ved denne Regulering bortfaldt Aldersbetingelsen for
Opnaaelse af Dyrtids- og Midlertidigt Tillæg, herved forhøjedes
alle de unge (under 25 Aar) Arbejderes Løn 40 a 43 Øre pr. Dag.
I Aarsløn betød Reguleringen en Forøgelse paa 9-24 Kr. for
Arbejdere over 25 Aar og ca, 125 Kr. for Arbejdere under 25 Aar.
Den 27. Maj 1908 forhøjedes med tilbagevirkende Kraft fra
1. April s. A. Tillæget for 8 og 16 Aars dadelfri Tjeneste fra henholdsvis 30 og 50 Kr. til 96' og 192 Kr. Pr. normeret Arbejdsdag
svarede dette til en Forhøjelse af henholdsvis 20 og 45 Øre pr. Dag.
Samtidig ophævedes Inddelingen af Værftsarbejdsmænd i 2 Klasser, saaledes at 2. Klasse rykkede op pas samme Lønning som 1.
Klasse, hvilket gav de Oprykkede en Forhøjelse af 10 Øre pr. Dag.
Den 1. April 1909 ophævedes Haandværkernes 4. Klasse. De i
Klassen værende Arbejdere rykkede derved op paa den for 3.
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Klasse normerede Løn, hvilket svarede til en Forhøjelse af 25 Øre
pr. Arbejdsdag.
Som man vil se, var der i denne Periode en jævn og stadig
Stigning i det faste Mandskabs Lønning, dels paa Grund af Prisstigninger og dels og særlig under Paavirkning af den stadig
stigende Løn til de private Arbejdere paa Orlogsværftet.
Arbejdstiden. Det foreløbige Reglement, af 1868 med de i
1876 og 79 indførte Ændringer bestod til Aaret 1891. I dette
Aar skete en Omlægning af Arbejdstiden, hvis væsentligste Formaal var en Iigeligere Fordeling af denne paa Aarets Arbejdsdage,
samt idig med at Arbejdet paa Værftet ikke begyndte tidligere
end Kl. 6 FM. Den gennemsnitlige effektive Arbejdstid blev, naar
Hvil og Tid til Omklædning var fradraget, 7 T. 50 M. Den næste
Forandring indførtes 1898, idet den Tid, der tilstodes Arbejderne

direkte nn der Marineministeriet. Som Kasernekomm andant vedblev Chefen dog at ligge under Chefen for Orlogsværftet, indtil
Kasernen evakueredes ved Kommandoens Hejsning i Vagtskibet
Sjælland i 1887. Den endelige Bestemmelse om Kasernens Nedlæggelse er dog først dateret den 14. Maj 1888.
Sk olen for Skibbygning og Maskinvæsen oprettedes i
Henhold til Søværnsloven af 1880 og bestod til den d. 15. Maj 1903
blev for andret til M as kins kol e n, hvis Elever - Ingeniørelever ved Afga ng fra Skolen fik Officersrang som Ingeniørassistenter.
Eleverue fra den ny Skole fik en betydelig bedre tbeoretisk Uddann else, men de naaede ikke den praktiske og haandværksmæssige Færdighed som Eleverne, udgaaet fra Skibbygning og Maskiriskolen, der som Maskinassistenter kom til at deltage i alt Mask inv æsenet vedrørende - forefaldende Arbejde.

Orovsmedlen og andre Værksteder.
Længst tilhøjre Kjedelsmedien og Vejen over Frederiksholm til Nyholm.

til Omklædning afkortedes til 10 M., hvorved den effektive Arbejdstid forlængedes til 8 Timer.
Allerede i 1891 havde Marineministeriet ved Skrivelse af 7. Decbr.
bestemt, at Orlogsværftets Arbejdere i størst mulig Udstrækning
skulde have Adgang til Arbejde i Juleferien udenfor de egentlige
Helligdage. Denne Bestemmelse blev yderligere udviklet ved
Marineministeriets Bestemmelse i Skrivelse af 25. April 1904,
hvori det fastsloges, at disse Fridage fremtidig skulde være tvungne
Arbejdsdage, idet Mandskabet fik Absent ved Udeblivelse. Bestemmelsen indgik i det reviderede Reglement af 28. Febr. 1906,
der tillige bestemte, at der paa Grundlovsdagen skulde arbejdes
til Kl. 11'/2 FM., uden at der derfor blev gjort Afdrag i Lønnen.
Arbejdsdagenes Antal blev derved 302'/2 og den gennemsnitlige
Arbejdstid 7 T. 59 M. Endelig bestemte Ministeriet ved Skrivelse
af 4. Juni 1908, at der skulde tilstaas Mandskabet Sommerferie
6 Arbejdsdage uden Afkortning.
Skolerne.
Af de i forri ge Periode nævnte permanente Skoler henhørte
Underofficersskolen under Chefen for Orlogsværftet indtil 4. Maj
1886, da det ved ny Skoleplan bestemtes at Skolen skulde sortere

De un der forrige Periode nævnte Specialskoler fortsattes og
udvidedes efter Tidens Krav, sa aledes at Personellet var vel skolet
og nøj e kjendt med MaterieIlets Behandling og Betjening.
Fo l'S k e IIi g t.
Orlo gsværftet var jo en lille Verden for sig og i Almindelighed
lukket for Uvedkommende. Kjøbenhavnerne saa fra Langelinie
over mod Sextus med Hovedvagten med det skønne Taam og den
gamle Kran med sin karakteristiske Form og glædede sig over
dette skønne Billede, og fra Kvæsthusbroen saa man over mod
de stilfulde Arsenal. og Takkelloftsbygninger. Kun ved Afløbninger af de større Skibe aabnedes Portene, og Kjøbenhavnerne
benyttede sig da i fuldt Maal af den sjældne Lejlighed til at
komm e ind og se det hemmelighedsfulde Land. Ved saadanne
Lejligheder ' var da ogsaa Modelkammeret med sine vidunderlig
dejlige Modeller aabnet for Besøgende og i Reglen et af de nyere
Skibe. Paa Billedet fra 1864 ser man Kjøbenhavnerne strømme
over Toldbodbommen for at overvære Panserfregatten P e d e r
Skrams Afløbning. Ved seoere Afløbninger var Adgangen over
Land ad Værftsporten og med Baadforbindelse over Toldboden og ,
Kvæsthusbroen. Ved Beddingen, hvorfra Skibet skulde sættes i Van101

Ch r , Bl ache pi nx.

Kongeskibet ~Dannebrog"
og Vagtskibet "Sjælland". hver paa sin Side af Hønsebroen ved Bommens Vagt.
I Baggrunden tilhøjre det russiske Kejserskib "D erjava".

Russiske Matroser Ira Kejseryachterne vasker Tøj paa Slæbestedel ved Salutbatteriet Sextus.
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Tilh. Grosserer Zacha riae .
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Den ntssiske K ejselyacht "Deljava" {ol"tøjet paa Københavns Enderrhed.

Tilh. Grosserer Zachariae .

det, var bygget to lange Telte for de Indbudne, et paa hver Side af
Skibet. Da J ardins Afløbningspavillon ikke længere benyttedes
opstilledes et Kongetelt Vesten for Søndre Telt, i hvilket Kongen, den
kongelige Familie og eventuelle Gæster overværede Afløbningen. De
kongelige Herskaber afhentedes i Kongechaluppen, enten den
gamle hvide med den forgyldte Neptun i Stævnen og det danske
Rigsvaaben paa Agterspejlet eller i den store blaa Kongechalup,
der 'a f den russiske Storfyrsttronfølger. den senere Kejser Alexander III, blev skænket Kong Christian IX i 1872. Den gamle
hvide med de røde Aarer er bygget af en ukjendt Baadebygger
i Slutningen af det attende Aarhundrede og er altsaa snart 150
Aar gammel. Den har stadig været benyttet, sidste Gang ved
Niels Juels Afløhning i Juli 1918. Besætningen paa Kongechaluppen var indtil for kort Tid siden iklædt en særlig Chaluproer-

Nyholms Broen aaben,

sætte sig i Bevægelse, og under den forsamlede Mængdes Hurraraab gled det nu ned ad Beddingen og ud i Vandet. Svære Stoptouge (de gamle Ankertouge) forsynede med Knæktouge standsede efterhaanden Skibet, der nogle Øjeblikke senere laa stille i
Flaadens Leje for straks at blive taget af Slæbebaade og bragt
paa Plads og fortøjet ved Bradbænken. De kongelige forlod
Værftet under Salut, de Indbudne og Tilskuerne fjernede sig, de
sidste gik videre paa Orlogsværftet for at faa Lejlighed til at se
og beundre alt det mærkværdige, der fandtes derude.
Et andet Billede fra Aarhundredets Slutning er de russiske
Krigskibes Besøg. I Vinteren 1879 fik 3 russiske Krydsere Europa, Asia og Africa, der paa Grund af Is ikke kunde komme
hjem til Kronstadt, Tilladelse til at ligge i Flaadens Leje, hvor
de fik Plads mellem Pælene langs Hønsebroen. Fra denne Periode

I Baggrunden ses Gavlene af Kanonbaadsskurene paa Nordsiden af Frederiksholm.

dragt. Baaden med sin rige Forgyldning, de røde Aarer og stilfulde Roning virkede baade malerisk og imponerende. Kongen
blev ved Landstigningen ved Afløbningspladsen modtaget af Marineministeren, Chefen for Orlogsværftet og Værftets Myndigheder
og af en opstillet Honnørvagt, Kadetkorpset m. fl. Saasnart Kongen var gaaet i Land hejstes Kongeflaget paa Teltet, S e x t u s og
de paa Rbeden liggende Orlogsskibe afgav Kongesalut. Ledsaget
af Chefen for Orlogsværftet og Direktøren for Skibbygning og
Maskinvæsen foretog Kongen en Tur rundt om Beddingen for at
bese Skibet, der stod og ventede paa at komme ud i sit rette
Element. Efter en Tale, i Almindelighed af Holmens Provst, gav
Kongen Ordre til at Skibet skulde sættes i Vandet. De sidste
Støtter mod Agterstevnen blev taget bort, og Laasen, der bandt
Afløbningsslæden til Beddingen, blev slaaet fra. Hvis Skibet nu
ikke af sig selv gav sig til at glide, begyndte man at hive rundt i
Spillene indtil den Braag, der var lagt om Forstevnen var halet
godt stiv. Nogle Rambukslag mod Kiler paa Forkant af Slæden
var da i Almindelighed tilstrækkelig til at sætte Skibet i Bevægelse. Det begyndte at glide, først ganske langsomt, saa hurtigere
og hurtigere. Røg og Damp stod op af Beddingen paa Grund af
den ved Gnidningen udviklede stærke Varme. Alle Tilskuerne
var grebne af Spænding og Betagelse ved at se et stort Skib
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er det særlig de russiske Kejserskibes Besøg, der vil blive erindret.
Lige fra Kejser Alexander IIl's Tronbestigelse i 1881 og til
hans Død i 1894 tilbragte Kejseren næsten hver Eftersommer paa
Fredensborg, og efter hans Død vedblev Enkekejserinde Dagmar
at komme. Den gamle store, pragtfuldt udstyrede Kejseryacht,
Hjuldampskibet Derjawa, senere Polarstjernen, og de sidste
Aar, den i Kjøbenhavn byggede Kejseryacht Standart, ledsagede
af den lille Zarevna og 'et eller flere Krigskibe pyntede op paa
Inderreden. Den smukke Musik og Sang, der paa stille Sommeraftener lød udover Rheden, Yachternes smukke Ro- og Dampbaade
med de høje og kjønne russiske Matroser eller Salutskuddene,
der rullede hen over Vandet, naar de kejserlige og kongelige
Herskaber aflagde Besøg ombord, glædede alle Kjøbenhavnerne,
der i den Anledning i højere Grad end ellers spadserede paa
Langelinie . Skibene og deres Besætninger følte sig hjemme i
Kjøbenhavn. Fra Orlogsværftet fik de al ønskelig Assistance f.
Eks. til mindre Reparationer, Kulfyldning, Vandfyldning m. m.
og i den lille Havn indenfor Estakaderne ved Sextus, den senere
Kasernehavn. havde de faaet anvist Plads til Tøjvadsk, Vadsk af
Køjer og Overtræk og til Opsætning og Rengøring af Fartøjer.
Den lille Havn frembød i de Dage et livligt og fornøjeligt Marineli vsbillede.

Tilbageblik.
Det der karakteriserer den foreliggende Periode er Udrangeringen først af Træskibene: Fregatterne, Korvetterne og Skon nerterne, og dernæst af de ældst e Panserskibe og Udviklingen af

Ideer byggede vi i Midten af Perioden Krydsere, først Val k y ri e n
og der efter 3 mindre Krydsere. Alle disse Skibe have gjort god
Fyldest i ca. 30 Aar som Stattonsskibe, Skoleskibe og Vinterskibe.
Det var jo, som før nævnt, med Glæde man hilste Søværnsloven
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Panserskibe og Torpedobaade og den dermed følgende st ærke Ud·
vikling af Artilleri, Torpedovæsen og Panser. Kampen mellem
Artilleri og Panser fortsattes, men det lykkedes stadig Artilleriet
at beholde den første Plads. Som Erstatning for de udrangerede
lettere Skibe og mulig ogsaa under Paavirkning af "La jeune ecole'''s
Supplement til .Før og Nu". 1924.

105

af 1880 trods dens Personelmangel. Haabet om, at denne skulde
blive afh julpet, blev dog skuffet, og tilsidst helt opgivet, da den
politiske Kamp paa Rigsdagen med de provisoriske Finanslove i
sit Følge tog Fart fra Midten af Firserne. I Provisorieaarene
byggedes SOlD bekjendt Kjøbenhavns Landbefæstning og Middel-

--.
-

Kon gefamIllen forlader efter Panserskibet " Ped e r Skram"s Alløbnlng d. 2. Maj 1908 Orlogsværftet I Kongens Da mpbar ka s
(tidl. To rpedobaad Kr. 2 bygget 1878, l\'!arineministerens Dampba rkas 1887-1 902. K ODlilen s Dampbarkas fra 1902). Tilvens t re ses Stevne n af ~ Pe d e r Skram " lige efte r
A fløbllingen. Staaende i Baaden ses Kong Frederik VI II, Dronninge n (den nuvære nde Enkedronn ing) e r i Færd rned a t g a a om bo r d ass isteret af .Jagtkaptajnell,
Komm and ør A . H QV g a a r (1. 'I'Hhøjre fo r d enn e ses K on t r eadm it al , Kam merherre F . B ar d e n f l et h . 'I'i l b øj r e for Dampbarkassen K ons eilspræs ident .T. C. C h ri s t e n s e n.
Paa 'I'ra p p e n , der før er ned f r a Brudbænken, ses Kronp r i n sen ( Kon g Ch r istian X ) og øv ers t P r in ser n e Rar al d og G us ta v .

Kon gefamilien forlader Orlogsværftet I den gamle Kongechalup fra c.1780 efter Orlogsskibet " Nlels Juel"s Afløbnlng d. 3. Juli 1918.
Siddende i }1'a rtøjet ses f r a ve n stre t il høj r e : Dr onning en, K o ng C h r i s t i a n X , En k e d r o n n i n g e n, Prin s C a r l a f S v e r i ge , Prin sesse I n g ebo r g ,
Pri ns Val d e m a r , P r i n s H ar al d . Staaen de agt er Jagtkap t ajn en , Ko mmandør G ro ve.
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grundsfortet. Panserbatteriet Skjold, det første Panserskib, der
byggedes efter I v e r H v i tf e l d t, viste, at man var gaaet bort fra
den Opfattelse af Flaadens Opgaver, som var udtalt i Betænkningen af Forsvarskommissionen af 1866 - Sjællands Forsvar til Fordel for Kjøbenhavns Forsvar mod Søsiden. Skjold var
nemlig bygget som Defensionsskib og tænkt anvendt særlig paa
Kjøbenhavns Syd front med Udfalds- og Retrætelinie gennem
Kallebodstrand, der tænktes uddybet. Perioden sluttede dog
heldigvis med Bygningen af 3 ensartede Panserskibe af H e r l u f
Trolle Typen, en Type, hvor man paa et beskedent Deplacement
forenede betydelige saavel offensive som defensive Egenskaber. Vi
havde her faaet en velegnet Skibstype, der har vakt Opmærksomhed og Anerkjendelse ogsaa uden for Landets Grænser.
Den stigende Arbejdsløn, de kostbarere Vaaben og forskellige
Nedskæringer paa Budgettet bevirkede imidlertid, at Nybygnings-

saa Resultatet af Kommissionens Arbejde. Venstrepartiet var jo
i Flertal i Folketinget og havde overtaget Ministerpladserne, og
man havde Grund til at tro, at Venstres Anskuelser om Flaadens
Opgaver nærlig vilde falde sammen med de Anskuelser, der næredes af Flaadens Officerer, og var udtalte af Forsvarskommissionen af L866. Kommissionens Arbejde trak imidlertid i Langdrag, id et den først afgav sin Betænkning den 10. Juli 1908. Medens Kommissionen arbejdede, fik man dog et Tillæg til Lov om
Søværnets Ordning af 15. Maj 1903, særlig vedrørende Søværnets
Skoler. Den 29. Marts 1906 nedsatte Marineministeriet en Kommission under Chefen for Orlogsværftets Forsæde med det Formaal - i Anledning af den Revision af Søværnsloven, der antagelig vilde hlive nødvendig efter Forsvarskommissionens Betænkning - at fremsætte Forslag til Revision af de Bestemmelser,
Orlogsværftet vedrørende, hvor Ændringer, skønnedes ønskelige.

ModeJsnedkerværkstedet paa Frederiksholm, opført 1918.

kontoen paa ingen Maade var tilstrækkelig til at Flaadeplanen
kunde blive til Virkelighed, ja end ikke til at det forældede
Krigsmateriel kunde blive erstattet med moderne. Bygningen af
Torpedobaade, hvorpaa der i Periodens første Halvdel var sat
megen Kraft ind, hørte i dennes sidste 10 Aar omtrent op, der
byggedes kun en enkelt lille Baad Or m e n, der nærmest maa opfattes som et Forsøg.
Trods de daarlige Tider arbejdedes der dog med Liv, Lyst og
Dygtighed paa Orlogsværftet, hvorom Fremskridtene ved Artilleriet
og Søminevæsenet bærer tydelige Vidnesbyrd, ligesom ogsaa Personellets gode Uddannelse dels ombord og dels paa Orlogsværftet
i nogen Gra d bødede paa de korte Udrustninger.
Saa kom endelig Systemskiftet i Juli 1901 og Forsvarskommissionen nedsattes den 7. Marts 1902. Kommissionens væsentligste
Opgave var - som ogsaa fremhævet i Loven om Kommissionens
Nedsættelse - at udrede i Hovedtræk en samlet Plan til Opnaaelsen af den efter Landets Forhold afpassede og til Opretholdelsen af dets Neutralitet egnede, bedst mulige Ordning af Landog Søforsvaret under tilbørligt Hensyn til Statens Evne til at
bære de med den paatænkte Ordning følgende øjeblikkelige og
stadig tilbagevendende Udgifter.
Det var med Tillid og Fortrøstning, at Søværnets Personel imøde107

Efter forskellige Vanskeligheder lykkedes det 1. C. Christensen
som Fo rsvarsminister at faa vedtaget Forsvarslovene i September
1909. Lovene stadfæstedes den 30. Septbr. 1909 og var for Søværnets Vedkommende følgende:
Lov om Søværnets Ordning,
Lov om en extraordinær Bevilling til Anskaffelse af Søkr igsmateriel,
og Lønningslov og Lov om Søtillæg.
3die Periode.
Ved de militære Love af 30. Septbr. 1909 afsluttedes mange
Aars Strid om' Forsvarssagen og deraf følgende Usikkerhed i Udviklingen. For Søværnets Vedkommende betød Søværnsloven et
vigtigt Skr idt fremad. Loven byggede videre paa den Grund, der
var lagt ved Søværnsloven af 1880, idet dog forskellige Mangler
ved denne Lov blev afhjulpne. Saaledes indførtes nu en øverste
Kommandomyndighed ligesom i Hæren, idet Viceadmiralen blev
Kommanderende Admiral, hvorved man opnaaede allerede i Fredstid at give ham Indflydelse paa og Ansvar for Personellets Uddannelse og Anvendelse og Materiellets Beskaffenhed. Samtidig
oprettedes Flaadens Stab, hvorved man skabte det savnede Hovedorgan for Krigsforberedelsen. Af andre Forbedringer, der var

Undervandsbaad G a l a t h e a.
Inspektionsskib Diana bygget hos Gebr. Bod ew es Holland.

en Følge af Loven, skal nævnes Udvidelsen af Personellet, der
jo ikke var tilstrækkeligt ved den forrige Søværnslov.
Ved Loven fastsattes en Flaadeplan, i Følge hvilken Plaaden
deltes i en "Linie", en "Resene" og "Skibe til særlige Øjemed".
Linien skulde bestaa af 4 Kystforsvarsskibe, 24 større Torpedoog Undervandsbaade, 2 Mineskibe m. m. Reserven af Krydsere,
ældre Skibe og Fartøjer.
Ved Orlogsværftets Administration og Organisation skete ingen
væsentlige Forandringer.
Af andre Forandringer, der var en Følge af Loven skal nævnes
Sammendragning af Matroskorpset og Søminekorpset til Matrosog Søminekorpset, samt at "Mask insk ole n" blev forandret til
"Ingeniørelevskolen", hvilket sidste dog kun var at be tragte som
en Navneforandring.
Samtidig med Søværnsloven stadfæstedes ogsaa Lov om en extraordinær Bevilling til Anskaffelse af Søkrigsmateriel, særlig
Torpedobaade, Undervandsbaade og Miner, hvorved der stilledes
6,300,000 Kr. til Raadighed, heraf 2 Mill. i Finansaaret 1909 -10
og l/a af Resten i hvert af de følgende 3 Finansaar. Ved det
Normalbudget, der fulgte med Søværnsloven forhøjedes N ybygningskontoen fra 1,200,000 Kr. til 1,536,000 Kr. og Udrustningskontoen fra 840,000 Kr . til 1,400,000 Kr. Disse efter vore Forhold
store Bevillinger medførte en betydelig forøget Virksomhed paa
Orlogsværftet, hvor der i de følgende 5 Aar arbejdedes med Kraf~
og Energi for at afbøde de forskell ige Mangler, hvilket vil fre mgaa af nedenstaaende Oversigt over det udførte Arbejde ved 01'legsværftets forskellige Afdelinger.

1918

1919

1920

1921

1!l22

IO Fl yvebaade
Torpedobaad M a k r e I e n og
Nordkaperen.
Minekran Nr. V.
8 Flyvebaade og Flyvemaskiner .
6 Flyvemaskiner købt
Tyskland.
Torpedobaad S æ I e n og
H avk atten.
Min ekran Nr. VI.
6 Flyvemaskiner.

Patrouillebaad Nr. l k øbt
a f engelske Marine.
Undervandsbaad R o t a.
Stationsskib Fylla købt af
engelske Marine.
købt 5 Flyvemaskiner fra
England.

P anserskib Iver Hvitfeld t
solgt til Phillipsen & Co.•
Kbhvn., senere Stationsskib
i Tanjang Priok, Batavia.
Kanonbaad Falster solgt
til Arentz Kbhvn., forandr et til Sandpumper.
Kanonbaad Lille B elt udgaar, omdannes til Kuld epotskib Nr. 2.
Kanonbaad Gu Id b o r g s u n d
udgaaot, ophugget 1922.
Samtlige Torpedo- og Patrouillebaade bygget før
1888 samt Torpedobaad
Sp r ing eren udgaaet og
bortsolgt til Ophugning.

Und ervandsbaad Bellona.
Transport skib H e r m o d.
2 Hydromonoplaner.

Skibbygning og Ma s k i n v æ s e n.
Aar
1909

Tilgang ved Nybygning
eller Køb, Ombygninger
Undervandsbaad
Dykk eren købt hos Fiat San Giorgio i Spezzia,

1910
1911

1912

1913

1914

1915
1916

1917

Afgang ved T drangering,
Salg eller Ophugning

Mineskibet Los sen.
Torpedobaad Sø ri d d e ren
købt hos Yarrow & Co.
Torpedobaad
Tumleren
købt hos Sehiehau.
Undervandsbaad Havmanden købt hos Whitehead.
UndervandsbaadH a v fr u e n.
Torpedobaade
V i n d h u nden og Sp ækhuggeren.
TorpedobaadeF l y v e f i s k c n
og Søulven bygget hos
Burmeister og Wain.
Undervandsbaad
T h et is
købt hos Whitehead.
Torpedobaade Hvalross en
og Delfinen.
Undervandsbaad 2de n Ap ri I
bygget hos Whitehead,
skænket til Søværnet af
Forsvarsindsamlingen 1913.
Undervandsbaad N aj a d en.
2 første Flyvebaade M a age n
og Ternen høbt hos Donnet Leveque, Paris.
Torpedobaad Sv æ r d f i s k e n.
UndervandsbaadN y m p h e n.
Fl yvebaad Mu a æo n II og
III bygget paa OV.
21. Sept. blev Kølen lagt til
Niels Juel.
Undervandsbaade Ægir og
Ran.
I 2 Flyvebaade.
Undervandsbaad Triton og
Neptun.
Torpedobaad Springer en.
Tender Fenris og Bugs erbaad Fremad II købt i
Holland.
Kanonbaad Grønsund ombygget til Værkstedsskib
for Undervandsbaade.
6 Flyvebaade.
Torpedobaade S t ø r e n, Søløven, Søhunden, Havhesten, Narhvalen.

Vagt-og Ka serneskibetSj æ Il an d solgt t il John Forbæehs Eftf. til Ophugning.
Kaserneskibet Niels Juel
ophugget.

Panserskibet Od i n solgt til
Tidemann i Rotterdam,
Gorm til Gebr. Beorrnann i
Stettin. Kanonbaad St. B e l t
og Ør esund udgik og forandredes henholdsvis til
Oliedepotskib Nr.log Kuldepotskib Nr. J.
Krydser H e Id a udgik og
indrettedes til Logis- og
Depotskib fer Undervandsbaadene, blev taget i Brug
7. Jan. 1914.

9. Oktbr. blev Undervandsbaad Dykkeren paasojlet
i Sundet eg sank, optaget
eg indbragt paa O. V. 13.
Juni 1917 udgaaet og ophugget.

Fer andre Statsvirksomheder eg private er bygget:
For Statsbanerne: Dampfærgen Fyn afleveret Jan. 1920.
Dan
Foraar 1921.
For Postvæsen et: Motorfærge Næssund afleveret April 1920.
For St. N ord. Tel e g r a fse Is k a b : Kabeldamper Ed ou ard S Il e ns o n afleveret 1922.
For Havund ers ø ge Is es-S elsk a b e b: Dampskibet D ana ombygget 1921-22.
Ved Baadev ærftet er der bygget følgend e Redningsbaade :
Efter 1880 59 Roredningsbaade til det danske Redningsv æsen.
4
- svenske
2
portugisiske Efter 1914 IO Motorredningsbaade til det danske Redningsvæsen.
l
hollandske
1909:

Bygningsvæsenet.

Værftsbroen nedrives og erstattes med en Dæmning. Der opføres
et Bageri ved Kasernen. Mærsehuset paa Frederiksholm ombygges
og afgives til Magasin for Vagervæsenet.
1910:
Hovedreparation af Ophalerbeddingen . Der anlægges en elektrisk
Centralstation for OV. i Maskinværkstedets Maskinhus.
1911:
Der opføres en Bygning til Torpedomagasin og 'I'orpedobaadskamre paa Vestsiden af Nyholrn og opføres 3 Anlægsbroer for
Torpedobaade udfor denne Bygning. Der bygges en Flydeport til
Tørdokken, hvorved denne forlænges 10,25 m.
1912:
Kabelmagasinet paa Kvintus udvides. Det gamle dobbelte Vinkeltag paa Planbygningen nedbrydes. Dannebrogs Anker opstilles i Kasernegaarden og Fregatten N i e l s J u e I s Galliensfigur
anbringes ved Hovedmagasinets sydlige Gavl.
1913:
Planbygningens Tag ombygges og løftes, Bygningen indrettes til
at kunne rumme 5000 Tons Kul. Der indlægges elektrisk Lys i alle
Værksteder og Magasiner. Der uddybes en ny, 100 m bred, Skydebane for Torpedoer ved Søminestationen i Bramsnæsvig. hvorved
man kan skyde e. 10000 m.
1914:
Radiostationen udvides. Der anl ægges en Fodboldbane paaArsenaløen.
1915:
Der indrettes Ophalingsbeddinger for Undervandsbaade i Torpedobaadsskurene og indrettes Artilleriværksted i Granatmagasinet
(gamle Gymnastiksal) ved Arsenalet.
1916 :
Der opføres en Arbejds- og Depotbygning for Undervandsbaadene.
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Nyholms Kran og PIanbygningen Inden sidstnævntes Ombygning 1913.

Nyholms Kran og Plan bygning efter sidstnævntes Ombygning 1913.
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Den gamle Smedie.
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Nyholms Krans Hovedreparation, 1922.
D en fly d en de K r an me d F orl æn gelsesb en a nbringe r R ejsebu k pa l' K r an ens T op .

-.

Nyholms Krans Hovedreparation, 1922.
De n flyd end e K ran a nbringer den fr'r st e H oved bjæ lke pan Kran en s To p.

Nordre Masteskure nedrives. Paa Grunden opføres det nye Maskintil Regnskabsvæsenet. Smedeværkstedet. der var brændt i Februar
værksted paa Frederiksholms Nordvesthjørne. Der opføres et nyt
1918 genopføres og der bygges en ny Kleinsmedie (Fileværksted )
kemisk Laboratorium paa Arsenaløen. Gasbelysning paa Orlogsligeoverfor.
værftets Veje forandres til elektrisk Belysning. Der indrettes et
Der opføres et Brevduehus, en Forlængelse til den ældre MandPeriskopværksted i Lanternemagasinets Nordende.
skabsbarak, en ny Mandskabsbarak samt en ny Hangar (G) paa
Paa Lossepladsen syd for Kvinti Lynette indhegnes og plaFlyvebaadsstationen.
Marketenderiet paa Frederiksholm udvides, og Tvistrenseriet paa
neres et ud i Sundet opfyldt Areal paa 12000 D m til Flyvebaadsstation. En Hangar, en Værkstedsbygning og en Barak
Dokø en omdannes til Vadskeri. Værftets Begrænsning ved Kongeflyttes hertil fra Flyvepladsen paa Christianshavns Fælled. Der
porten flyttes ca, 60 m mod Syd indtil Gennemskæringen for
opføres en ny
Revshalevejen.
Hangar (C) og
1920:
en Bro til UdDer bygges et
sætning af FlySkur for Fyrvebaade, samt
væsenet til
Hangar (D. E).
Klargøring af
Lystønder paa
Der opføres
en ArbejdsbygArsenaløen.
Der anlægges
ning for Ekvipagen paa Doken Idrætsbane
paa Frederiksøen, et nyt Kabelmagasin i
holm. "Dannebrogs" GaBiVolden ved
ensfigur. der
K vintus. et Pablev beskaditronmagasin i
get ved SmeCharlotte Amadiens Brand i
lies Bastion og
1918, blev efter
et nyt Mineat være restaumagasin i Kurreret atter optinen mellem
stillet foran
Charlotte AmaKleinsmedelies og Fredeværkstedet.
riks Bastioner.
1921:
Der indrettes
Større OmbygSkolelokale fol'
ning i HovedRadioskolen i
magasinsbygden sydlige
ningen (SejlEnde af Gamle
loftet) . Der opøstre Takkelføres en Politiladsbygning.
bygning ved
Den sydlige AfVærftsporten
deling af sønmed Anvendeldre Masteskure
se af de gamle
paa FrederiksVagtsbygninholm indrettes
ger og Gasrnaatil og afgives
lerhuset samt
til Magasin for
en Hundegaard
Vagervæsenet .
forPolitihunde.
1917:
Paa FlyveDer bygges et
baadsstationen
Montageværkud vides Areast ed for Flyvelet betydeligt,
maskiner og et
der opføres en
nyt Støberi paa
ny Hangar (H),
Frederiksholm
Skolebarak og
og et Akku Kogehus. Den
mulatorstøberi
fritstaaende
paa Nyholrn.
Del af Nyholms
Den ny KontorKran nedtages.
bygnings VestNyholms Krans Hoved reparation, 1922.
1922:
fløj ud vides til
Toppen an br a gt paa PIa,].. Rejsebukkene endnu ikke fjærnede.
Nyhclrns Kran
Arkiv for Fahoved repareres og dens fritstaaende Del fornyes . Tømmerarbejdet
briksafdelingen, Tegnestue m. m. Der indrettes Tvistrenseri i det
blev udført af Tømmermester Kornerup-Koeh.
tidligere kemisk Laboratorium paa Dokøen . og der bygges OlieGamle Smedie, Orlogsværftets ældste Bygning, opført 1736 nedbeholdere paa Arsenaløen. - Paa Flyvebaadsstationen bygges en
ny Hangar (F). Der bygges et Slæbested og udgraves Rende til Ud - rives og Pladsen planeres.
sætning og Optagning af Flyvebaade.
Søartilleriet.
1918:
Ved Søværnsloven skete kun faa egentlige Forandringer ved OrgaDer bygges et Modelsnedkeri paa Frederiksholm . Det gamle Manisationen. Stillingen som Chef for Artillerikorpset, der indtil
skinværksted ombygges til elektrisk Værksted . Der bygges en
1905 havde været en af Tøjmesterens Funktioner, udskiltes, men
Tilbygning til Gymnastikhuset, for at dette kan benyttes til LaStillingerne blev dog snart efter atter forenede, og den i 1868
zaret under Epidemier. Der opføres Hærderi og Værktøjsmagasin
oprettede Stilling som Generalinspektør for Søartilleriet, som Arved det :ny Maskinværksted. Der opføres en Officersbarak paa
tillerigeneralen havde beklædt, blev ophævet.
Flyvebaadsstationen.
Ved Lov om extraordinær Bevilling var det særlig Torpedovæ1919:
senet, Undervandsbaade og Minevæseu, der skulde nyde godt af
Der opføres en Tilbygning til ældre Kontorbygnings vestlige Gavl

-:
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Pengene. For Søartilleriets Vedkommende blev det dertor i Begyndelsen af Perioden udelukkende mindre Kanoner til Torpedobaade, Undervandsbaade og Mineskibe m. fl., særlig 75 mm P. K.,
der anskaffedes fra Hærens Kanonfabrik, og med hvilke der afholdtes de sædvanlige Prøver. Senere anskaffedes fra Bofors i
Sverige Reservekanoner, saavel 24 cm. som 15 cm. til Kystforsvarsskibene.
Fra 1915 afholdtes Prøver med Antiluftskyts, hvorefter dette
Artilleri installeredes dels i Kystforsvarsskibene og Under vandsbaadene og dels i Land.
Omtrent samtidig erstattedes Antitorpedobaadsskytsef i H e l'I u f

fra Zeis. I Slutningen af Perioden overgik man fra Coincidens
Princippet til Stereoprincippet, der forsøgsvis er indført i N i e Is
Jue\. For at fremme Betjeningsmandskabets Uddannelse indførtes
Hurtigladningsapparater, Dotterapparater, bevægelig Platform m. m.
Foruden de alt nævnte Forsøg afholdtes Forsøg med forskellige
Slags Patronhylstre og med Nat- og Dagtracere, hvorefter disse
indførtes. I Slutningen af Perioden afholdtes i Forbindelse med
kemisk Laboratorium Prøver med Taageudviklir:gsapparater.
I Art i Ile ri vær k s te de t og La b o r a to ri e t fortsattes og udvidedes Arbejdet, hvorfor Værkstedet fik en yderligere Udvidelse, idet den gamle Gymnastiksal blev omdannet til Værksted.

Nyholms Krans Hovedreparation, 1922.
Krantoppen tilpasset og samlet i det indre af Planbygningen.

Trolle og Olfert Fischer, der bestod af 57 mm og 47 mm P. K.
med 75 mm P . K.
Artilleriet til Niels Juel 10 Stk. 15 cm PK. L/45 og 2 Reservekanoner leveredes fra Bofors i Sverige. Prøveskydning ug Indskydning af disse Kanoner blev foretaget i 1922 paa Sk ydepladsen
ved Bofors.
Selvom denne Periode saaledes ikke bragte Sønrt.illeriet noget
af det egentlige svære Artilleri, saa er der paa andre Maader
sket vigtige og væsentlige Forbedringer ved Materiellet, saaledes
skal nævnes, at man efter forudgaaende grundige Forsøg indførte
Brisantgranater. Disse Forsøg afsluttedes allerede i 1906 efter
at man, da man var klar over, at den føl' omtalte Sprængning af
Kanonen i Møen og Sprængning af en 15 cm K. i Rolf Krake
skyldtes Brandrøret, havde indført det ved Søartilleriet af Bastr up
og Me n t z konstruerede Sikkerhedsbrandrør, der stadig anvendes
og ogsaa er indført i Hæren. Afstandsmaalere efter Coincidens
Princippet indførtes allerede 1896 til Prøve. De blev efterhaanden
forbedrede og indførtes nu efterhaanden i forskellige Størrelser
i alle Flaadens Skibe, først leveret fra Barr and Stroud senere
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Lige fra 1905 er alle Affutager til 75 mm Kanoner og nedefter
konstruerede ved Søartilleriet og fremstillede iVærkstedet, medens
Kanonerne, der ogsaa er konstruerede ved Søartilleriet, er fremstillet
paa Hærens Tøjhusværksted.
I 1921 blev paa Arsenalet i Vaabensalen indrettet et Marinem u se u m, hvor man ved at samle, hvad der fandtes ved de forskellige Afdelinger paa Orlogsværftet, har skabt en meget righoldig og interessant Samling af udrangerede Vaaben og andet
Krigsmateriel jsamt Materiel fra Kompasvæsen. Værksteder og
Genstande af historisk Betydning.
Matros- og Søminekorpset.
Ved Søværnsloven af 1909 ophævedes Matroskorpset som selvstændigt Korps og henlagdes under Matros- og Søminekorpset som
dettes 3. Afdeling. Den Omstændighed, at Sejl og Rejsninger
efterhaanden vare saa godt som for svundne i Flaadens Skibe, bevirkede ganske naturligt, at Matroskorpsets Virksomhedsomraade
var bleven betydeligt formindsket. Man havde i Overgangstiden
bødet noget herpaa ved at henlægge alt Signalvæsen til dette

Korps, men fandt nu Tidspunktet egnet til at sammendrage det
med Søminekorpset. De yngre Underofficerer i det ny Korps vil
ganske naturligt aldrig opnaa den manuelle Færdighed i Sømandsarbejder, som Matrosunderofficererne var i Besiddelse af, en Færdighed som var opnaaet gennem fortsat personligt Arbejde paa
Takkelloftet, men foreløbig kunde man leve paa den Dygtighed
og Erfaring som Matroskorpsets Underofficerer ved Sammendragningen var i Besiddelse af. Det tekniske Personel, der hidtil
havde hørt til Søminekorpsets Depot, Søminemestre og Sømineassistenter m. fl., overførtes til Maskinkorpset, hvorfra de atter
kunde afgives til Tjeneste ved Søminekorpset.
Søværnsloven og Loven om extraordinære Bevillinger gav meget
Arbejde og stærkt forøget Virksomhed saavel til Søminekorpsets
Værksted, l. og 2. Afdeling som til Sprængstofafdelingen.
Værkstedet fremstillede alle de paa Grund af Nybygning af
Torpedo- og Undervandsbaade nødvendige Udskydningsapparater
og de hertil hørende Torpedoer. Samtidig hermed fremstilledes
Miner og Mineankre, Udlægningsapparater til Miner, Minestrygere,
Minefungere. Vandtrykkontaktcylindre m. m.
De forøgede Udrustninger og deraf følgende større Skydning
med Torpedoer medførte samtidig et stærkt forøget Eftersynsarbejde af alt Materiellet.
I 1917 gik man over til fuldstændig elektrisk Drift af Værkstedet.
l. Afdeling. Materiellet forbedredes og alle Spærringer ved
Kjøbenhavn omordnedes og blev skudt længere frem paa Grund
af Bygningen af Saltholmflakfortet. Forsøg afholdtes for at fastslaa en forbedret Udlægningsmetode og Agterudlægningsapparater
installeredes saavel i Lossen, som i Minebaade og større Torpedobnade. Lige fra Periodens Begyndelse og til Slutningen af
Verdenskrigen afholdtes Forsøg med Minesprængningsapparater,
Minefangere, Minestrygere og Minetrawl, indtil man havde fundet
det bedst egnede Materiel. Ligeledes paabegyndtes og fortsattes
Forsøg med Dybdebomber og fra 1920 tillige med Paravanøs.
Under Sikringsstyrkens Formering fra l. August 1914 til November 1918 var samtlige Minespærringer i Sundet og Bælterne udlagte og under Betjening. Saavel ved Udlægningen som ved den
daglige Betjening og Vedligeholdelse, der ofte udførtes under
særdeles vanskelige Forhold, præsteredes et udmærket Arbejde af
Afdelingen, og dens Materiel skuffede ikke de Forventninger, der
stilledes til det.
2. Afdeling. Virksomheden fortsattes ogsaa her i stærkt stigende Tempo i Periodens første Aar. Allerede i 1903 var man
ved Afdelingen begyndt med Forsøg paa at forøge Torpedoens
Distance ved at opvarme Luften inden den lededes ind i Drivmaskinen, I 1909 var disse Forsøg heldig afsluttede, og man begyndte
nu paa Indførelse af "Varmluftstorpedoer" dels ved Bygning af
ny Torpedoer og dels ved Forandring af ældre. Skydebanen i
Bramnæsvig blev derved for kort, en ny Bane, 100 m bred, blev
udgravet fra Stationen nordefter, hvorved man blev i Stand til .
at afholde Skydninger helt ud til 10000 m. Samtidig afholdtes
Forsøg til Gennembrydning paa forskellig Maade af 'l'orpedonet,
Forsøg med Sides tyrer indrettet til Vinkelskydning m. m.
Den 31. Oktbr. 1919 bestemte Marineministeriet, at Stangterpedomateriellet, der allerede paa dette Tidspunkt var forældet,
skulde udgaa.
Sprængstofafdelingen. Den store Forøgelse af Torpedoer
og Miner gav ogsaa rigelig Arbejde til denne Afdeling. I 1913
afholdtes sammenlignende Forsøg med forskellige Sprængstoffer for
at finde det til Ladninger i Torpedoer og Miner bedst egnede.
Under Verdenskrigen var denne Afdeling stærkt optaget af at
modtage, uskadeliggjøre og eventuelt aflade ilanddrevne eller
drivende fremmede Miner. Af saadanne er der i Tidsrummet
1914 -22 uskadeliggjort c. 10000 Stk.
Rad i ote l e grafst a ti o n e n paa Orlogsværftet fik fuld Døgntjeneste fra 1911. Der afholdtes Forsøg med Radioapparater af
Poulsens System, der installeredes i forskellige af Skibene. I Tidsrummet 1914 -16 installeredes Radiostationer i saa godt som alle
Skibe, Torpedobaade, Undervandsbaade m. m., og der afholdtes
Forsøg med Retningsfinder.
Ek vi p a g e a f d eli n gen .
Som nævnt ophørte Ekvipagemesteren som en Følge af Søværnsloven med tillige at være Chef for Matroskorpset og Takkelmester. Takkelloftet overgik i den Anledning den l. April 1910
til Direktøren for Skibsbygning og Maskinvæsen . Ved den egentlige

Ekvipageafdeling fortsattes Arbejdet som hidtil og bestod af foruden almindelig Havnetjeneste. Skibes Fortøjning og Forhaling,
større Transporter af svære Genstande tillige af Assistering ved
Dokninger, Afløbninger m. m.
Af større Arbejder paa Orlogsværftet foruden ovennævnte skal
nævnes: Rejsning af Master til Hadiotelegraf, Rejsning af Kranmaster ved Bedding Nr. l og 2 og Assistance ved Opsætning af
den fritstaaende Del af Nyholms Kran.
Udenfor Orlogsværftet er samtidig udført meget betydelige Arbejder særlig ved Hjælp af den flydende Dampkran. Blandt disse
skal næ vnes: Indsættelse af Dieselmotorer i de første Motorskibe
for Burmeister & Wain, Indsætning af Maskiner og Kedler for
de private Skibsbyggerier i adskillige Nybygninger. I 1908 optog
Orlogsværftets flydende Kran et Lokomotiv, der var styrtet i Vandet ved Orehoved Færgeleje, senere fjernedes Broklapperne fra
gamle Knippelsbro. der opsattes Kanoner paa Dragør Fortet. Den
ved Taarbæk den 2. Maj 191R strandede Torpedobaad, der stod
klos i Land med en stor Sten op gennem Bunden, blev taget af
Grunden og bragt til Orlogsværftet. I 1919 assisterede Kranen
ved Havneudvidelsen mod Nord ved Nedsætning af 19 store Cementblo kke. der hver vejede 75 Tons. I 1921 monteredes ved
Hjælp af den flydende Dampkran. der havde faaet paasat ForIængelsesben, den store nye Kran paa Burmeister & Wain's
Skibsværft. Samme Aar indsatte Kranen for Kockum i Malmø
4 Stk. 28 cm Kanoner i det svenske Panserskib Gustav V. Hver
Kanon vejede 61 'I'ons, I Efteraaret 1921 rejstes med Kranen ved
Giedser en Fyrbaake, der paa Grund af Paasejling af Dampfærgen var væltet paa 6 m Vand. Baaken vejede 219 Tons.
Bevogtningen udførtes som i forrige Periode. Den 20. Juni
1910 blev den nye Kaserne taget i Brug. Samme Dag strøg Vagtog Kaserneskibet Sjælland Kommando og Mandskabet overgik
til Kasernen, der overtog Vagtskibets Funktioner, ogsaa hvad
Bevogtningen angik, indtil LIe militære Vagters Inddragelse den
1. April 1!J 22 i Følge Marineministeriets Skrivelse af 20. Febr. s. A.
Po li t i e t. Ved Søværnsloven 1909 forblev Politiets Størrelse
og Sam mensætning uforandret. Paa Grund af Indførelsen af S
Timers Arbejdsdagen blev Styrken ved Tjenestemandsloven af
1919 tilsvarende forøget, og da Tjenestetiden atter udvidedes,
blev Antallet ved Normeringslov tilsvarende indskrænket. Da de
militære Vagter ved Orlogsværftets Indgange den 1. April 1922 blev
inddragne, overtog Politiet denne Tjeneste, samt Ronderingstjenesten ved Krudttaarnene langs Revshalevejen uden nogen Forøgelse
af Korps et. Ved denne Lejlighed indførtes Politihunde til Ledsagelse
af den patrouillerende Betjent. I 1922 blev den ny Politistation
ved Værftsporten taget i Brug.
Bran dvæsenet. Brandmændenes Antal forøgedes i 1908 til
15 Man d, paa Grund af en stærkt udvidet Natinspektion paa
Værftet og i Skibe. Ved Tjenestemandsloven og Indførelsen af
8 Timersarbejdsdag forøgedes Antallet af Brandmænd til 19. I
1922 blev Antallet paa Grund af forlænget Tjenestetid og Indskrænkning i Tjenesten nedsat til 13 Mand. Måteriellet forøgedes
i 1913 med en Motorsprøjte. hvorefter Dampsprøjte Nr. l udrangeredes i 1915. I 1916 anskaffedes en fritstaaende mekanisk, transportabel Brandstige. 1!J21 udrangeredes 3 Stationssprøjter og 2
Sprøjtepramme og i 1923 udrangeredes Dampsprøjte NI'. 2.
Af stø rre Ildebrande skal nævnes:
l) paa Orlogsværftet:
HI17 3 Gange Ild i Værftets Kulbunker.
HIl 8 Smediens Brand .
2) l denfor Orlogsværftet har Brandvæsenet assisteret ved
følgende større Brande:
Hil O Ved Petroleumstankdamperen S t a n d a r d ' s Brand ved
Revsbaleøen.
1912 Ved Sukkerhusets Brand i Helsingørsgade.
1!J14 og 21 Ved 3 større Brande paa Lossepladsen ved
Kr udtta arnsvejen.
Kemisk Laboratorium.
Da La boratoriet oprettedes i ] !J01 som en selvstændig Institution bestod Arbejdet dels af Sprængstofprøver og dels af Analyser for Orlogsværftets Afdelinger, særlig for Regnskabsvæsenet.
Den forø gede Virksomhed paa Orlogsværftet, der var en Følge af
Søværnsloven a f 1909, gav ogsaa stærkt forøget Arbejde til Laboratoriet, særlig efter at denne Virksomhed i 1916 havde faaet
en fuldt moderne og veludstyret Bygning. Foruden Sprængstof-
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Kontreadmiral G. H. R. Zachariae indtil 16/. 1915.
J. Ny h o l m fra 16/. 1915 indtil 1&/10 1920.
H. Konow fra IS/IO 1920.
Som tidligere nævnt skete ved Søværnsloven af 1909 ingen
Forandring i Orlogsværftets Administration udover, at Ekvipagernesteren ophørte med at være Takkelmester. Kontorpersonalet
indskrænkedes en Del , og Værftskommissionen ophævedes,
idet dens Virksomhed blev overtaget af Flaadens Stab.
Kri g s bereds k abe t forbedredes yderligere ved Krigsflaadens
Inddeling i "Linie" og "Reserve", idet nu alle Liniens Skibe saavidt mulig altid holdtes krigsberedte med næsten alt Gods ombord, i Kystforsvarsskibene tillige med Ammunitionen ombord.
Foruden de ret store Eskadrer, der var udrustede i Sommerhalv-

prøver og Analyser har Laboratoriet beskæftiget sig med Metalanalyser, mekaniske Prøver og mikroskopiske Undersøgelser af Materialer.
Samtidig hermed er afholdt talrige Forsøg til dels i Forbindelse med andre militære Afdelinger paa Orlogsværftet, f. Ex.
Forsøg med Fremstilling af kunstig Taage.
Endvidere har Laboratoriet fremstillet al den Sæbe, der benyttes i Flaadens Skibe og i Søværnets øvrige Tjeneste.
Kompasvæsenet.
Kompasvæsenet var indtil den 24. Oktbr, 1874 underlagt Navigationsdirektøren. Fra denne Dato henl agdes det i Henhold til
Marineministeriets Bestemmelse under Læreren i Navigation ved
Søofficersskolen. Den 26. Oktbr. 1885 overdroges denne Tjeneste
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Radiostationen paa Fredertksholrn, opført 1918.

til Underdirektøren ved Skibsbyggeriet. Den Il. Septbr. 1898 ansattes en særlig Bestyrer for Flaadens Kompasvæsen og ved Marineministeriets Bestemmelse af Il. Novbr. 1904 forandredes Navnet
til "Flaadens Kompasvæsen og Prøvekammeret for Skibslys og
Lanterner" og henlagdes direkte under Chefen for Orlogsværftet,
hvilken Ordning stadig er bestaaende. Under Kompasvæsenet
henhører foruden Kompasser Peilskiver, Lodde- og Loggemaskiner
og øvrigt Navigationsinventar undtagen Søkort og Søure. Prøvekammeret undersøger tillige paa Forlangende Kompasser og Navigationslanterner m. m. for Handelsflaadens Skibe og udsteder
Certifikat for saadanne Undersøgelser.
I 1913 indførtes det første Gyroskopkompas i Flaaden. Ef terhaanden er de fleste større Skibe og alle Undervandsbaade forsynet med disse Kompasser. Gyroskopkompasserne henhører dog
ikke under Kompasvæsenet, men under Direktøren for Skibsbygning og Maskiavæsens elektriske Afdeling.
Orlogsværftets Administration og Krigsberedskab,
Lønningsforhold, Arbejdstid m. m.
I den her behandlede Periode har følgende Søofficerer beklædt
Stillingen som Chef for Orlogsværftet:

aaret i Tidsrummet 1909 -14, var l a 2 Skibe tillige udrustede
om Vinteren, og yderligere var l Kystforsvarsskib oplagt med en
mindre Stambesætning ombord. I Stedet for tidligere under Mobilisering at paaregne 6 Aargange af Værnepligtige, blev det nu
muligt, at besætte alle til Linien hørende Skibe, Torpedobaade
m. m. med Mandskab af de sidste 4 Aargange, hvilket naturligvis
var af stor Betydning for Mobiliseringen .
Lønningsforhold . Ved Loven om Søværnets Ordning af 30.
Septbr. 1909 udvidedes Rammen for de faste Haandværkere m. fl.
noget, og dette i Forbindelse med den under forrige Periode nævnte
Ophævelse af 4. Klasse betød en ikke ringe Forøgelse i Indtægt
for en stor Del af Haandværkerne. Endvidere skabtes en bedre
Udsigt til Forfremmelse ved, at der oprettedes en ny Klasse:
"Overhaandværkere".
Ved Forlængelsen af Orlogsværftets Arbejdstid den l. Maj 1913
fra 8 til 9 Timer gennemsnitlig pr. Dag forhøjedes Daglønnen for
Overhaandværkere, Haandværkere, Tøjhusarbejdere og Værftsarbejdsmænd med 1/ 8 (12 1 /. %), afrundet opefter til nærmeste 5
eller 10 Øre, og der tilstodes Fyrbødere og Minernatroser et Dagtillæg af 45 Øre for hver Dag, de paagældende gjorde Tjeneste
ved Orlogsværftets Afdelinger.
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Fra 1. April 1914 blev Daglønnen for Tøjhusarbejdere og Værftsarbejdsmænd forhøjet fra 3 Kr. 40 Øre til 3 Kr. 50 Øre , og samtidig indgik ove nnævnte Dagtillæg for Fyrbødere og Minernatro-

Øre. De re sterend e 85 Pladser, der vare vakante, overførtes til
1. Kla sse, og der blev saaledes bedre Udsigter til Forfremmelse
for de unge Haandværkere.
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Radiostationen paa Frederiksholm og den 75 Meter hoje Radiomast.

ser (45 Øre) i Daglønnen, saaledes at denne blev 3 Kr. 70
Øre,
Fra samme Ti dspunkt oph ævedes Fabriksafcielingens 3. Klasse,
og de i de nne Klasse værende Haandværkere c.40 rykkede op i
2. Kl asse, hvilket for disse betød en Forhøjelse i Dagløn af 35
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Endelig blev der ved Bevilling paa Finansloven for 1914/15 tilstaae t Orlogsværftets daglønnede Personel samt Fyrbødere og
Mine ma troser. naar de var til Tjeneste ved Orlogsværftets Afdelinger, Betaling for de kirkelige Helligdage (normalt 9), der ikke
falde r paa Søndage. Dette betød for det her omhandlede Perso-
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nel en forøget Indtægt af fra Kr. 31,50 (Værftsarbejdsmænd) til
Kr. 46,80 (Overhaandværkere) aarligt.
I Tidsrummet 1914 -19 steg Daglønnen yderligere c. 30 Øre for
Haandværkere og c. 25 Øre for Værftsarbejdsmænd, Tøjhusarbejdere, Fyrbødere og Minematroser.
Sammenligner man Lønningerne fra 1868 med tilsvarende Lønninger i 1913 vil man finde:
at Begyndelseslønninger for Haandværkere i 1. Kl. er forhøjet
fra Kr. 2,18 til Kr. 4,05 pr. Dag eller med 86% og Slutlønningen fra
Kr . 2,18 til 4,68 pr. Dag eller med 115%. For Haandværkere af
2. Kl. er Begyndelseslønnen forhøjet fra Kr. 2,06 til Kr. 3,85 pr. Dag
eller med 87 "10 og Slutlønnen fra Kr. 2,06 til Kr . 4,48 eller med
117% ; men tager man i Betragtning, at Haandværkerkorpset i
1868 var delt i 4 Klasser, hvorimod der i Fabriksafdelingen i
1913 kun fandtes 2 Klasser Haandværkere, er Begyndelseslønningen

---------------

Arbejdsforhold. Ved Søværnsloven af 1909 udvidedes den
faste Haandværkerstamme en Del. Ved den forøgede Virksomhed
paa Orlogsværftet steg Antallet af de private dog forholdsvis
stærkere, og endnu mere forrykkedes Forholdene mellem disse 2
Kategorier af Haandværkere under det forcerede Arbejde under
Sikringsstyrken.
I Finansaaret 1910 -11 udbetaltes saaledes en aarlig Lønning
til faste Haandværkere paa 712 .000 Kr . og til de private 1.238.000
Kr ., medens der i Finansaaret 1918-19 udbetaltes henholdsvis
1.027.000 Kr. og 4.662.000 Kr.
Den store Forøgelse af de private Arbejdere og disses lettere
Adgang til Lønforhøjelser, der jo automatisk fulgte tilsvarende
Lønstigninger i Kiøbenhavn, bevirkede, at en Del, særlig af de
yngre, faste Arbejdere ikke længer følte sig tilfredse i deres Stilling som faste. De private havde ikke alene opnaae t betydeli ge

Kemisk Laboratorium paa Arsenaløen, opført 1916.
Tilvenstre Ars en alb ygnin gen ; tilhØjre

for de unge Haandværkere i Virkeligheden forhøjet fra Kr . 1,68
til Kr. 3,85 eller med c. 129 "10.
For Værftsarbejdsmænd og Fyrbødere stiller Forholdene sig saaledes:
V ærftsarbej d smænd:
Begyndelseslønning forhøjet fra Kr. 1,68 (2 Kl.) til Kr. 3,50 eller
108 "10.
Slutlønning forhøjet fra Kr. 1,77 (1. Kl.) til Kr. 4,13 eller 133"10.
Fyrbødere :
Begyndelseslønniug forhøjet fra Kr . 1,77 til Kr. 3,70 eller 109 "10.
Slutlønning
" 1,77 " ,,4,33
145 "l«.
I de ovennævnte Daglønssatser er i k k e medregnet Værdien af
Emolumenterne, der som tidligere nævnt bibeholdtes ved Overgangen til Dagløn i 1868.
Arb ejdstiden. Ved det den 1. Decbr, 1910 udfærdigede revi derede Reglement bibeholdtes Arbejdstiden uforandret, medens der
i dette blev optaget de ovennævnte Bestemmelser om Ferie . Den
1. Maj 1913 forlængedes Arbejdstiden fra 8 T. til 9 T. gennemsnitlig
pr. Dag. Den 1. Marts 1918 nedsattes Arbejdstiden til 8 T. 15 M.
og den 1. April 1919 til 8 T. effectiv, gennemsnitlig Arbejdstid
pr. Dag, hvilket senere er bibeholdt.
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Æbl e all~en.

Forhøjelser i Daglønnen , men tillige erhvervet sig de fleste af de
Goder og Emolumenter, som de faste hidtil havde havt, saaledes
Sommerferie, Betaling for Sygedage m. m. samt Pension i Henhold
til Lov af 19. April 1907 om Pensionering af civile Funktionærer
og Haandværkere m. fl. ved Hæren og Søværnet, der tillige und er
visse Forhold ogsaa gav Enker efter saadanne Personer Pensionsret.
Da det nu heller ikke passede disse civile Herrer at lade sig
lede af uniformerede Kvarterm ænd og Formænd, blev det ved
Lov om Tillæg til Lov om Søværnets Ordning af 30. Juni 1919
bestemt, at Kvartermænd, Formænd, Overhaandværkere, Haandværkere. Tøjhusarbejdere og Værftsarbejdsmænd blev opsagte
af deres Stillinger og samtidig antagne i tilsvarende ci vile Stillinger.
Holmens faste Stok med alle sine gode gamle Traditioner havde
hermed faaet sit Bane saar. Det varede imidlertid ikke mange
Aar før de tidligere fa ste Arbejdere bittert angrede, at de selv
havde været med til at nedbryde deres Stilling; men da var det
forsent. Mange af de tidligere faste, som var blevet antagne som
private, ere allerede afskedigede paa Grund af Indskrænkninger
i Arbejdsstyrken, og Orlogsværftet er ikke som tidligere, da det
havde sin mindre faste Styrke, uafhængig af Strejker.

Faa Uger efter at Loven om Fabriksafdelingens fast e Haand værkerkorps m. fl.'s Afskaffelse var stadfæstet, st adfæstedes den
12. Sept . 1919 Lov om St atens Tj enes temænd . Ved denne Lov

førere, den sidst e Værkstedsformænd. De blev optaget under Søvær ne ts Personel under Afsni t: A n d r e Tjen e st emænd under
S ø væ r n e t . Ved Tjenestemandsloven udvidedes Kontorpersonalet

Fregatten Jylland med Dagmars Rejsning ved LangelIniekajen. Jylland blev, efter at væ re udrangeret og solgt af Staten, indrettet til flydende Udstillingslokale.
Billedet er taget i Sommeren 1909, da den gamle Fregat -

førtes de tidligere Underofficerer ved Haandværkerkorpset, Kvartermænd, Form ænd og Overhaandværkere, tilbage til Søværnets
faste Personel, de havde slet ikke naaet at komme ud af det,
da de først vare opsagte til 1. Oktbr. s. A. De to første af ovennævnte Klasser af Haandværkerunderofficerer benævnedes Værk-

i privat Eje -

h avde St ation ved Langel ini e.

paa Orl ogsværft et betydeligt. Ved samme Lov afløstes Lov om
Lønninger ved Søværnet, tillige skete den vigtige Forandring, at
Antallet af Tjenestemænd i de forskellige Klasser og Grader kunde
foran dres ved de aarlige Normeringslove, medens det tidligere kun
kund e ske ved en Ændring i Søværnsloven.
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Skoler.
Ved Søværnsloven af 1909 blev den i 1903 oprettede Officersskole, der hidtil havde ligget under Chefen for Orlogsværftet, henlagt under Marineministeriet. Den beholdt dog sit Lokale i Gamle
Kontorbygning paa Nyholm. Der oprettedes en Underofficersskole under Chefen for Orlogsværftet med det Formaal at bibringe Underofficererne den nødvendige Special-teoretiske Uddannelse og vedligeholde deres Fagkundskaber samt give dem bedre
a.lmene Kundskaber. Ligeledes indførtes Reserveelevskolerne,
og der var optaget en Bestemmelse om, at der ved Orlogsværftet
kunde afholdes Instruktionskursus for Søværnets Personel.
Ved Loven forandredes Maskinskolen til Ingeniørelevskolen, dette var dog kun en Navneforandring. Denne Skole havde
under sine forskellige Navne hvert Aar havt Kanonbaaden Falster
til Øvelsesskib, fra 1911 kom Eleverne ombord i Kadetskibet, ved

nelsen og særlig Skydeuddannelsen ved de forlængede Togter var
væsentlig forbedret, saaledes at Søværnet saavel i organisatorisk
Henseende som i Henseende til Materiellets Godhed og Personellets Uddannelse stod saa højt, som det ikke havde været i
mange Aar. Det lykkedes derfor ogsaa Søværnet paa en fuldt
tilfredsstillende Maade at løse de mange forskelligartede Opgaver,
der stilledes til det i de mere end 4 ' /. Aar, Krigen varede, og
Søværnet har derved baade direkte og indirekte bidraget sit til,
at Landet ikke blev inddraget i Verdenskrigen. Hvad der af Søværnet i Almindelighed er udrettet i denne Periode falder imidlertid udenfor denne Afhandlings Rammer. Her skal kun omtales
Orlogsværftets Andel i Arbejdet. Paa det Tidspunkt, da Krigen
udbrød, var Eskadren, bestaaende af 2 Panserskibe, l Mineskib,
9 store Torpedobaade, 7 Undervandsbaade og 2 Patrouillebaade
under Kommando. Den 31. Juli 1914 om Eftermiddagen beordredes

Kanalen imellem Frederiksholm og Arsenaløen og Flydebroen, som forbinder Frederiksholm med den Del af Arsenaløen, som i daglig Tale benævnes "Halvtolv".
Billedet er set fra Magasinet for kasseret Gods.

Lov af 15. Marts 1916 nedlagdes Skolen, og Eleverne blev optaget
som en særlig Afdeling af Kadetskolen og var følgelig ikke
længer underlagt Chefen for Orlogsværftet. Her fik den imidlertid
kun en kort Levetid, ved Søværnsloven af 1922 blev Ingeniørafdelingen paa Kadetskolen afskaffet og sidste Hold Ingeniørassistenter udnævntes ved Kadetskibets Hjemkomst i Septbr. 1923.
Vagervæsenet.
Vagervæsenet havde hidtil i mange Aar havt Magasin paa
Lynetten. I 1909 blev Mærsehuset paa Frederiksholms Sydvesthjørne indrettet til Vagermagasin og samtidig lavedes Bolværksplads til Løvenørn. Senere er Vagervæsenets Plads og Magasiner
udvidet, blandt andet ved at to Fag af de sydl. gamle Mastehuse
~
er overladt Vagervæsenet.
S i kri ngsstyr k en.
Efter Søværnsloven og ved Loven om en extraordinær Bevilling
blev der, som før nævnt, stillet - efter vore Forhold - ret beo
tydelige Beløb til Raadighed for Nybygning og Forbedring -af
Materiellet. De extraordinære Bevillinger var netop fuldt anvendte
i Sommeren 1914, da Verdenskrigen brød ud. Samtidig havde
Søværnsloven faaet Tid til at virke saalænge, at Eskadreuddan-

extraordinære Indkaldelsesordrer udsendt til c. 1800 værnepligtige
og Reserveunderofficerer, af hvilke der mødte c. 1400, endvidere
indkaldtes 81 Underofficerer og stoppedes 141 Befarne, hvilket i
Forbindelse med det Mandskab, der var til Tjeneste, var tilstrækkeligt til at besætte alle Flaadens Skibe, Torpedobaade, Undervandsbaade, Stationer m. m. Den l. August mødte Mandskabet,
alle Flaadens Skibe, som ikke allerede var udrustede, hejste
Kommando, og samme Aften ved Solnedgang begyndte Skibene
at gaa ud fra Orlogsværftet, og i Løbet af Natten var hele Flaaden udrustet og samlet i en Eskadre, der dog allerede 5. August
deltes i 2 Eskadrer, og den flydende Defension. Ganske enkelte af Skibene, som var under større Eftersyn, sluttede sig dog
først nogle Dage senere til. Mobiliseringen paa Orlogsværftet:
Modtagelse, Beklædning og Fordeling af c. 1500 Mand, Omfordeling af det faste Mandskab, der var udkommanderet, og Udrustningen af samtlige oplagte Skibe samtidig med Komplettering af
Beholdningerne i de allerede udrustede Skibe udførtes i Løbet
af en enkelt Dag, uden at der var nogen Gnidning eller Forsinkelse paa noget Sted. Orlogsværftet præsterede paa denne Dag
et Arbejde, som kun var muligt ved, at dets Organisation gennem
Aarene havde vundet en saadan Fasthed, særlig ved at den øverste
Myndighed oi:' Ansvaret var samlet paa en enkelt Haand, nemlig
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SørgehøjtIden for de Døde fra den engelske Undervandsbaad E 13, s om d. 19. August 1915 gik paa Grund ved Svaneklapperne
og blev beskudt af en tysk Torpedobaad (se Texten Side 122).

De Døde fra E 13 bæres fra frederiksholm over paa Dokøen fo r at sættes ombord l den Damper, der førte dem til England (se Texten Side 122).
P a a Billedet ses T ak k elloft sbygningen .
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Værftsbrovagten og Porten I 1878 (Indgang til Ortogsværttet fra Pr insessegade)
samt Værftsbroen , som førte fra Værftet til Pr lnsessegade.

Værftsbrovagten og
Værftsbroen er ved at blive erstattet af en Dæmning. Yde rs t tilhøjro ses den interimistiske Bro. Udsigt over Arsenaløen. Tilvenstre Æblealleell. Tilhøjre Exercerpladse
og længst til højre Baadeskure paa Arsenaløen "Halvtoh
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F ot. "F ør og Nu " ved Elfelt.
B~g

---

Værftsbrovagten og Dæmningen, som erstattede den nedrevne Bro, 1923.

Pl ank ev ærk et tilvenstre ses A rti lleriværkste det og ov er dett e Pr ov ian tmag asinet s Tag, og tilhøjre herfor Kerrusk Laboratorium .

orten I 1908.
I B ag grund en f ra v enstre til høj re : Suedker værkat edet og f oran dette Møbel m ag..retuet me d det buede Ta g, Baaclebyggerv ærkstedet, Magasinet for kasseret Gods,
Ir ov er di sse T aget a f K rudtta ar n et i Carls Bastion .
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Underofficerer og Menige interneredes paa Orlogsværftets Kaserne.
Den '20. August overfødes de 14 Kister til Exercerhuset paa Frederiksholrn . Her henstod de til den 25. s. M., da der her afholdtes
en smuk Sørgehøjtid, hvor den engelske Legationspræst Mr. Kenn e d y assisterede. Efter Sørgehøjtiden . blev Kisterne baaret fra
Gymnastiksalen over til Dokøen og ombord i Dampskibet V i d ar
af Foren. Dampskibsselskab, i hvis Agterlast der var indrettet
et Slags Kapel, hvor Kisterne blev hensat. Vidar afsejlede derefter til England. Samme Dag blev den eneste savnede fundet
som død af nogle Fiskere fra Dragør og hjemsendt.
De overlevende blev internerede paa Kasernen, derefter var en
Del paa Hekla, senere paa Søminestationen ved Bramsnæsvig,
tilsidst paa en Kaserne i Aarhus.
E. 13 blev optaget af Svitzers Bjergningsentreprise og interneret
paa Orlogsværftet, hvor den henlagdes ved H e Id a under Tilsyn

hos Chefen for Orlogsværftet. Den 1. August 1914 vil derfor staa
som en af de ærefuldeste Dage i Orlogsværftets Historie. Denne
Dag efterfulgtes af en lang Periode, hvor c. 75 Skibe, der til dels
vare gamle, skulde holdes under Kommando, have den nødvendige
Vedligeholdelse, have eventuelle Havarier hurtigst udbedrede,
hvor Ammunitionsbeholdninger og andre Beholdninger af enhver
Art, af hvilke Forbruget blev langt større end nogen havde tænkt
sig paa Grund af Krigens uventede Udstrækning, skulde vedligeholdes og skaffes tilveje trods Blocade og alle de andre Vanskeligheder, der lagdes i Vejen for vor Handel og Skibsfart, og det
lykkedes. Det var ikke alene de rent militære Afdelinger paa
Orlogsværftet, men ogsaa den tekniske Afdeling og Regnskabsvæsenet, der i disse Aar udførte et stort og godt Arbejde, og
derved viste, at den ved Søværnsloven af 1880 og 1909 givne
Organisatiun af Orlogsværftet havde været fortrinlig. Orlogsværftet

Admiral Zacharlae I Værftchefens Dampbarkas forlader Orlogsværftet d. 16. September 1915, hvis Chef han havde været lover 14 Aar (fra 1901-1915).
I Dampbarkassen ses Kommandør R. Hammer.

høstede ogsaa fortjent Anerkiendelse for sit Arbejde i disse
Aar.
I Krigens 1. Aar blev Flaadens Skibe m. m. besat foruden med
de Værnepligtige, der var til Tjeneste, med extraordinært indkaldt
Mandskab af tidligere Aargange, idet der dog allerede i Novbr.
1914 hjemsendtes c.400 Mand af de ældste Aargunge. De øvrige
indkaldte afløstes efterhaanden af nyt Mandskab, idet Forsvarsministeren ved midlertidige Love af 23. Juli 1915 og 27. Marts 1917
bemyndigedes til at indkalde et større Antal Værnepligtige end
bestemt i Søværnsloven, samtidig med , at Tjenestetiden for de
indkaldte blev forlænget til 1 ' /. a 1 1/ . Aar.
Af mærkelige Hændelser under Sikringsstyrken skal omtales
Orlogsværftets Berøring med den engelske Undervandsbaad E. 13.
Denne Undervandsbaad kom under et Forsøg paa gennem Flinterenden at gaa ned til Østersøen paa Grund ved Svaneklapperne
tidlig om Morgenen den 19. August 1915 og blev indtil danske
Torpedobaades Tilstedekomst og Protest beskudt af en tysk Torpedobaad. Følgen af denne grove Neutralitetskrænkelse var, at
Baaden blev ødelagt, og 15 Mand af den 29 Mand store Besætning
blev dræbt. 14 af de Døde, hvoraf nogle vare blevne dræbt under
Forsøg paa at redde sig iland ved Svømning, blev samme Aften
bragt til Marinehospitalet, medens 14 overlevende, Chef, Officerer,

af Undervandsbaadsstationen. Efter Krigens Afslutning blev E. 13
efter den engelske Regerings Bestemmelse bortsolgt til Ophugning.
Ti l b a g e b l i k,
Det der karakteriserer denne Periode er den raske Fremgang
paa saa at sige alle Omraader indenfor Søværnet i Periodens
første 9 Aar. Der var Udvikling overalt. Flaaden fik de haardt
tiltrængte større søgaaende Torpedobaade og fik Mineforsvaret
stærkt udvidet. Undervandsbaade fremkom samtidig med Periodens
Begyndelse og var i stærk Udvikling baade i Retning af Antal
og Anvendelighed. Flyvevæsenet opstod, men var dog endnu i
sin Barndom. Kommandoforholdenes Ordning ved Søværnsloven
gav Sikkerhed og fast Plan for Tjenesten og Øvelserne. De forlængede Søtozter gav Officerer, Underofficerer og Menige en bedre
Uddannelse end hidtil og mere Erfaring. Eskadreøvelserne fik
forøget Interesse ved Anvendelsen af det ny og efter vore Forhold afpassede Materiel. Artilleriuddannelse og Ildledelse gik
frem fra Aar til Aar gennem Fægtningsskydningerne og ved det
forbedrede Ildledningsmateriel. Det var derfor paa et for vort
Land heldigt Tidspunkt, at Flaaden blev stillet overfor den vanskelige og alvorlige Opgave, som forelaa under hele Krigen, og
et af Hovedformaalene ved vort Forsvar - at holde Landet neu-
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tralt under et saa voldsomt Sammenstød mellem de fleste europæiske Stater, Japan og senere De nordamerikanske Fristater opnåaedes. Forsvarsordningen af 1909 havde staaet sin Prøve.
hvilket maa have været en Glæde og Tilfredsstillelse for de Mænd,
der havde gennemført den. Man havde jo derfor ogsaa al Grund
til at vente, at der ikke vilde blive foretaget væsentlige Forandringer ved Søværnsloven eller ved den Organisation, der var
skabt gennem den og gennem ældgamle gode Traditioner, ikke
mindst for Orlogsværftets Vedkommende, men denne Forventning
viste sig imidlertid ikke at holde Stik.
Efter Krigens Afslutning den Il. Novbr, 1918 hjemkaldtes strax
en Del af Skibene, medens andre gik igang med Optagning af
egne Minespærringer og Rydning af fremmede Spærringer. Under
et saadant Arbejde blev Torpedobaaden Sværdfisken stærkt

Den foreløbige Betænkning om Kommissoriets Pkt. b blev afgivet
den 3. Maj 1922.
Inden denne foreløbige Betænkning var afgivet, var dog sket
enkelte ret vigtige Ændringer ved Søværnsloven. Saaledes skal
nævnes, at man ved Lov af 30. Juni 1919 afskaffede den faste
Haandværkerstamme samt gav Kvartermænd og Formænd m. fl.
Afsked af den faste og militære Tjeneste og genansatte disse
i tilsvarende private og civile St ill inger. Den 12. Sept . s. A.
(altsaa kun c. 10 Uger senere) gennemførtes Tjenestemandsloven,
ved hvilket dette sidstnævnte Personel, nu kaldet Værkførere og
Værkstedsformænd atter blev opsagt fra den p ri vat e og ci v il e
Stilling og genantaget som faste, militære Tjenestemænd.
I Bemærkningerne til Tjenestemandsloven udtales om dette Punkt:
Disse Tjenestemænd har hidtil ikke*) været optaget i de mili-

Broen. over Gennemskæringen l Kurtlnen mellem Kvlntu s og Charlotte Amalies Bastioner.
I Broaabningen ses Søm inegraven og "Gamle østre Takkelladshus" .

beskadiget i Langelandsbeltet ved en Minesprængning under Rydning af en tysk Minespærring. Besætningerne hiemsendtes, og der
paabegyndtes ved Orlogsværftet et stærkt tiltrængt Hovedeftersyn
af alle Skibene og alt øvrigt Materiel.
Efter Krigen indskrænkedes Togterne betydeligt, og udover det
ovennævnte Eftersynsarbejde var der Stilstand paa de fleste Omraader undtagen ved Undervandsbaadsvæsenet og Flyvevæsenet,
hvor Udviklingen fortsattes i jævnt Tempo.
I Henhold til Lov af 12. Febr. 1919 nedsattes en Kommission
til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige
Ordning. Kommissionens Opgave var:
a) At tilvejebringe en samlet Redegørelse for hvorledes Forsvarsordningen af 1909 er anvendt og har virket.
b) At udre de en samlet Plan til Hærens og Flaadens Ordning
i Fremtiden, hvorved der maa tages særlig Hensyn til, at Ord ningen passer til Danmarks Stilling til de øvrige Stater.
Foranlediget ved et derom fra Statsministerens Side udtalt
Ønske, blev Kommissionen enig om at dele Afgivelsen af Beretningen og Betænkningen, saaledes at man foreløbig kun afgav
Betænkning angaaende Hærens og Flaadens fremtidige Ordning,
medens man forbeholdt sig senere at fremkomme med den i
Kommissoriet under Pkt. a forlangte Beretning.
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tære Lønningslove. men har været lønnede af særlige Bevillinger
paa Mar ineministeriets Budget. Da de imidlel,tid el' fast knyttet til
militære Institutioner**, har man anset det rigtigst at optage dem
i nærværen de Forslag.
I Tje nest emandsloven § 21-26 findes Bestemmelser om Tjenestemænds Organisationsret og Forhandlingsregler og i § 1284 Stk. 2
fastsættes, at Ministeren er bemyndiget til for Søværnets Vedkommende at tilstede saadanne Afvigelser fra disse Bestemmelser,
som ans es fornødne efter Tjenestens særlige Art.
I Hen hold hertil udfærdigede Marineministeriet den 9. Marts
1920 Regler for Forhandling mellem Søværnets' Myndigheder og
Tjenestemænd ansatte ved Søværnet.
Man har tidligere anset en Organisations- og Forhandlingsret
for mili tært Personel for uforeneligt med den militære Tjeneste.
Selvom en Forhandling føres under passende Former, rummer
den dog altid den Fare, at man herunder kan komme ind paa en
Kritik af Tjenesten eller af Foresattes Dispositioner, ligesom man
ogsaa er udsat for, at enkelte Klasser under deres Forhandling
' ) Der bu r de vist rettelig i Stedet for nhidti1 ikke" have staaet : nikke i de
sidste S Uger", da Kv artermænd og Formænd m. il. lige til den SO. Juni 1919
havde vær et opført i den militære Lønningalov. Forslag til Loven og Bemærkninger er fr emsa t i Folkstinget den 22. Juli. 1919, 1'.-J.'s Bemærkning.
") Fremhævet a f T .-J.

niere har egne Standsinteresser end det samlede Værns Tarv for
øje.
Paa Grundlag af den førnævnte Betænkning, der blev afgivet
den 3. Maj 1922, udarbejdedes nu og forelagdes Forslagene til
Forsvarslovene. der meget hurtigt blev færdigbehandlede i Rigsdagen.
Den 7. August s. A. stadfæstedes disse Love der, for Søværnets
Vedkommende var:
Lov om Søværnets Ordning og
Lov om Ændring i Lov om Statens Tjenestemænd (Afdl. 31 Søværnet).

4. Periode.
Medens Søværnets Organisation lige fra Ophævelsen af Divisionerne l. Juli 1856 i Hovedtrækkene har været uforandret og

Befalingsmænd, der er udgaaet af de faste meniges Rækker.
Der er Grund til at frygte, at denne Forandring i Længden næppe
vil være til Gavn for Tjenesten eller til Glæde for Dæksofficererne,
der efterhaanden som Tiden gaar paa mange Omraader vil have
vanskeligt ved at gøre Iigesaagod Fyldest som den gamle Under.
officersstand.
Endelig er Personellets forskellige Benævnelser og Antallet i
de forskellige Klasser udeladt af Søværnsloven og overført til
Tjenestemandsloven, hvorved Overblikket over Søværnets Inddeling m. m. bliver betydelig vanskeligere end tidligere.
Kort efter at denne Lov var traadt i Kraft, nedsatte Marineministeriet den 31. Oktbr. 1922 en særlig Kommission for at undersøge Driftsordningen paa Orlogsværftet og dettes tekniske
Hjælpemidler og Arbejdsmetoder m. v.
Anledningen til denne Kommissions Nedsættelse var en Kritik,
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Nyt Maskinværksted paa Frederiksholm, opført 1916-17.

kun er styrket og udviklet gennem Søværnslovene af 1868, 1880
og 1909, skete der ved Søværnsloven af 7. August 1922 et gennemgribende Brud med Fortiden.
Blandt de vigtigere Nybestemmelser i denne Lov skal særlig
fremhæves:
Stillingen som kommanderende Admiral ophæves.
Chefen for Orlogsværftets Stilling forandres. Medens denne Stillings Virksomhedsomraade og Ansvar lige siden 1880 klart har
været fastslaaet i Loven, er man ved den ny Lov gaaet over til
om dette Emne at holde Bestemmelserne i mere almindelige Udtryk og slutte med en Henvisning til en kongelig Anordning, der
skal fastsætte de nærmere Regler. Denne kgl. Anordning er imidlertid endnu ikke kommet.
Der er ved Loven oprettet Skibs-, Torpedobaads- og Undervandsbaadsdivisioner, der skal være en Støtte for Krigsberedskabet og
et selvstændigt Flyvevæsen.
Korpsinddelingen, som man hidtil har tillagt stor Betydning,
og som skriver sig fra 1856, er bortfaldet.
Det gamle Underofficerskorps, der ved den udmærkede Maade
paa hvilken det havde udfyldt sin Plads i Søværnet, havde vundet almindelig Agtelse og Tillid er faldet bort og erstattet af
D æks officerer og af en ny Klasse Befalingsmænd, M i dl e rti di ge
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der var fremkommet over Orlogsværftets Bygning af Skibe for
andre Statsvirksomheder, nemlig to Dampfærger til Statsbanerne
og en mindre Motorfærge til Postvæsenet. Disse Arbejder faldt
udenfor de sædvanlige Arbejder, som man var vant til ved Skibsbyggeriet, de blev udført paa et Tidspunkt, hvor Orlogsværftet
var fuldt optaget af Arbejde. samtidig med at intet Privatværft
kunde paatage sig Arbejdet, og Priser paa Materialer og Arbejdsløn
var paa Toppunktet. Disse Omstændigheder i Forbindelse med, at
det paa Orlogsværftet udførte Arbejde i højere Grad er Præcisionsarbejde end i Almindelighed forlangt paa private Værfter,
og Priskuranterne som Følge deraf noget højere, bevirkede, at
disse Nybygninger blev dyre.
Paa Grundlag af disse 3 Nybygninger og uden at udvide Undersøgelsen til Bygningen af egentlige Krigsskibe, hvilket sikkert
vilde have givet et andet Resultat, afgav Kommissionen sin Betænkning den 31. Oktbr. .1923. I denne er Kommissionen gaaet
langt ud over den Opgave, der blev stillet den i Kommissoriet,
idet den uden at høre de Sagkyndiges Mening har stillet Forslag,
der i høj Grad tilsidesatte de militære Hensyn, saasom Ordning
af Kommandoforhold, Adskillelse mellem den rent militære og
den tekniske Del af Orlogsværftet, Bortsalg af Arealer, hvilket
vilde betyde en væsentlig Nedsættelse af Krigsberedskabet m. m.

F ot ..,Fe r og Nn " v ed Elfclt .

Snedkerværkstedet og veslllgste Ende af Møbelmagasinet set fra SV. Kanalen sklller Arsenaløen fra Frederiksholm.

Fot...Før og Nu" ved Elfelt.

Magasinet for kasseret Gods (Delehaven) set fra Halvtolv (Arsenaløen).
I Baggrunden til højre ses K r u dt t a a rn et i Carls Bastion .
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Fo t . »F Ør og N u" ved E Jfelt.
B att eri et Sextus .

Kasernehavn.

Udsigt fra Nyholms Kran mod Nord.
Nyholms Vag t .

Burmeiste r

&;

Waills Skibsværft.

Officershuset pal' Kasernen .

-

.

F ot. "F ør og' N uu. l" cd

E1f~lt .

Udsigt fra Nyho l m s Kran .mod SO.
Tilven Btre 'I'a mmersku r e, ovenfo r disse ses R evsb al eve] og Prøvesten, Tilhøjre Spantel of tsby gnin gen , B att eri et Kvintue og ø verst F lyvebaadsstationen .
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Fot. "F ør og Nu u v ed Elfclt.
Nyholl11B Vagt.

Udsigt fra Nyholms Kran mod NO.
Kasernen .
Burmeister & 'wnin
Officersbuset. (i Baggrunden).

Arresthuset.

Ud sigt fra Nyholms Kran mo d Syd.
I Forgrunden D nmp sprøjtelru set, bag dette D ampfærgen Dan under B yguing pan Beddiug Nr . I, bag de nne Ny t Skibsbygp erf .
YderBt tilhøjre BeB Enden nf Dampfærgen Fyu, og bag denne Orl og sskibet Ni els Ju el under Bygniug. Bagest see Mineaktbet LOBsen.
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muneskoledrenge have Tilladelse til at dyrke den yndede Sport.
Længst til højre i det sydøstlige Hjørne af Arsenaløen ligger S øartilleriets Laboratorium, og i det nordøstlige Hjørne ser
vi en Del af de maleriske c. 100 Aar gamle Kanonbaadsskure
paa den Del af Øen, der kaldes H al v tol v. Følger vi nu den
smukke Alle med de gamle Æbletræer, der er plantede i 1870
paa Foranledning af daværende Lieutenant (senere Kommandør)
M il n t e r, der dengang var Underdirektør ved Orlogsværftet, passerer vi det ny, smukke Kemisk Laboratorium og ser bag dette
den skønne Arsenalbygning med sine 2 Sidefløie, hvor Marinemusæet findes i den sydlige, Provian tmagasinet i den nordlige.
Gaar vi nu over Broen ved Proviantmagasinet kommer vi over
paa Frederiksholm. Standser vi lidt her og lader øjet følge
Øens Sydside, ser vi først længst til venstre Vagervæsenets
Etablissement i det gamle Mærselius og tilstødende Mastehuse.

Paa Grundlag af denne Kommissionsbetænkning forelagde Regeringen i Decbr. 1923 Forslag til Ændring af Søværnsloven og
Tjenestemandsloven, hvilke Forslag med enkelte mindre Ændringer
blev vedtagne og stadfæstede den 29. Marts 1924.
Ved den saaledes ændrede Søværnslov er Orlogsværftet i den
Skikkelse, i hvilken det blev grundlagt af Kong Hans , udvidet
af Kong Christian d. 4., reorganiseret under Niels Juel, yderligere udviklet under Kong Christian d. 6. og DanneskjoldSamsøe, sammendraget og forbedret efter Flytningen fra Gammelholm, ophørt med at eksistere, idet det vil blive delt i to
skarpt adskilte Dele, en militær Del, Flaadestationen , og en
civil Del, Orlogsværftet, under Ledelse af en civil Direktør.
I Løbet af denne 4. Periode er Niels Juel bleven fuldført og
har været paa Togt, Undervandsbaaden Flora er fuldført, og der
er bygget et Fyrinspektionsskib A r g u s.

Undervandsbaadsstatlonens Værksteds- og Depotbygning, opført 1916 samt Torpedokamrene og Tcrpedomagasin, opført 1911.

Samtidig er følgende Skibe blevet udrangerede : Krydseren Va 1kyrien og Mineskibet Hjælperen udgik 1923 af Flaadens Tal
og solgtes til Petersen & Albeck i Kjøbenhavn til Ophugning.
Endvidere er Depotskibet Esbern Snare, der fra September 1920
til November 1922 har været anvendt til Logisskib for Garnisonen
i Aabenraa, og Inspektionsskibet Absalon (den gamle Løvenørn) udgaaede for at bortsælges.
Stillingen som Chef ved Orlogsværftet har været besat med :
Kontreadmiral H. Konow indtil 31 / 3 1923 .
Kontreadmiral A. V. Scheel fra. 31 / . 1923.
Iøvrigt udmærker denne Periode sig ved det lidet Arbejde, der
har været paa Orlogsværftet, og Arbejdsstyrken er mindre end
den har været i mange Aar,
Vi skulle nu efter at have fulgt Orlogsværftets Udvikling paa
Nyholm og tilkommende Øer i de sidste 240 Aar foretage en hastig Gennemgang af Terrænet. Vi kommer ind paa Orlogsværftet
fra Prinsessegade paa Chr ist ianshavn gennem Værftsporten og
passerer den stilfulde Politibygning. Vi befinder os nu paa Ars e n al ø e n. Lige for ligger Eksercerpladsen med Fodboldbanen,
hvor ikke alene de militære Skoler og det faste og værnepligtige
Mandskab spiller Fodbold, men hvor ogsaa Christiansha vns Kom-

Tilhøjre ser vi nærmest Broen det lange, gamle S n e d k e r v æ r ksted, som nu snart skal forsvinde. Det var i 1852 Udstillingshal
i vor første lndustrludstilling, der afholdtes paa Christiansborg
Ridebane, hvorefter det flvttedes til Orlogsværftet. Da det blev
bygget paa Udstillingspladsen. havde vistnok ingen tænkt, at det
skulde holde i mere end 70 Aar. Længere tilhejre ser vi Baadebyggerværkstedet med den ny Montagehal for Flyvemaskiner
og længst til højre paa Frederiksholms sydøstre Hjørne ligger det
gamle maleriske Magasin for kasseret Gods (tidligere Deleh a ven). Gaar vi nu lidt nordpaa ad Vejen til vi har passeret
Snedkerværkstedet, ser vi længst tilhøjre Rækken af de gamle
Ka n o n b a a d ss k u r e , der ligger langs hele Frederiksholms østside og tager sig overordentlig maleriske ud. Disse Skure anvendes nu til Oplagsrum for Flaadens Fartøjer med Inventar og
Tømmer m. m. Nord for Baadebyggerværkstedet ligger en mægtig,
rød Magasinsbygning. der ser højst mærkelig ud, det er det k g 1.
Teaters Kulissemagasin . Alle disse Bygninger ere ret brandfarlige, hvorfor en nogenlunde spredt Bebyggelse har været nødvendig. Nord for Kulissemagasinet ligger en aaben Plads. Midt
paa denne ligger Radiostationen med sin mægtige Mast, hvis
underste Del er lavet af Fregatten Fyens Stormast. Pladsen
omkring Stationen og under Radiouettet er paa den hensigtsmæs-

128

--=--.:_"-

Fot. "FØr og Nu " ved ElfeIt.

-.;-~--

Udsigt fra Nyholm over Flaadens Leje mod Bommens Vagt og Toldboden 1923.
I Forgr un den Kasern esk ibet "Fyen".

Fot. "Før og Nu " ved ElfeIt.
Udsigt fra Toldbod-Bomhuset mod Orlogsværftet.
Man ser den gamle Svingbro. som i mere en d 200 Aar bar tjent som Passage for Holmensfolkene, naar de daglig gik til og fra Værftet. Svingbroen ben yttedes for
sidste Gang i Novbr. 1923, da Havneindløbet ved 'I'oldboden skulde udvides. I Forgrunden tilvenstre ses Rofærgen "I,ynet", som færger Besøgende til Orlogsværftet
over fra Toldbod-Bomhuset.
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i en Bue udenom Orlogsværf'tet og Christianshavn. Her har Søminekorpsets 1. Afdeling sine Magasiner og Arbejdsplads.
Langs Vestsiden af N yholm syd for Ophalerbeddingen ligger U ndervandsb aadsstationen med Magasin- og Værkstedsbygning
og Bro, ved hvilken Helda, Undervandsbaadenes Depot- og Kaserneskib ligger. Syd herfor ligger det ny 'I'o r p e d o m a g a.s i n og
Torpedobaadskamre med Broer til Anlæg for Torpedobaadene.
Mellem denne Bygning og Søminekorpsets Kontor ligger de maleriske Tømmerskure og Ak k u m u l a torv æ r k sted e t. Gaar vi
fra Nyholrns Vagt over Broen , kommer vi til Bradbænken Elefan t en, hvor Skibene i gamle Dage ekviperedes, og hvor senere
Logiskibet Dronning Marie havde sin Plads, og nu Kaserneskibet Fyen ligger; i disse 2 l::lkibe har mange unge værnepligtige '
tilbragt de første Dage af deres Tjenestetid. Vi passerer nu Flydebroen over Nyt Løb og gaar ad Broen, Linien, Orlogsværftets
nordlige Begræn sning, over gennem Vagtsbygningen ved Bommen.
Vi kaster et Blik langs den morsomme, gamle Hønsebro og udover Flaadens Leje. Der er ikke saa fuldt af Skibe, som i gamle
Dage, da Linieskibene fyldte
Lej et, ind til
Englænderne
tømte det i
1807, eller som
for blot 30 Aar
siden. Nu ligger Skibene
paa Grund af
Krigsberedskabet saavidt mulig ved Bolværk, Panserskibene ved
Dokøen, Torpedobaadene, forsaavidt de ikke
staa i Skur, ved
Torpedobaads broerne og Undervandsbaadene i Undervandsbaadshavnen , Sall.
forlader vi Orlogsværftet ad
Ve.ien de smukGitterporten.
ke, gamle KaHer ligger Bom·
men endnu . I
n o n b a a.d s s k u re. Vestenover 200 Aar
Orlogsskibet "Niels Juel".
for Frederiks,
har den " æret
holm ligger Dokøen med Tørdok og e n Arb ejdsbygning paa hver
svinget over Morgen og Eftermiddag, for at Holmens Folk kunde
Side, Søartilleriets gamle stilfulde Bygn ing, Kanonhuset,
gaa til og fra Værftet. I November 1923 var den ovre for sidste
Kulskurene Og den høje Mastekran .
Gang. Kravet om yderlige re Udvidelse af Havneindløbet ved ToldGaar vi fra Frederiksholm nordefter over Broen til N y h o l m,
bodbommen har nu tvunget denne bekvemme Forbindelse med
kommer vi til den ældste Del af Orlogsværftet. Vi passerer
Toldboden bort. Over Bomløbet kommer man endnu med den
Søminekorpsets Kontor, Torpedobaad s skurene, Søminegamle Rofærge, popul ært kaldet Lynet.
korps ets V ærksted og op langs med gamle, østre T akkelladshus og forbi Gavlen a f gamle, vestre Takkelladshus,
Ved en sa adan hastig Gennemgang af Orlogsværftet kunde man
begge fine, gamle Magasinsbygninger fra den første Halvdel af det
maaske Iaa det Indtryk, at det er stor t. Nu er det jo i Almin18. Aarh, Nord for vestlige Takkelladshus ligger Op h a l e r b e d d i ndelighed bedre, at det er for stort end for lille, og man maa her
gen, som nu næppe mere vil bli ve anvendt, og nord for denne Ski bhuske paa, hvorledes Orlogsværftet er indvundet fra Vandet ved
bygningsv ærkstedet, og derefter Byggepladsen med de 3 BedFyld, hovedsagelig fr a Havnen, hvilket er Grunden til, at det har
dinger, af hvilke de to nordligste er fra N iels Juels T id. ø st
faaet sin langstrakte Form, og at det er Orlogsværftet, der har
for Beddingerne ligger Spant eloftsbygningen, en af de æ ldste
gjort Kjøbenhavns gamle Havn til den udmærkede Havn , den nu
og interessanteste Bygninger paa Orlogsværftet; Bygningens øster. Og endelig maa man huske paa, at Grundene herude, paa
side ligger lige ud til Søminegraven, set fra Kvintus frembyder
Grund af den isolerede Beliggenhed og Byens Udvidelse i andre
den et meget malerisk Skue. Nord for Byggebeddingerne ligger
Retninger, ikke har nogen nævneværdig Værdi for Øjeblikket .
de 3 dejlige, gamle Bygninger: Pl a n b y g n i n g e n, Ny h o l m s
Et andet Indtryk, som man tager med fra et saadant Besøg er ,
Kran og Ny h o l m s Vagt. Af nyere Bygninger ligger her Kahvor der dog er smukt og afvexlende, Øer og Holme med dejlige
s e r n e n, der er godt afstemt med den ligeoverfor liggende VagtsTræer og Buske, adskilte af Kanaler, der minder os om et hol bygning. Alle disse Bygninger er mod Nord og øst smukt indlandsk Landskab, det Hele indrammet af den skønne, gamle Vold.
rammede af Salutbatteriet Sextus med gamle Træer, med FlagOg ved at se Bygningerne forbavses man over den arkitektoniske
stangen, hvorfra Orlogsværftets Flag vajer, og med SchrøderFinhed, særlig i de ældst e og de fleste af de nyeste Bygninger,
s e es Monument. Østenfor Nyholrn ligger Kvintu s med de 2
hvor man med suiaa Midler af Arbejdsbygninger og Magasiner
nordligste Bastioner af den gamle Fæstningslinie, der strakte sig
har skabt et saa harm onisk Billede. De Bygninger, der blev op-

sigst e Maade anvendt til Idrætsplads. Pladsen afsluttes mod Nord
af Gy mn asti k- o g E xe r c e r h u se t . Vest for Pladsen langs
Hovedvejen, der fortsættes nordpaa gennem Orlogsværftet, ser vi
det store Bekl ædningsmagasin. Den st ørste Del af den vestlige Side af Frederiksholm optages af de 2 gamle, smukke Byg ninger, der anvendes til Takkelloftet og Hovedm agasinet.
Tværs over Frederiksholm i øst-vestlig Retning ligger den smukke
Elmealle, hvis høje Træer danner den skønneste, gothiske Kirkehvælving. Alleen begynder ved Kanonbaadsskurene, løber mellem
Exereerhuset og Bygningsvæsenets Kontor og Maberialgaard, videre
forbi Modelkammeret og Direktørens Kontorbygning paa den ene
Side, Grovsmedien og Chefen for Orlogsværftets Kontorbygning
paa den anden Side og adskiller Takkelloftet fra Hov edmagasinet.
Alleen er prydet med Gal lionsfigurerne fra de gamle Skibe, og
ser man gennem Alleen østfra, ser man Marmorkirkens Kuppel
midt i Træernes Hvælving. Nordenfor Alleen ligger de fleste af
de under Sammendragningen med Garnmelholm byggede Værksteder, Magasiner og Marketenderi sa mt enkelte sen ere tilkomne.
Pall. NV . Hjørnet af Frederiksholm ligger
det ny, hæslige
Maskinværksted, den eneste Bygning
paa Orlogsværftet , der
støder øj et.
Følger vi herfra Holmens
Nordside østefter ser vi først
det kønne, gamle Maskinværksted, nu elektrisk Værks t e d, derefter
den imponerende , solide Ked e l s m e d i e,
med Orlogsværftets e l e ktriske Centralstation
og østen for
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At man ogsaa i ældre Tider har havt øjet aabent herfor ses
hos Erich Pontoppidan : Den Danske Atlas Tomus II fra
1764, hvor der Pag. 212-13 gives en begejstret Beskrivelse af
forskellige Bygninger paa Nyholrn.
Men Skønheden alene vilde ikke være nok til at forsvare Beva-

ført ved Sammen dragningen med Gammelholm og i Slutningen
af det 19. Aarhundrede, staa vel ikke saa højt i Retning af Skønhed , men ere dog gode og tiltalende Bygninger, der udmærke sig
ved Soliditet, hvorfor disse Bygningers Vedligeholdelse altid har
været forholdsvis billig. Bygningsvæsenet i dette Aarhundrede

Chr. Mølsted f ecit.
Llnlesklhet ChristIanus Quintus, Niels Juels Flagsklh I Slaget I Køge Bugt den 1. Juli 1677.
Tilh. Grosserer Zachuriae,
Christianus Quintus blev sat i Vandet 1673, det val' en Tredækker, armeret med 100 Stkr, 24'i:ldige Met alkanoner og bemandet med 662 Maud .
Længde over Stevnene 160', Bredde 41', Dybgeneude 22 '. Skibet blev st edse anve n dt som Admiral skib, først e Gang i 1676 og sidste Gang i 1711.
11715 udgik det af Flnadens Tal og grundsattes i 1717 ved 'Lr e kc o n e r for at danne Underlag for en Udvidelse af dette Fort.

har Æren af at have skabt en Række Bygninger, der harmonerer
godt med de ældste Bygninger paa Orlogsværftet.
Det er intet Under at Arkitekter, Malere og alle andre, der
har øjet aabent for Naturskønhed og Arkitektur, glæde sig over
den Skat vi ejer i Orlogsværftet og haabe, at det maa blive bevaret til sene Slægter.

relsen af Orlogsværftet som saadant, hvis man ellers ikke l ængere
havde Brug for det. Men nu viser jo vor Historie os klart og
tydeligt, ,at naar det er gaaet os godt i Krig og i Fred, saa er
det altid, naar Flaaden har været paa Højde med Tidens Krav.
Den har værnet vore Kyster i Krig eller bevaret vor Neutralitet,
naar andre krigedes. Den har i Fredens Dage beskyttet vor Han131

del, vist vort Flng paa fremmede Have og derved bidraget til at
bringe Velstand til Landet. Men i onde Tider have vi undertiden
glemt Havet.
Holger Drachmann, der jo som faa havde øjet aabent for,
hvad Havet betyder for Danmark, skriver i Indledningsdigtet til
Tordenskjold:
"Havet. som maner, Havet som slaar
stedse sin Kno pari vor tætklinte Rude,

Vuggen, hvis Gænger evindelig gaar,
mindende Slægten om Ungdommens Aar,
Kæmpetids- Drøn om vor Pude:
Havet vi glemte derude".
Maatte vi lytte til hans manende Ord og altid holde vor Flaade
i god Form, afpasset efter Tidens Krav, saa have vi Grund til
at tro, at vort Land vil bestaa.
Men til at holde en F'l a a d e hører nødvendigt et Orlogsværft.

EFTERSKRIFT.

V

I have nu igennem 5 Hefter af "Før og Nu" givet en Oversigt over Orlogsværftets Historie gennem mere end 400
Aar. Vi have set det voxe op fra en ringe Begyndelse til en stor og velorganiseret Institution, og vi have med
Sorg set, at man i de sidste Aar er begyndt paa et vistnok skæbnesvangert Brud paa de gamle Traditioner. Naar vi
har fulgt Udviklingen af Orlogsværftet, har vi samtidig set en vigtig Side af Søværnets Historie, idet det jo er Orlogsværftet, der har skabt Vaabnene, som vor Marine har brugt, og derved har bidraget sit til, at vort Soværn paa en saa
glimrende Maade har opfyldt de Fordringer, der har været stillet til det gennem Tiderne.
Der har jo i de forløbne Aarhundreder været mørke og trange Dage mellem de lyse og festlige, Tider hvor Orlogsværftet og Flaaden er bleven forsomt, og hvor Landet har været i Vaande; men Folkets Fædrelandskærlighed og
Forsvarsvilje har dog altid baaret Landet frelst gennem Mørketiderne. Og der har været lyse og festlige Dage, hvor
danske Somænd paa en glimrende Maade har indskrevet deres Navne i Fædrelandets Historie. Jeg skal her minde om
Kong Christian den 4des utrættelige Arbejde og Interesse for Flaaden, om Niels Juel's, Nordens storste Søhelts,
lysende Bedrifter, om Æventyrglansen fra Tordenskjold's Åladdinskikkelse, om den glimrende Periode i Slutningen af
det attende Aarhundrede, da vor Flaade banede Vejen for Handelsflanden til de fjerne Have, hvorved der skabtes Velstand i Landet, om Kanontordenen den 2. April 1801 og om den fine og ridderlige Olfert Fiseher og til Slut om den
djærve Edouard Suenson, der med Affairen ved Helgoland bragte et af de faa Lyspunkter i den sidste sorgelige Krig.
Men det er ikke alene af de festlige Dage, vi skal hente Mod og Kraft til at følge vore Forfædre efter, men ligesaameget og maaske endnu mere af de mørke Dage.
Da Landet under Grevens Fejde var sin Oplosning nær, valgte Kong Christian den 3die Peeler Skram til
Anforer for Flaaden. Krigens Uelgang og den dansk-norske Somagts Udvikling gennem adskillige Aar blev en Følge
af dette Valg.
I Begyndelsen af Freelerik den 3dies Regering var Flaaden paa Grund af Landets Pengemangel gaaet i Forfald.
Følgen heraf var, at Nordsoen og de norske Kyster blev hjemsogt af Fribyttere, hvorved vor Handel led stor Skade.
Da Landet tilmed efter den korte og ulykkelige Krig, der endte med Freden i Roskilde 1658, var sla aet til Jorden, og
Carl Gustav kort efter i August s. A. brød Freden for at erobre hele Danmark, vaktes Folkets slumrende Forsvarsvilje, og Kjøbenhavns heltemodige Forsvar til Søs og til Lands reddede Landot.
Da Englænderne paa lumsk Maade uden forudgaaende Krigserklæring bombarderede Kjobenhavn og bortførte Flaaden i 1807, skulde man synes at Tilstanden maatte forekomme alle fuldstændig haabløs. Men ved en sjælden Offervillighed og Energi udvikledes et Kanonbaadsmateriel, der tilfojede den britiske Handelsflaade mere Skade, end Englænderne tilfojede vort lille Land.
Vi lærer heraf og af andre smaa Landes Historie, at det Folk, der bevarer sin Forsvarsvilje, kan ikke gaa under.
Naar vi nu lige har . oplevet Verdenskrigens Rædsler og set, at det i forste Linie skyldtes Tilstedeværelsen af et
Soværn, at vi ikke blev inddraget i Krigen, saa maa man forbavses over, at nogen Regering tør tage det Ansvar paa
sig at svække, ja maaske endog nedlægge, Soforsvaret, og det paa en Tid, hvor der er mere Uro i Europa og mere
Had mellem Folkene end nogensinde tidligere.
De Danske er et fredselskende Folk, der ikke søger Kampen for Kampens Skyld, og alle ogsaa her i Landet vilde
sikkert hilse den Dag med Glæde, da Loven og Lammet græsser fredeligt ved hinandens Side, og da Sværdet kan
smedes om til Plovjærn. Men den Dag er ikke kommen endnu. Enhver af os her hjemme, hvilket politisk Parti VI
end tilhører, elsker jo vort Land og forstaar, at det vilde være en Ulykke, om vi skulde miste det.
Derfor maa man ikke lade sig narre af de Mennesker, der stadig fortæller os, at der ingen Fare er, for d e r e r
F a r e, det har de sidste 10 Aars Historie vist os. Man skal heller ikke lade sig forskrække af de Mennesker, der
sige "Hvad kan det nytte". Historien har lært os, at det kan nytte, naar vi selv vil. Men vi skal bruge vor
sunde Forstand, den siger os, at saalænge der er Fare for et Angreb paa vort Land, maa vi v æ r e b e r e d t p a a a t
forsvare os og sørge for, at Landets Børn har passende og tidssvarende Vaaben til at bruge i
Farens Stund.
Kun paa den Maade bevarer vi: et frit folk i et frit Land.

Z i!CHARIAE,

Fredensborq, Juli 1924.

Udgive1' af " F m' og Nu".
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øverste Række paa D ækket fra venstre : Sekondltnt. O. G. Ltit k en, Premierltnt. G. H . R. Zachariae, Premierltnt. C. L. With.
Nederste Række fra venstre: Overskibs!æge H. F . Brønniche, Premierltnt. U . A . de Fine Skibsted, Næstkomm. Kaptain L . A. Mourier, Premierltnt. O. F. W. Schwanenfitigel , Chefen Kommandør R. C. M. Bruun, Maskinmester F. U. Kæhler,
Proviantforva!ter Th. Beck, Premierltnt. H . 'l'. H edemann, Premierltnt. N . U . Gad, Premierltnt. V. Anho!m, Prem ierltnt . V. '1" Koefoed, Underskibs!æge Gerber.

De 3 ældste Kadetklasser paa "Søcadetakademiet"
i Vinteren 1867--68.
Vi bringer dette Billede for at vise hvorledes Søkadetterne var
uniformerede i de gode gamle Dage. De viste Uniformer indførtes 17/11 1851 og opretholdtes indtil 1870 ved Oprettelsen af
.Baofficersskolen" og Nedlæggelsen af "Søcadetakademiet", da den
da herskende demokratiske Aand fandt Uniformerne for fine, for
klædelige og for pyntelige, og derfor afskafi'ede dem og erstattede dem med en komplet civil Uniform, bestaaende af 2radet
Jakke med Omfaldskrave, paa hvilken var anbragt 2 Ankere,
fremdeles 8 Ankerknapper i 2 Rækker og intet videre. Dolken i
Lædergehænget over Skulderen bibeholdtes dog.
Den paa Billedet viste Uniform bestod af en kort Trøje med 8
smaa Ankerknapper i hver Side og med opstaaende Krave. Kraven sammenholdtes med en Hægte, og Trøjens Opslag stod da
aaben (som Billedet viser).
Paa Kraven var anbragt Distinktioner, som for 1. og 2. Klasse
bestod af 4 Guldtresser paa hver Side af Kraven, som var af rødt
Klæde. 3. Klasse havde kun 2 Guldtresser paa hver Side af Kraven.
øverste Klasse var "Kadetunderofficererne"; foruden den daglige Trøje, paa hvilken der yderligere var en Officers-Distinktion
paa højre Skulder, havde denne Klasse ogsaa en Kjole, specielt '
til Galla.
I Stedet for Skulderdistinlttionen, som bares paa Trøjen, ombyttedes denne paa Kjolen med en Officers-Epaulet.
Kjolen kunde dog ogsaa bæres til daglig, dog uden Epaulet,
kun med Epaulet-Strop (se Personen yderst til højre paa Billedet,
Kadetunderofficer F. C. Mygind).
Paa Huen havde Underofficeren en Guldtresse, Kadetten kun
en Kokarde.

Kong Christian IX's Islandsfærd 1874.
(Efter Illustreret 1.';dende).

Søndag d. 19. Juli 1874 afsejlede Fregatten "Jylland" og Corvetten
"Heimdal" fra København til Frederikshavn, hvor de skulde afvente H. M. Kongens Ankomst, der antoges at ville finde Sted om
Tirsdagen den 21. Mandag Morgen ankrede begge Skibe udenfor
Frederikshavn.
Den 21. gik Kongen ombord, ledsaget af et stort Følge, og den
25. ankom Skibene til Thorshavn, hvor "Jylland" i samme Øjeblik
var omgivet af en Vrimmel af de prægtige, skarptbyggede Baade,
som Færingerne manøvrerede med utrolig Behændighed og Dygtighed. Hver Baad havde 6 a 10 Mand ombord, og alle var
smykkede med Dannebrogsflag; disse Baade skulde nemlig udgøre
Æreseskorten ved Landgangen i Thorshavn. Deres Antal voksede
stadig, saa at de udgjorde en fyrretyve Stykker, og dog var deriblandt kun meget faa af Thorshavns egne Baade, da dens Indbyggere jo vilde modtage Kongen, - den første, der som Konge
skulde sætte sin Fod paa Færøisk Jord, - i selve Byen ved
Landingsbryggen, der med en ikke ringe Bekostning for den lille
Kommune var opført i denne Anledning.
Torsdagen den 30. Juli, omtrent ved Middagstid, dampede Fregatten "Jylland" ind paa Reykjaviks Rhed, fulgt af sin tro Fælle
og Escorte, Corvetten "Heimdal" samt Dampskonnerten •Fylla", der
om Morgenen var løben ud fra Reykjavik for at hilse og følge
Kongeskibene, saasnart de var passerede "Skagen", :J: den nordligste Pynt af den Halvø, der mod Vest strækker sig ud fra
Reykjavik og begrænser Faxefjorden mod Syd.
Natten mellem Onsdag og Torsdag havde været stormfuld, og
Himmelen var ved Daggry overtrukken og fuld af Byger, saa at
der kun var lidet Land at se. Selvfølgelig var der ikke Tale om
at faa øje paa den stolte Snæfellsjøkel fjernt i Nordvest, som i
klart Vejr hæver sig saa pragtfuldt yderst ~ a a den Halvø, der
løber ud imellem Faxefjorden og Bredefjorden. Det klarede imidlertid opad Formiddagen, og Solen fik Magt til at trænge igennem
og kaste Glans paa de smukke Fjelde, navnlig paa Esja, der hæver sig nord for Reykjavik med bløde Linier og i Solskinnet
antager forunderlig' skønne blaarøde Farvetoner.
Da Skibene løb ind paa Rheden imellem de to græsgrønne Øer
Efl'ersø og Engø, viste Havnen sig pragtfuldere end nogensinde
før ; flagsmykkede o~ med mandede Ræer laa fem fremmede
Orlogsmænd paa begge Sider af Kongeskibets Vej; de sendte det
en Hilsen i en vældig Kanontorden, der gav Ekko i de fjerne
Fjelde, medens Matroserne paa Ræer og Vanter raabte Hurra og
de forskellige Musikkorps paa Skibsskandserne bragte Danmarks

Konge en Hilsen i Tonerne af "Kong Christian stod ved højen
Mast". De fem Skibe vare: den tyske Cadetcorvet "Niobe"
og den svenske Fregat "Norrkoping"; den norske Fregat "Nordstjernen" og de to franske Skibe, Corvetten "Beaumanoir"
og Briggen "Indre". Endvidere var tilstede den engelske
Damper " Albion", der ligeledes var smykket med Flag fra øverst
til Nederst, og en Del Handelsskibe af forskellige Nationaliteter
laa spredte rundt omkring. Foran laa den lille Stad i Dalsænkningen mellem de grønne Bakker paa begge Sider i omtrent hvert
eneste Hus havde smykket sig med Dannebrog, og nede ved
Stranden i Nærheden af Landgangsbryggen saas de mørke Grupper af forventningsfulde Mennesker.
Efter at Skibene havde kastet Anker, kom Landshøvdingen fra
Land, og Kong Oscars Repræsentant, Admiral Lagerkranz, og de
forskellige Skibschefer fra deres respective Skibe ombord paa
"Jylland", for at hilse paa Kongen. En Timestid derefter løb
Kongechaluppen fraborde ; medens Kongeflaget faldt og Fanemarchen klang fra "Jyllands" Dæk, sendte "Heimdal" Kongesalutten. Landgangen skete ved en af Bryggerne, der var smykket
med Flag og Guirlander af Lyng, Birkeløv og Blomster, som hang
imellem hvide, vimpelsmykkede Stænger. y derst, hvor Baaden
skulde lægge til, var der anbragt en interimistisk firkantet, med
rødt Klæde overtrukken Sidebro, og inderst endte Bryggen i en Slags
Triumfbue. Denne bestod af en Himmel, som var overtrukken
med rødt Klæde og oventil var prydet med en forgyldt Krone og
bares af fire Hjarnestænger. hvorfra der vaiede Dannebrogsfaner.
Kongen modtoges paa Bryggen af Landshøvding Finsen i Spidsen for Landets fornemste Embedsmænd, Kommunalbestyrelsen,
de forskellige i Reykjavik bosatte Consuler og andre Autoriteter.
Landshøvdingen bød Kongen Velkommen i Landets Navn, og i sit
Svar paa hans hjertelige Tiltale ytrede Kongen blandt andet, at
han selv her fik et kært Ønske opfyldt, naar han med egne øjne
fik at se dette Land, saa meget mere, som det skete nu i en saa
festlig og hellig Mindets Tid . Varme Leveraab fulgte efter disse
Ord, og under glade Hilsener og mangt et hjerteligt Udbrud fra
de paa begge Sider af hans Vej opstillede Mænd og Kvinder gik
Kongen med sin Søn ved Siden og fulgt af Landshøvdingen og
sit Følge, op til Landshøvdingsboligen, hvor han agtede at bo
under sit Ophold i Reykjavik.
Søndag den 2. August var den egentlige Hovedfestdag for hele
Landet; paa den skulde der nemlig i alle Islands Kirker afholdes
Takkefester for det svundne Tusindaar og sendes Bønner for den
kommende Tid, navnlig for at den frie Forfatning, der med den
Dag skulde træde i Kraft, maatte blive til Held og Velsignelse
for Landet.
Kirken i Reykjavik straalede paa Festdagen i en aldrig før set
Glans; rundt omkring brændte Lys; Alter, Chor og Galleri var
prydede med T æpper og Guirlander, og navnlig var Kongestalen
paa Galleriet ligeoverfor Prædikestolen pyntet paa det smagfuldeste med røde Drapperler Og Blomster. Udenfor Kirken paraderede en Del af "Jyllands" Besætning under Premierltnt. Koefoeds
Kommando, og inde i Kirken var "Heimdals" Kadetkorps opstillet i 2 Rækker fra Indgangen til Choret. Da Kongen med
sit Følge nærmede sig Kirken KI. 101/ . , spilledes Fanemarchen og
Matroserne pr æsenterede Gevær, medens Kongen gik forbi, men
ved Indgangen til Kirken traadte Biskoppen, Dr. Pjetursson, ham
imøde og nedbad Guds Velsignelse over Landets Konge, hvorefter selve Gudstjenesten foregik med stor Højtidelighed.
Torsdag Aften d. 6. August red Kongen ned paa Thingvallasletten, escorteret af sit Følge og tolv ridende islandske Bønder,
der var komne ham imøde oppe paa Lavasletten med Bøn om, at
han vilde give Møde ved den islandske Folkefest paa Thingvellir.
Sletten mellem Almannagja og Øxaraa var bedækket af hvide
Telte, større og mindre, og Almannagjas østre Skraaning var fyldt
med Grupper, der svang Tørklæder og Hatte. To Rækker af
Mænd og Kvinder stod ærefrygtsfulde paa begge Sider af Kongens
Vej i Leveraabene klang ham imøde og fandt saa stærk Genlyd i
Kløfter og Klipper, at Hestene neppe lod sig styre.
Paa Festdagen den 7. August oplæste Dr. Grimur Thomsen
med høj Røst paa Islandsk en Adresse, hvori der bragtes Kongen en Tak for den Frihedsgave. han havde skænket Landet
i den nye Forfatning. som allerede gav saa Meget og indeholdt
al ønskelig Spire til Fremgang og Udvikling.
Sondag d. 23. August vendte Kongen tilbage til Hovedstaden,
som beredte ham en overordentlig festlig Modtagelse.
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