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BYGNINGSBESKRIVELSE
Planbygningen ligger ud til Nyholms havnefront bag Mastekranen,
med hvilken den er delvis sammenbygget. I Planbygningen, som også
benævnes Spantehuset eller Planen, blev spanterne til de store
orlogsskibe ridset op efter skabeloner på gulvet og derefter hugget til
i fuld størrelse. Det ligger i sagens natur, at Spantehuset følgelig blev
opført i umiddelbar tilknytning / nærhed til beddingerne, hvor
skibene blev bygget. Sammenbygningen med Mastekranen må ses ud
fra et ønske om at lade bygningerne langs vestsiden af Nyholm ligge i
samme flugt. Således kom det nye Spantehus til at flugte med
vestsiden af Smedjen og Nyholms Hovedvagt. Af et ældre fotografi af
havnefronten, før år 1900, får man forståelsen af den flugtende linje,
man oprindeligt tilstræbte, hvor også Spantehuset / Planbygningen
og Smedjen fremtræder med et næsten ens facadeudtryk (fig. 1).

Fig. 1. Spantehusetca. år 1900. Bygningens vestfacade i flugt med den gl. smedje.

Planen er en grundmuret bygning i en etage med en bræddebeklædt
trempelkonstruktion, der bærer den store papbeklædte tagflade.
KULTURSTYRELSEN

3

Facaderne har en taktfast rytme, markeret ved dybe dør- og
vinduesnicher på bygningens tre sider. Nicherne går ned til soklen
med pudsede brystningsmure. I østfacaden er 21 vinduesfag, kun 16
fag i vestsiden, hvor sammenbygningen med Mastekranen optager de
resterende 5 fag. I sydgavlen er den oprindelige murede
refendfugning omkring de to portåbninger bevaret. I gavlens
midtparti, som tidligere var skjult bag en påbygget pavillon, blev der
i 1875, da pavillonen blev nedrevet, etableret de nuværende
vinduesåbninger. To hovedindgangsdøre i nordgavlen giver adgang til
bygningen, der i de 3 nordligste fag er i to etager med et traditionelt
træbjælkelag, der bæres dels af de tykke ydermure, dels af en søjledragerkonstruktion, som kun er delvis synlig i etagerne. Her er der i
dag indrettet kontorer, omklædningsrum og træningslokaler. I den
sydlige del af bygningen, som anvendes til sportsaktiviteter, er
trempelkonstruktionen frilagt.
Bygningen er opført på et muret og pælefunderet fundament. Over
den pudsede sokkel fremtræder murene, som er opført i gule
flensborgsten, berappede og kalkede. Vinduerne er med to gående,
sprossedelte rammer. Bortset fra enkelte vinduer i kontorerne i nordvestsiden af bygningen er alle vinduer forsynet med en lodpost uden
fals / anslag for vinduesrammerne. Alle vinduesrammer er følgelig
overfalset ud for midterposten. Vinduesrammerne er antagelig fra
første halvdel af 1900-tallet. Bevarede tegninger fra 1929 viser
overfalsede vinduesrammer uden lodpost, som vi finder dem i de
fornævnte kontorer ved nordgavlen. Vinduerne i den nordlige
trempelgavl
er
fire-rammede
dannebrogsvinduer
med
kvartstafprofiler på karm og ramme. Altså fra tiden efter år 1900. De
er formodentlig alle isat i 1913, hvor bygningen får sin nuværende
tagprofil. De ses på tegningerne fra nævnte år.
Rumindretningen i den nordlige del af bygningen er relativ ny.
Trappen flyttet og nye lette gipspladevægge er opbygget. Tilbage står
endnu den ældre bindingsværksskillevæg, der danner den
tværgående adskillelse mellem den nuværende idrætshal og det
nordlige 2-etages bygningsafsnit med omklædning, fitnesscenter og
kontorer.

Facade mod nord. Den træbeklædte
overbygning med trempelkonstruktion
ses.

Facade mod syd.

Idrætshal i Spantehuset.

BYGNINGSHISTORIE
Det ældste spantehus på Nyholm blev nedrevet i 1763. Det var en
bygning opført helt i træ – en bærende bindingsværkskonstruktion
beklædt med brædder eller planker – og med en udsigtspavillon i 2
stokværk ved den søndre gavl. Fra den øverste etage kunne Kongen
overvåge stabelafløbningen fra den hosstående bedding.
Det var givetvis under inspiration af denne bygning, at bygmester
Philip de Lange i 1759 fremsendte sin første tegning til en ny
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udsigtspavillon, der også viser hans forslag til sydgavlen af det nye
spantehus, som allerede da må have været under overvejelse (fig. 2).
Tegningen viser i arkitektonisk henseende et nært slægtskab med
den gamle pavillon.

Fig. 2. Forslag til udsigtspavillon ved sydgavlen af det nye spantehus. Philip de Lange,
1759. Rigsarkivet.

På opfordring fra Holmens chef indsender Lange i 1763 et revideret
forslag. Der er desværre kun bevaret en plantegning af Spantehuset,
men denne viser, at bygmesteren har arbejdet med en noget anden
disponering af Pavillonen og Spantehusets sydgavl sammenlignet
med det første forslag (fig. 3). Ph. de Lange fremsender to overslag
der vedrører Spantehuset – et på en grundmuret bygning og et på en
tilsvarende bygning opført i bindingsværk og beklædt med planker.
Generalkommissariatet anbefaler den grundmurede model, som
forelægges til kgl. approbation. Med hensyn til Pavillonen ønsker
Kommissariatet en bygning af ”mere anseende” end det af Lange
forelagte, og man anmoder derfor den franske arkitekt N.H. Jardin,
som i maj 1760 var blevet beskikket som general- og hofbygmester
om at give udkast til den kongelige udsigtspavillon (fig. 4).
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Fig. 3. Revideret forslag til nyt Spantehus. Plantegning af Philip de Lange, 1763.
Rigsarkivet.

Jardins pavillon har i sin plandisposition umiskendelige fællestræk
med Ph. de Langes tidligere udkast. Ser man bort fra forskellen
mellem Jardins ovale bygningskrop og Langes rektangulære
grundplan, er der tydelige fællestræk ved de to skitserede
trappeforløb (jf. fig. 3 og 4). Kan Jardin have taget udgangspunkt i
Langes tidligere projekt og plandisposition og alene koncentreret sig
om det arkitektoniske hovedgreb – den utraditionelle ovale
bygningskrop, der på så fortræffelig vis forener sig med de to
rektangulære bygningskroppe, der udgør selve Spantehuset? Det
melder kilderne desværre intet om.

Fig. 4. N.H. Jardins projekt til Den kgl. Pavillon ved det nye spantehus. Stik af G.E.
Rosenberg.

Ph. de Lange får murerentreprisen og indgår kontrakt i februar 1764
på opførelsen af Spantehuset og Jardins pavillon. Sidstnævnte var
tænkt opmuret i den bornholmske nexøsandsten, men da der ikke
fandtes noget forråd af denne sandsten på Holmen, anmoder
Generalkommissariatet om at få udleveret det ønskede kvantum sten
fra lageret ved Frederikskirken.
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I september måned 1765 påbegyndes kobbertækningen af kuplen
over Pavillonen, og byggeriet må formodes at være tilendebragt ved
årets udgang.
Spantehuset blev opført på samme sted, hvor det gamle, nu nedrevne
spantehus havde ligget. Det vil sige i umiddelbar nærhed af de to
ældste beddinger på Nyholm. De store spanter til skibene blev i
Spantehuset ridset op på gulvet efter skabeloner og efterfølgende
tilhugget samme sted, alt imens skibene blev rejst i beddingerne.
Det nye Spantehus / Planbygningen blev anlagt således, at
vestfacaden kom til at ligge i flugt med Smedjens vestfacade og
ligeledes i flugt med Hovedvagtens vestside. Der har tilsyneladende
ligget arkitektoniske overvejelser til grund for denne disposition, og
det
giver
os
dermed
en
forklaring
på
Spantehusets
sammenbygningen med Mastekranen, der ikke synes funktionelt
betinget.

Fig. 5. Spantehuset og Den kgl. Pavillon, 1781. Rigsarkivet.

I 1781, kun 16 år efter at det nye Spantehus var rejst, måtte den nu
stærkt brøstfældige Pavillon ved sydgavlen renoveres – ja helt
fornyes. Det fremgår af korrespondancen i forbindelse med
besigtigelsen af bygningen, at hele konstruktionen var opført i træ og
ikke som hidtil antaget i den bornholmske sandsten, som oprindelig
var foreskrevet. Træpavillonen var naturligvis blevet malet med
oliefarve i en stenkulør, men den udsatte beliggenhed medførte en
hurtig nedbrydning og forrådnelse af træet. Der udarbejdes tegninger
til en ny pavillon ganske svarende til den, der var opført efter Jardins
tegning, kun med den forskel, at pavillonens søjler, pilastre og
trappetrin og antagelig også den øvre balustrade nu blev udført i den
rødbrune sandsten og efterfølgende oliemalet. De bevarede tegninger
viser opstalt, planer og snit af hele Spantehuset samt en
detailtegning af en søjle (fig. 5 og 6).

Fig. 6. Spantehuset. Ny søjle til Den
kgl. Pavillon, 1781. Rigsarkivet.
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Ovennævnte tegning viser endvidere, at Spantehusets nordgavl ikke
oprindelig var afvalmet, men havde en rejst gavl, der modsvarede
gavlen på den nærtstående Smedje. Den gennemgående fabrikskvist,
som ses på senere gengivelser, er heller ikke vist på tegningen fra
1781.
Nordgavlen får senere sin helvalm svarende til sydgavlen. Bygningen
er vist på en ”opmåling” fra slutningen af 1790´erne, hvor begge gavle
er vist med helvalm, og hvor nu også fabrikskvisten er kommet til
(fig. 7).

Fig. 7. Spantehuset. Gengivelse fra 1790’erne. Udsnit af større tegning. Rigsarkivet.

Spantehuset blev opført som en dobbelt længebygning med to
teglklædte sadeltage, i midten båret af et langsgående underslag
(dragerværk), som det fremgår af tværsnittet på tegningen fra 1781
(jf. fig. 5). Det store spænd under det dobbelte sadeltag gav
muligheden for at spanter til to linjeskibe kunne tilvirkes samtidig.
I 1838 gennemgår Spantehuset en hovedreparation. Den
gennemgående fabrikskvist nedtages og i stedet oplægges en række
støbejernsvinduer i tagfladen. Mod vest isættes endvidere en række
døre med overstående hejsekvist i hvert femte vinduesfag, der
modsvarede lignende døre med kviste i den nord for liggende Smedje
(jf. fig. 1).
Jardins Pavillon blev nedrevet i 1875. På dette tidspunkt var den
ikke længere i brug.
Med overgangen til nye skibstyper og nye skibsbygningsmaterialer
mistede Spantehuset sin oprindelige funktion. Efter en del år hvor
bygningen stod ubenyttet hen, blev der i 1905 fremlagt planer om at
ombygge og indrette en marinekaserne i huset. Forslaget blev
skrinlagt og i stedet blev en ny kasernebygning opført ved Batteriet
Sixtus.
Endelig i 1913 fik Ph. de Langes Spantehus nådestødet, da man
besluttede at anvende bygningen til kuloplagring. Den bærende
midtkonstruktion mellem de to sadeltage viste sig upraktisk til dette
formål, og tag og underslag blev nedbrudt. I stedet opbyggedes den
nuværende trempelkonstruktion, der spænder over hele bygningens
bredde. De grundmurede facader med den taktfaste vinduesinddeling
blev bibeholdt. Herover rejstes den nævnte trempel, som udvendig
KULTURSTYRELSEN

8

blev forsynet med en bræddebeklædning, og taget beklædt med
tagpap (fig. 8 og 9).

Fig. 8.Planbygningen. Projekt til ombygning, 1913. Planer og facade. Rigsarkivet.

Fig. 9. Planbygningen. Projekt til ombygning, 1913. Opstalter og snit. Rigsarkivet.

I den nordlige ende af bygningen er en ældre tværgående
bindingsværksvæg med murede tavl, som adskiller den nuværende
idrætshal fra det to-etages bygningsafsnit, hvor der er indrettet
kontorer og omklædningsrum. Væggens placering er tilsyneladende
oprindelig – også vist på Ph. de Langes tegning. Den blev omsat i
1835 og er antagelig i det store og hele bevaret fra denne tid.
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Oplagringen af kul i Spantehuset ophørte allerede omkring 1920. En
kort funktionsperiode på blot 7 år, som affødte et så væsentligt
indgreb
i
Spantehusets
/
Planbygningens
oprindelige
hovedkonstruktion og tagprofil.
Op gennem 1920´erne blev bygningen anvendt på forskellig vis. Det
nordlige bygningsafsnit indrettes bl.a. til folkelokaler og senere i
1929 indrettes ”opholdslokaler” i de to etager. Nye vinduer isættes og
de ældre vinduer forandres og bliver forsynet med nye rammer.
Den nuværende indretning er et resultat af en ombygning udført i
1995-96.

Ældre
bindingsværksvæg
idrætshal
og
det
bygningsafsnit.

mellem
nordlige
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MILJØMÆSSIG VÆRDI

Omklædningsrum på 1.sal
nordlige bygningsafsnit.

i

det

Med sin beliggenhed ved Holmens havnefront bag ved Nyholms
Mastekran og i flugt med Hovedvagten udgør det gamle Spantehus /
Planbygningen et væsentligt bidrag til det maritime miljø, som blev
skabt op gennem det 18. århundrede.
Bygningen repræsenterer sammen med Nyholms Mastekran,
Hovedvagten,
Spanteloftsbygningen
og
Østreog
Vestre
Takkelagehuse den tidligste endnu eksisterende bebyggelse på
Holmen. De miljømæssige værdier knytter sig til det fint bevarede
kompleks af værfts- og magasinbygninger, der blev opført i det 18. og
19. århundrede, efter anlæggelsen af flådens leje, opfyldning af en ny
værftsplads ved lejet (Nyholm) og Orlogsværftets senere udvidelse.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Trods den gennemgribende ændring af bygningens tagprofil,
nedbrydningen af bygningens indre midterbærende konstruktion og
den kongelige udsigtspavillon, besidder bygningen stadig væsentlige
kulturhistoriske og antikvariske værdier, der giver mindelser om

Planbygningen og Mastekranen set fra
nord.
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dens oprindelige funktion – et hus af betydelige dimensioner, bygget
for at kunne tilvirke spanterne til to store linjeskibe på samme tid.
De to rundbuede portåbninger i sydgavlen, hvorigennem det
uforarbejdede tømmer og de tilhugne spanter til de to linjeskibe blev
taget henholdsvis ind og ud, den virkningsfulde anvendelse af
refendfugningen omkring samme porte og det mellemliggende
glatpudsede murparti, hvor udsigtspavillonen oprindelig stod, og ikke
mindst de dybe vinduesnicher viser os et bygningsværk hvor funktion
og æstetik gik hånd i hånd. Et historisk vidnesbyrd om flådens og
orlogsværftets florissante periode omkring midten af 1700-tallet.

Refendfuget
murparti
portåbning i sydgavl.

omkring

Der knytter sig imidlertid også kulturhistoriske værdier til den
tidlige 1900-tals tagkonstruktion med den bræddebeklædte trempel,
der viser, hvorledes Søværnets Bygningsvæsen formåede at ombygge
det gamle spantehus til en moderne funktionel halbygning med
respekt for de historiske og arkitektoniske værdier.
Endnu kan den oprindelige, skrånende taglinje fra det ældre
spantehusaflæses i Mastekranens murværk, hvor de to bygninger
mødes. Også dette spor har kulturhistorisk værdi.
Det gælder ligeledes den ældre, delvis oprindelige, tværgående
bindingsværksskillevæg, der adskiller den nuværende idrætshal (den
tidligere spantesal) fra det to-etages bygningsafsnit mod nord.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Planen er en velproportioneret halbygning, der trods trempeltagets
omfangsrige volumen ikke virker anmassende i det ellers relativt
sårbare miljø med en bebyggelse af beskedne dimensioner. Den
bevarede 1700-tals arkitektur, som karakteriserer det murede
underhus går fint i spænd med den senere bræddebeklædte
trempelkonstruktion. Bygningens ydre besidder således væsentlige
arkitektoniske kvaliteter.

Spantehusets oprindelige tagrejsning
kan aflæses i Mastekranens murværk.

Den taktfaste ”modellering” af underhusets facader, der er skabt ved
de dybe vinduesnicher, besidder arkitektoniske kvaliteter, ligesom
den markante rundbuede indramning om de to portåbninger i
sydgavlen er af såvel kulturhistorisk som arkitektonisk værdi.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier knytter sig primært til den ydre
arkitektoniske bearbejdning – en sammensmeltning af to epoker i
bygningens historie. Herudover må det oprindelige, murede underhus
anses for at besidde betydelige fredningsværdier – såvel ud fra en
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kulturhistorisk som arkitektonisk betragtning. Hertil kommer den
traditionelle materialeholdning.
I
det
indre
anses
den
endnu
bevarede
tværgående
bindingsværksskillevæg, der adskiller idrætshallen fra det to-etages
bygningsafsnit for at besidde bærende fredningsværdier. Det gælder
ligeledes det ældre dragerværk i lokalerne, der vender mod nord /
nordvest samt den traditionelle materialeholdning.
Vestfacadens dybe vinduesnicher.

ANBEFALINGER
I bygningens indre savnes en mere bevidst bearbejdning af væg-,
gulv- og loftsflader. Et ændret materialevalg i bedre samklang med
den enkle byggestil, der karakteriserer den ældre og oprindelige del
af den stående halbygning, var ønskelig.
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