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BYGNINGSBESKRIVELSE
Nyholms Hovedvagt var den første grundmurede bygning på Nyholm,
opført på den nyopfyldte del af øen udfor Hovedvagtsbroen, der gav
videre adgang til passagen over det i 1728 sænkede orlogsskib
”Elefanten” og videre via ad broen ”Linien” og Bommens Vagt til
Toldboden. Dengang den eneste adgangsvej til Holmen, som med
placeringen af den nye hovedvagt nu med lethed kunne overvåges.
Bygningen gjorde med sin beliggenhed således front lige imod
indgangen til Holmen.
Bygningen er 9 fag lang. Hovedfacaden mod øst med et
fremspringende midtparti / risalit over 3 fag med 3 arkadebuer. I det
åbne vagtrum, der således dannedes bag arkadebuerne, er to
indgangsdøre til huset. Risalitten strækker sig over 2 etager i højden
og afsluttes foroven med en segmentfronton, der er udsmykket med
et sandstensrelief med Christian V´s monogram. På vestsiden – ud
mod havnen – reflekteres arkademotivet i tre rundbuede blændinger.
Ydermurene er opført i gule flensborgsten, og fremstår i blankmur.
Murene er forneden beskyttet af en sokkelbeklædning af granit.
Facadernes
faginddeling
er
markeret
af
pilastre
med
sandstenskapitæler, der forkrøpper ved gesimsen, som er muret og
pudset. Vinduerne er korspostvinduer med fire lige store seks-rudede
rammer, karakteristisk for første halvdel af 1700-tallet. Næsten alle
vinduer er dog senere fornyede, men den barokke vinduesopdeling
med småsprossede ruder er bibeholdt. De ældste og måske
oprindelige vinduer findes i nordgavlen og udfor hovedtrappen i
forstuen. De øvrige vinduer er med klassicistiske lod- og tværposte og
karmene er ligeledes nyere. Blandt vinduerne med klassicistiske
profiler er to af ældre oprindelse med trekvartstaf profil på

Vestfacade mod havnen. Døren der
tidligere
fandtes
midterst
i
blændarkaden, er nu erstattet af et
vindue.

Det fremspringende midterparti på
østsiden.
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karmtræet. Det drejer sig om det midterste vinduesfag henholdsvis i
vest- og østsiden af bygningen. Huset rummer endvidere mange
forskellige døre fra forskellige tidsperioder, der vidner om de
forandringer, bygningen har gennemgået i tidens løb. Ældre firefyldingsdøre med frisefylding og nyere fem-fyldingsdøre samt de
karakteristiske såkaldte ”flagdøre” med et lodret midterrammestykke
og en opdeling, der adskiller sig fra de ældre typer med en ganske
anden opdeling. Denne dørtype blev almindelig i sidste halvdel af
1800-tallet og er uden tvivl kommet til, da Hovedvagten nyindrettes
med retslokaler og arrester i 1880. To tofløjede indgangsdøre med
sprossedelte glaspartier, som findes i østsiden af bygningen bag
arkadebuerne i midtrisalitten, er antagelig fra samme tid.

Gavl mod nord. Korspostvinduer med
karme og post antagelig fra midten af
1700-tallet.

Taget er et mansardtag beklædt med sortglaserede tegl. Det
kobberklædte klokkespir fremtræder i det væsentlige i de
dimensioner, det fik under en hovedistandsættelse i 1826-27, hvor
spiret blev fornyet.
Hovedvagtens primære funktion var at huse mandskab og officerer
tilknyttet vagtsystemet, og oprindelig var der indrettet en
gennemgående spantesal på 1. sal / mansardetagen. Enkelte af de
oprindelige skillevægge er endnu bevaret, men senere ombygninger i
forbindelse med ændrede funktioner og ikke mindst som følge af
statiske problemer og problemer med opstigende grundfugt har
medført betydelige skillevægsfornyelser og forandringer i
ruminddelingen. I 1862 beskriver R.W. Bauer indretningen således:
”… I den nordligste indgang på østsiden findes til højre indgang til
officerens 2de vagtstuer med et lidet køkken udenfor, ligeledes findes
medicinalstuen, det tidligere køkken, indrettet i 1798 til det
nuværende brug, der opholder den vagthavende læge sig i hele
arbejdstiden… Til venstre er nærmest indgangen kontor for skipperen
på Nyholms Bradbænk og længere inde i gangen en Retirade for den
vagthavende officer. I den sydlige indgang findes ligefor det lokale,
hvor mønstringen om morgenen går for sig og til venstre en vagtstue
for underofficeren og mandskabet ved vagten… På vestsiden findes
indgang til et sprøjtehus…”. Husets rumopdeling i dag svarer i det
væsentlige til opdelingen i 1862. Mindre ændringer har dog fundet
sted siden da, bl.a. ved ombygningen i 1880 (se nærmere herom i det
bygningshistoriske afsnit).

Det kobberklædte spir.

BYGNINGSHISTORIE
Nyholms Hovedvagt er opført i årene 1744-45. Den 7. februar 1744
forelå den kgl. approbation på en ny vagtbygning til erstatning for
den gamle hovedvagt, som lå ved indgangen til Batteriet Neptunus.
Overekvipagemester H.J. Schumacher får overdraget den
approberede tegning senere på måneden med anmodning om at tage
kontakt med stadsbygmester Banner Mathiesen og i samråd med
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denne at tilvejebringe overslag på murer- og tømrerarbejdet hos to af
byens håndværksmestre. Den approberede hovedtegning – plan og
opstalt – som blev forevist, dannede således grundlaget for de afgivne
overslag.
Hvem der gav tegning til den nye bygning er ikke påvist og det
oprindelige sæt tegninger er desværre ikke bevaret. Tidligere
afhandlinger har fejlagtigt angivet murermester Philip de Lange som
værende arkitekten bag det værk, som fik kongelig approbation og
dermed ansvarlig for den arkitektoniske udformning af den nye
hovedvagt. Men den seneste forskning har kunnet påvise, at Ph. de
Lange alene fik til opgave at stå for murerarbejdet, mens
tømrermestrene Berg og Kreutzig fik overdraget tømrer- og
snedkerentreprisen.

Under Kronen set fra nord med
Mastekranen i baggrunden.

Militæringeniør oberst von Ötken er blevet nævnt som mulig
ophavsmand til det første udkast og til det endelige projekt, da han
samme måned, hvor tegningen til hovedvagten fik kongelig
approbation, havde udfærdiget tegningerne til de to krudttårne på
Nyværk. Ötkens navn er imidlertid ikke nævnt noget steds i de
bevarede dokumenter vedrørende Hovedvagten. Større sandsynlighed
er der følgelig for, at en af etatens egne ingeniørofficerer har
udfærdiget tegningen – en i denne sammenhæng ganske anonym
person.
Schumacher og Banner Mathiesen fik imidlertid begge sat deres
fingeraftryk på vagtbygningen, som endelig stod færdig i december
1745. Således føjer Schumacher yderligere en post til det endelige
overslag, idet han ønsker tilføjet en række kviste i mansardetagen.
Det fremgår af Ph. de Langes senere regning, at der i alt opsættes 7
kviste, som angiveligt ikke er vist på den oprindelige tegning.
Med hensyn til proportioneringen af ”tårnet”/ klokkespiret er det i
sidste ende stadsbygmesteren, som får det endelige ord at skulle have
sagt. Han påpeger de snævre pladsforhold i ”tårnet”, hvis det opføres
efter den foreviste tegning og foreslår at øge bredden med 1 alen for
at give mulighed for fri passage for flagmanden op igennem ”tårnet”.
Nævnte argumentation bliver således afgørende for den endelige
dimensionering af dette for hovedvagten så vigtige arkitektoniske
element.
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Fig. 1. Nyholms Hovedvagt gengivet i Thurahs værk: Hafnia Hodierna, 1748

Trods den manglende originaltegning er det muligt at danne sig et
indtryk af Nyholms Hovedvagt, som den fremstod kort efter
opførelsen. Først og fremmest er der håndværksmestrenes overslag
og regninger, der giver detaljerede oplysninger om dimensioneringen
af bl.a. spiret og facadens proportionering og overfladebehandling.
Disse falder ganske fint i tråd med arkitekten Lauritz de Thurahs
gengivelse af østfacaden i bogværket Hafnia Hodierna fra 1748 (fig.
1). Her ses også de føromtalte kviste i mansarden, der som nævnt
kom til på Schumachers foranledning. På et prospekt af Eckersberg
fra begyndelsen af 1800-tallet ses yderligere 3 kviste på vestsiden af
bygningen. En senere opmålingstegning, som kan dateres til
1790´erne viser Hovedvagten med de endnu bevarede kviste i taget
og det lave, buttede klokkespir (med det senere i 1752 tilføjede
urværk med skive) (fig. 2). Kun kviste i mansardetagen er vist.
Antallet er således i overensstemmelse med de 7, som Ph. de Lange
angiver i sin slutregning.
Hovedvagten blev opført på et muret fundament på syldsten. De
udvendige mure har ganske givet stået berappede eller skurede
(måske pudsede) og kalkede. Vi ved fra Langes overslag, at de
murede pilastre fremstod kvaderpudsede, ganske som gengivet hos
Thurah, og hovedgesimsen var ligeledes trukket i puds.
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Fig. 2 Nyholms Hovedvagt. Opmåling fraslutningen af 1790’erne. Udsnit af tegning,
Rigsarkivet.

Klokkespiret blev oprindelig opbygget ovenpå mansardbjælkelaget
over den gennemgående spantesal (sal til optegning / opridsning af
skibenes spanter i naturlig størrelse). Det fremgår af
regnskabsbilagene. I regnskaberne nævnes endvidere den profilerede
mansardgesims af træ og ”alle fornødne buer og snirkler”, der
opsættes på den nedre del af det sekskantede klokkespir, som
efterfølgende beklædes med kobber. Ifølge tømrermesterens overslag
skulle spirets bredde – i henhold til den approberede tegning – være
4 ½ alen. Bredden blev som nævnt ændret og øget med 1 alen i
henhold til stadsbygmesterens anvisning. De angivne hovedmål –
højde og bredde – er i overensstemmelse med klokkespirets
dimensioner, vist på Thurahs opstalt.
Thurahs gengivelse af Nyholms Hovedvagt kan med andre ord
betragtes som ganske retvisende. Det gælder også den volutformede
udsmykning på kvistfronten, som senere beskrives i forbindelse med
kvistenes renovering i 1802, hvor udsmykningen fjernes.
I sin beskrivelse af Nyholms Hovedvagt fremhæver Thurah de mange
”zirlige og bekvemme værelser”, som huset rummede, ”at den i
nødsfald kunne tjene en mådelig familie til beboelse”. Udover den
daglige vagt, skulle bygningen også om nødvendigt give husrum for
en officer af højere rang, som i krigstid skulle stå for kommandoen
ved Batteriet Sixtus. I stueetagen var der i den sydlige ende indrettet
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en matros-vagtsstue, et stort gennemgående rum på 4 fag, og ved
nordgavlen forefandtes to officers-vagtstuer i umiddelbar forlængelse
af den brede forstue med hovedtrappen, der førte op til 1. sal /
mansardetagen. Endvidere var der indrettet et køkken på to fag mod
vest til de vagthavende officerer: Dette køkken blev i 1798 indrettet
til opholdssted for ”kirurgien”, og et noget mindre køkken blev
indrettet i et lille rum, der blev etableret mellem ”kirurgien” og
forstuen ved at inddrage en del af sidstnævntes areal, der derved blev
reduceret ca. 1½ meter i dybden (fig. 3). Den nu stående
bindingsværksskillevæg, der danner forstuens bagvæg er således
kommet til ved nævnte ombygning. Væggen menes dog at være
fornyet i 1827. Det lille køkken er stadig bevaret med samme
funktion. Vinduet i skillevæggen ud til forstuen er et ældre
genanvendt vindue, hvis proveniens ikke kan dokumenteres.

Fig. 3. Nyholms Hovedvagt. Udateret tegning. Den underste etage fremstår som før
den store ombygning i 1826-27. En senere påskrift angiver årstallet 1842. Rigsarkivet.

Hovedtrappens nuværende placering anses for at være oprindelig,
men trappen er senere fornyet – senest i 1946. I bygningens
midterste fag var et ”sprøjtehus” – et rum til opbevaring af
brandsprøjter med adgang via en yderdør i vestsiden af bygningen.
Denne dør blev senere – efter 1862 – erstattet med et vindue.
På 1. sal / mansardetagen var som nævnt indrettet en gennemgående
spantesal, der strakte sig i hele husets bredde. Dette gennemgående
rum kunne naturligvis kun etableres på nævnte etage, ved at
klokkespiret blev opført på mansardbjælkelaget oven over og ikke
som i dag på hovedbjælkelaget.
I marts 1752 leverede urmager Peter Mathiesen et ur med urværk til
8 dages gang, som blev opsat i klokkespiret samme år. Uret er stadig
bevaret.
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Vægten
af
klokkespiret
–
den
svære
og
tætstillede
tømmerkonstruktion, som hvilede på mansardbjælkelaget – gav på
længere sigt problemer, og i 1819 fandt man spirets nedre
tømmerkonstruktion og det bærende bjælkelag så svækket, at man
besluttede at nedtage den tunge klokke, der var ophængt i
konstruktionen. Klokken blev i stedet ophængt i en ny fritstående
klokkestol på Sixtus Batteri. Få år senere – i 1826 – træffer man den
endelige beslutning om at nedtage og forny spiret i forbindelse med
en gennemgribende hovedistandsættelse af bygningen. På grund af
betydelige sætninger i de oprindelige skillevægge nedtages samtlige
vægge i stueetagen, og nye vægge i bindingsværk med murede tavl
opføres på nyanlagte fundamenter. Endvidere blev der i mandskabets
vagtstue opført en ny skorsten på en nypiloteret grund og på nye
fundmenter og en ny tværgående skillevæg opført langs skorstenen,
hvorved mandskabets vagtstue blev reduceret med 1 fag. Det adskilte
lokale blev indrettet til kontor med forstue mod øst fælles med
vagtstuen. Også de ældre skillevægge på 1. sal blev nedtaget og nye
bindingsværksvægge til at afdele de to kvistværelser og et kammer
blev opført. Spantesalen var nu ikke længere i brug og etagen kunne
anvendes på anden vis.
Ved klokkespirets genopbygning valgte man at fundere det på
hovedbjælkelaget og ikke som oprindeligt, på det noget spinklere
mansardbjælkelag (jf. fig. 3). I forbindelse med tagets omlægning blev
alle kviste nedtaget og 6 støbejernsvinduer blev oplagt i tagfladen i
stedet. Mansardspærene blev fornyet, og den oprindelige
mansardgesims blev nedtaget. Det er ikke påvist, om taget blev
forsynet med en ny mansardgesims ved nævnte tagomlægning, som
var afsluttet i 1827. Ældre tegninger fra 1840´erne viser endnu den
nævnte
gesims,
men
på
fotografier
fra
1880´erne
er
mansardgesimsen ikke længere at se. Gesimsen må følgelig være
blevet nedtaget i de mellemliggende år med det resultat at
hovedvagten fik sin nuværende slappe tagprofil.
Klokkespiret fik ved genopbygningen i 1827 ændrede proportioner.
For at forbedre adgangsforholdene i spiret og opnå et større lysindtag
blev spiret forhøjet med godt 1 meter. Med de ændrede dimensioner
opstod en uheldig forskydning i spirets og bygningens
proportionering.
I begyndelsen af 1860´erne - under forberedelserne til Gammelholms
rømning og værftets udbygning på Nyholm - udarbejdede arkitekten
Ferdinand
Meldahl
adskillige
projektforslag
til
nye
værkstedsbygninger på Holmen. Også opførelsen af en ny vagt- og
arrestbygning kom på tale. Meldahls skitser hertil blev imidlertid
ikke ført ud i livet. I stedet valgte man at indrette et retslokale med
arrester i den gamle Hovedvagt på Nyholm. Det første projekt til en
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sådan nyindretning er udarbejdet i 1876, men først i 1880 foreligger
den ministerielle godkendelse. Der var tale om ret omfattende
ændringer i bygningens hoveddisponering, idet ca. halvdelen af
stueetagen og hele 1. sal / mansardetagen blev inddraget til nævnte
funktioner. Nye skillevægge blev opbygget i stueetagen bl.a. den nu
stående langsgående skillevæg i bygningens sydlige ende (fig. 4a, 4b
og 4c). De bevarede fire-fyldningsdøre med indstukne hængsler og
sene 1800-tals indfatninger, som findes i nævnte afsnit af bygningen
stammer ligeledes fra nyindretningen i 1880.

Fig. 4a. Nyholms Hovedvagt. Projekt fra 1880 til indretning af retslokale mv. i
stueetagen samt fængselsceller i mansardetagen. Rigsarkivet.
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I mansardetagen, hvor en række fængselsceller blev etableret, blev
ældre fyldingsdøre forsynet med et vindue. Enkelte af disse er endnu
bevaret i den væg, som blev opbygget ind til cellerne i risalitten. Her
blev der plads til 3 fængselsceller adskilt ved dobbelte
bræddeskillevægge. Samtidig blev vinduerne i risalitten blændet /
tilmuret. Vinduesåbningerne blev først retableret i 1908 - adskillige
år efter at Hovedvagtens funktion som arresthus ophørte, hvilket
skete ved ibrugtagningen af den nye arrestbygning, som stod færdig i
1891.

Fig. 4b. Udsnit af fig. 4a. Plan af stueetagen 1880.

Fig. 4c. Udsnit af fig. 4a. Plan af 1. sal – mansardetagen. 1880.

Ved ombygningen i 1880 blev hovedtrappen i forstuen fornyet,
bjælkelagene mellem stuen og 1. sal afstivet og nye gulvbrædder
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udlagt på nyt underlag – delvis stampet beton – i de nyindrettede
rum i stueetagen, heriblandt også de to nyindrettede lokaler ved
nordgavlen.
Få år senere – i 1883 – gennemgik facaderne en hovedistandsættelse.
Ældre kalklag på murværk og gesimser blev fjernet. Det vides, at
bygningen på daværende tid fremstod med skuret og kalket
murværk, som nu blev afrenset og repareret. Afslutningsvis blev
facaderne på ny skuret og strøget med en pigmenteret kalk /
kalkfarve.
Klokkespiret skulle hen imod slutningen af århundredet endnu
engang gennemgå en hovedreparation. I året 1890 blev spirets
kobberbeklædning nedtaget og betydelige dele af beklædningen
fornyet. Spirets tømmerkonstruktion blev angiveligt ikke berørt
udover mindre partielle reparationer. Frontonen og hele taget
istandsættes i årene 1915-16. Dele af frontonens sandstensgesims
fornyes.
Endelig skal nævnes at den nuværende klokke i spiret er opsat i
1945. Iflg. Inskriptionen: ”Støbt på Orlogsværftet 1945 til taarnuret
på Nyholms Hovedvagt i stedet for den af tyskerne røvede klokke”.
I 1946 nedbrydes den gamle hovedtrappe i forstuen og en ny
opbygges efter tegninger udført af Søværnets Bygningsvæsen. Det
vides ikke om den nyopførte trappe er udført som kopi af den ældre,
eller om der er tale om en ”stilrestaurering”.

Trappen mellem første og anden etage.
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MILJØMÆSSIG VÆRDI
Med sin beliggenhed ved Holmens havnefront og i lige linje med
Nyholms Mastekran fremtræder Hovedvagten som et markant
bygningsværk, der besidder en væsentlig værdi set i miljømæssig
sammenhæng, ikke mindst som et historisk vidnesbyrd om
Danmarks florissante periode som søfartsnation.

Fregatten
”Niels
Juel”
ved
hovedvagten på Nyholm. Maleri af
Emanuel Larsen, 1857. Statens
Museum for Kunst.
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Bygningen repræsenterer sammen med Nyholms Mastekran,
Spanteloftsbygningen, Østre- og Vestre Takkelagehuse den tidligste
endnu eksisterende bebyggelse på Holmen. De miljømæssige værdier
knytter sig til det fint bevarede kompleks af værfts- og
magasinbygninger, hvori Hovedvagten indgår som en vigtig
medspiller.

KULTURHISTORISK VÆRDI

Under Kronen med Pavillonen til
venstre og kasernebygningen bagved.

De kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens oprindelige og
mangeårige funktion som vagtbygning samt til de skiftende
funktioner, som bygningen siden har kunnet rumme, og som kan
aflæses i de bevarede spor efter senere bygningsforandringer og
skiftende modestrømninger. Såvel de ældst bevarede vinduer, som de
nyere vinduer med klassicistiske profiler fra det sene 1800-tal, de
mange ældre døre med stil- og konstruktionsmæssige forskelligheder
har kulturhistorisk værdi (historisk fortælleværdi). Det gælder
ligeledes næsten alle de stående skillevægge, hvoraf de ældste
stammer fra hovedistandsættelsen i 1826-27, men blev angiveligt
genopført på deres oprindelige plads.
Desuden rummer uret i tårnet kulturhistoriske værdier, både i kraft
at urets alder og den velbevarede mekanik.
Bygningens funktion som vagtbygning kan aflæses i det
karakteristiske arkademotiv. I det åbne rum bag arkadebuerne stod
vagten i læ for vejr og vind. Navnet: ”Under Kronen” – som er det
hyppigst anvendte – er af nyere oprindelse. Navngivningen skyldes
antagelig det altdominerende spir med krone, der knejser over
bygningen.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Nyholms Hovedvagt adskiller sig som type ikke væsentligt fra
datidens
militære
vagtbygninger,
og
må
trods
senere
bygningsændringer stadig anses som værende en fornem
repræsentant for senbarokkens militære byggeri. Der synes
endvidere at have været et tæt arkitektonisk slægtskab med
Toldkammerbygningen, som lå ret overfor Hovedvagten – på den
anden side af havnen. Toldkammerbygningen blev opført af J.C.
Krieger i 1733-35 med et fremspringende midtparti med åbne
arkader, kvaderpudsede pilastre og en bred segmentfronton. Således
mange arkitektoniske fællestræk med Nyholms vagtbygning, der blev
opført 10 år senere.

Det med bygningen næsten jævngamle
urværk er stadig fungerende.

Hovedvagtens smukt modelerede bygningsfremspring – de murede
pilastre med profileret gesims og base i natursten, den fremskudte
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risalit, der krones af en segmentfronton med Chr. V´s monogram og
de markant profilerede gesimsled – afspejler væsentlige barokke
stiltræk af høj arkitektonisk værdi. Derimod er den oprindeligt
velproportionerede bygningsprofil, som vist hos Thurah (fig. 1), delvis
gået tabt under senere ombygninger.
I det indre opleves endnu i dag harmoniske rumforløb, som afspejler
bygningens skiftende anvendelse. Endvidere rummer bygningen
snedkerarbejder af forskellig proveniens. Disse er ligeledes af
arkitektonisk værdi, idet de indgår som en naturlig del af det
bevarede interiør.

Hovedvagten set fra sydøst.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
Hovedvagten er en fornem repræsentant for senbarokkens militære
byggeri, og besidder væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske
kvaliteter.
De bærende fredningsværdier knytter sig endvidere til bygningens
beliggenhed ved Holmens havnefront i samspil med Nyholms
Mastekran. Begge repræsentanter for den tidligste endnu
eksisterende bebyggelse på Holmen i tilknytning til det bevarede
kompleks af værfts- og magasinbygninger.
De bærende fredningsværdier knytter sig ligeledes til de
kulturhistoriske og antikvariske værdier i de bevarede
bygningsdetaljer og snedkerarbejder: såvel de ældst bevarede
vinduer, som de nyere vinduer med klassicistiske profiler fra det sene
1800-tal
samt
de
mange
ældre
døre
med
stilog
konstruktionsmæssige forskelligheder. Hertil kommer de bevarede
dele af en ældre grundplan samt den traditionelle materialeholdning
i det indre såvel som i det ydre.

Udsnit
af
vestfacade.
Facadens
fagdeling er markeret ved pilastre med
sandstenskapitæler og -baser.

ANBEFALINGER
Ved forhøjelsen af klokkespiret (godt 1 meter), og ved ændringen af
mansardtagets profil, som fandt sted ved en omlægning af taget i
begyndelsen af det forrige århundrede, er der opstået en uheldig
forskydning i spirets og bygningens proportionering.
Den oprindelige tagprofil med den markant profilerede
mansardgesims bør genskabes ved næste tagomlægning. Det vil være
af afgørende betydning for bygningens arkitektoniske fremtoning. En
genopretning af den oprindelige tagprofil vil understrege den
senbarokke arkitektur, som kendetegner bygningens facader, og
dermed styrke de arkitektoniske værdier.
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Endvidere kan det anbefales, at man ved den kommende
hovedistandsættelse af interiøret fjerner den sekundære og ret sene
tværgående skillevæg ved det nordvestvendte kontor, således at et
mere harmonisk rum etableres her. Herved opnår man en delvis
genopretning af rumindretningen i den nordlige ende af bygningen,
hvor officersvagten oprindelig havde vagtstue.
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