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BYGNINGSBESKRIVELSE
Spanteloftsbygningen er opført på østsiden af Nyholm ud til kanalen /
Søminegraven. Den karakteristiske bygningsprofil afspejler kun i
nogen grad de funktioner, bygningen oprindelig var ramme om. Mod
øst fremtræder underetagen / underhuset med en åben stolpebåret
tømmerkonstruktion med svagt buede portoverliggere. Denne del af
bygningen – de sydligste 40 fag / 20 portfag – var oprindeligt et
gennemgående åbent rum indrettet med henblik på opbevaring af
flådens chalupper, mens der i de nordligste fag var indrettet kontorer
m.m. Det overliggende bjælkelag er af kraftige dimensioner båret af
to rækker dragerværker. Den kraftige dimensionering af bjælkelaget
har sin forklaring i den oprindelige funktion, nemlig at
orlogsskibenes chalupper her kunne ophænges frit i taljer og på den
måde opbevares beskyttet for vejrliget. Overhuset er smallere og
opbygget som et traditionelt bindingsværkshus, med fritspændende
bindbjælker båret af et hængeværk i tagkonstruktionen. Overhuset
er opbygget primært for at kunne rumme en gennemgående
spantesal til afslåning / optegning af flådens spanter, hvilket
begrunder
det
store
spænd
og
den
beskrevne
hængeværkskonstruktion.

Spanteloftsbygningen set fra nordvest.

Bygningen blev oprindelig pælefunderet og østsiden opført på en
lavtliggende træhammer. Er i nyere tid partielt understøbt, og
østsiden blev allerede i 1941 renoveret med 2 rækker nedrammede
betonpæle, hvorpå der er støbt et svært betondæk. Facadestolperne
herover er afkortet og stillet på nye granitsokler. De 6 nordligste fag
er grundmuret i 1820 og opført på 2 skifter granitsten, hvorunder der
antagelig ligeledes er pælefunderet.
Ydermurene er opført i bindingsværk med murede tavl bortset fra
nordgavlen og de 3 nordøstligste fag, som i nederste etage fremstår i
grundmur. Murværket er berappet og kalket, bindingsværket
oliemalet. Farvearkæologiske undersøgelser påviser spor af mørk blå

De bevarede kroge til ophæng af både i
det åbne chalupskur.
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kompositionsfarve på tavl og rødbrun farve på bindingsværk som
ældste lag fulgt af en række lys gule og lyse grå kalklag på tavl og
bindingsværk. Den nuværende oxidrøde kalkfarve følger en sen
farvesætning af tavlene.
Taget over overhuset er et traditionelt sadeltag med helvalm beklædt
med røde tegl.
Vinduerne
i
underetagen
er
overvejende
fire-rammede
”klassicistiske” vinduer med en enkelt sprosse i underrammen.
Adskillige af vinduerne i vestsiden har lod- og tværposte med
trekvartstaf profil fra første halvdel af 1800-tallet. De øvrige vinduer
er nyere. I overhuset er vinduerne ligeledes fire-rammede, men
overvejende med småsprossede rammer med fire ruder i øverste og 6
ruder i nederste ramme. Også her finder man adskillige vinduer med
den karakteristiske trekvartstafprofil på lod- og tværpost – vinduer
som antagelig er fra første halvdel af 1800-tallet. De ældst bevarede
farvelag på vinduerne i vestsiden er en lys grå oliefarve.
Bygningens interiør fremstår nyrenoveret og med storrumskontorer i
underetagens sydlige sektion, mens den nordlige del af underhuset
samt hele overhuset i det væsentlige har bevaret den rumindretning,
som blev skabt i første halvdel af 1900-tallet.

Sydvendt gavl. Det åbne parti mod
kanalen ses til højre i billedet.

Udsnit af vestvendt facade.

BYGNINGSHISTORIE
På vestsiden af Nyholm ud for bedding nr. 2 lå det gamle Spantehus,
som var opført i begyndelsen af 1730´erne. Men allerede efter 10 år
var bygningen så forfalden, at en gennemgribende istandsættelse var
påkrævet. I stedet for at bekoste en hovedreparation af det gamle hus
foreslår Holmens chef, at der opføres et nyt spantehus”… hvor udi
tillige under neden kan indsættes chalupper…”. Han foreslår
bygningen opført på den modsatte side af øen, hvor det ældste og
endnu stående Plankehus fra 1722 efterhånden var tjenlig til
nedrivning.
I foråret 1741 modtager Generalkommissariatet tegning og overslag
over de skønnede materialeudgifter til det nye spantehus, fremsendt
af Holmens chef. Bygningen skulle opføres i ”bindingsværk og mur”.
Af overslaget fremgår det endvidere, at der til bindingsværket
anvendes ”ege hustømmer” med andre ord det frasorterede
egetømmer, som ikke var egnet til skibsbyggeriet, men ganske
velegnet som konstruktionstømmer i bygninger på land. Til bjælker
og spær skulle indkøbes pommersk fyrretømmer og til de murede tavl
94.000 flensborgsten.
Projektet til et nyt spante- og chaluphus fik kongelig approbation i
april 1741.
KULTURSTYRELSEN

4

En del materialer kunne naturligvis hentes fra Holmens forråd af
tømmer og sten, og ligeledes kunne man genanvende tømmeret fra
det ældre plankehus, som nu måtte vige pladsen for det nye
spantehus. Det var Generalkommissariatets ønske at nedbringe
materialeudgifterne til et minimum, hvorfor man i sidste ende også
besluttede at hente tømmeret fra lageret af materialer, som
stammede fra Det kongelige Ridehus, som Søetaten havde erhvervet
ved auktion i foråret 1740 med henblik på nedrivning. Da det
nedtagne tømmer fra ridehuset imidlertid havde ganske andre
dimensioner end det tømmer, som skulle anvendes til spantehuset,
blev Holmens chef pålagt nøje at udvælge det fyrretømmer, som
umiddelbart kunne anvendes uden omfattende forandringer og
tilpasninger.
Byggeriet må formodes at være påbegyndt i sommeren 1741. Først i
juni måned det følgende år er afbindingen af bindingsværket
tilendebragt og tømmerkonstruktionen rejst. I oktober samme år er
tegltaget lagt, da blytækkeren indgiver sit overslag på
blytækkerarbejdet, som bl.a. omfattede beklædning af rygningen og
de 4 grater med rullebly svarende til den blybeklædning af rygning
og grater, som samme år blev udført på Søarsenalets 2 hovedfløje.
Blytækkerarbejdet begrænsede sig ikke udelukkende til rygning og
grater. I overslaget nævnes også beklædning af tagvinduer og kviste
på den nye Spanteloftsbygning. At der oprindelig var kviste i taget
over spantesalen fremgår af en senere skrivelse fra Holmens chef og
senere endvidere af Pælebukkervæftets årsrapport fra 1819-20, hvor
det nævnes at de gamle kviste nedtages og nye tagvinduer isættes.
Desværre giver de skriftlige kilder ingen oplysning om antallet af
kviste og kvistenes form /type.
Det forekommer sandsynligt, at det store tagrum over spanteloftet
har været anvendt til opbevaring af de materialer, som benyttedes
ved opslagningen af spanterne – skabeloner, brædder m.m. I lighed
med Takkelagehusene på Nyholm, hvor tagrummene blev fuldt
udnyttet, har Spanteloftsbygningen angiveligt også været forsynet
med kviste for at opnå det fornødne dagslysindtag.
Murerarbejdet – for så vidt angår opmuringen af tavlene – er godt i
gang i sommeren 1743, hvor murermesteren anmoder om endnu
40.000 flensborgsten. I oktober 1743 er byggeriet tilendebragt.
Spanteloftsbygningen blev opført på østsiden af Nyholm, helt ud til
kanalen. Bygningen kan betragtes som to huskonstruktioner, der
står oven på hinanden (fig. 1). Underhuset – oprindeligt chalupskuret
– med et kraftigt dimensioneret bjælkelag båret af to rækker
underslag (dragerværk). Bjælkelaget over chalupskuret blev netop
udført i så svære dimensioner for at kunne bære de op til 10-12 meter
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lange chalupper, som her blev ophængt frit i taljer. Overhuset, hvor
spanteloftet var indrettet, er smallere og opbygget som et traditionelt
bindingsværkshus med fritspændende bindbjælker, som bæres af et
hængeværk på grund af det store spænd.

Fig. 1. Spanteloftsbygningen. Udsnit af større tegning, udateret. Rigsarkivet.

For at have målfaste tegninger – spanterids – har det været ønskeligt
med et stabilt og tørt gulv. Det kunne med fordel etableres på etagen
over det åbne chalupskur. Også på Gammelholm havde man på den
tid et spanteloft, placeret på øverste etage over et bådebyggeri med
en åben underetage.
I R.W. Bauers beskrivelse af Orlogsværftet i 1862 hedder det bl.a.:
”Spanteloftsbygningen tidligere kaldet Chaloupskuret efterdi det
benyttedes til opbevaring af Flådens fartøjer. Bygningen står med sin
yderside på bolværkshammeren og i underhuset findes endnu mange
steder svære hager under gulvbjælkerne oven over, hvori chalouperne
have hængte, dog ikke i de sidste 30 år… Den sydlige del af bygningen
i denne etage (øverste etage) optages af en sal 201½ fod lang, 43 fod
bred, hvor skibene afslåes(aftegnes) i fuld størrelse, en opslagning som
efter de gældende regler bliver eftermålt af Konstruktions- og
Reguleringskommissionen forinden tømmermændene tager deres
skabeloner til tilhugning af tømmeret. Afslagningen (aftegningen)
sker på gulvet og man vil her finde en del forskellige større og mindre
skibe afslåede og man træffer der på ét sted en mængde af linjer

Ældre
fotografi
Proveniens ukendt.

af

spanteloftet.
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krydsende hinanden hver tilhørende forskellige skibstegninger, der
findes ovenpå hinanden…” (fig. 2a og 2b).

Fig. 2a. Spanteloftsbygningen. Plan af 2. etage med kontorer og spanteloft, udsnit –
nordlige del (jf. fig. 2b). 1835. Rigsarkivet.

Fig. 2b. Spanteloftsbygningen. Plan af 2. etage, udsnit – den sydlige del af spanteloftet,
1835. Rigsarkivet.

I Statistisk-Topografisk beskrivelse fra 1841 gives følgende
beskrivelse af overetagen: ”… I nordenden benyttes 8 fag på hver side
til kontorer, resten er spanteloft, hvor skibstegningerne afsættes i fuld
størrelse, og skabeloner til tømmerne forfærdiges. På loftet haves
skabeloner og brænde…”
Tagkonstruktionens tømmerdele, som er fyrretømmer, bærer spor
efter en tidligere afbinding. De registrerede tømmerspor fortæller os,
at tømmeret tidligere har indgået i en dragerværkskonstruktion, som
meget vel kan stamme fra Det kongelige Ridehus. Også overetagens
bindingsværksstolper bærer spor efter genbrug. Det er egetømmer,
som antagelig er taget fra det lager, som var i forråd på Holmen eller
fra det nedrevne plankeskur.
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Gulvet på spanteloftet blev med årtiers mellemrum afhøvlet for at
”give plads” for spanterids til byggeriet af de nyeste skibe.
Pælebukkerværftet beretter således i 1797: ”… For spanternes
afslåning til de nye skibsbygninger er den gamle afslåning på
spanteloftet blevet afhøvlet…”
Under den seneste hovedistandsættelse og ombygning af
Spanteloftsbygningen i 2003-2006 blev dele af et ældre plankegulv
blotlagt på etagen, hvor spanteloftet oprindelig lå. På de ældre
planker sås flere spanterids – adskillige krydsende linjer oven på
hinanden, et for hvert afslået skib (fig. 3).

Fig. 3. Spanterids i ældre plankegulv på 2. etage. Fotoregistrering 2004, Exners
Tegnestue.

I efteråret 1785 blev loftsrummet over spanteloftet inddraget til
opbevaring af modeller til dokkens pumpemaskine. Ved denne
lejlighed monteredes yderligere 2 kviste i taget.
Spantesalens oprindelige udstrækning og overhusets indretning i de
første årtier efter opførelsen har vi kun et begrænset kendskab til.
Den ældst kendte tegning, der er fra 1835, viser en række kontorer og
tegnestuer omkring en bred korridor i den nordlige ende af etagen (jf.
fig. 2a). Fra underhuset fører en trappe af ét løb og af ganske anseelig
bredde op til kontorerne på etagen. Den viste indretning er et
resultat af en større renovering, som fandt sted i årene 1819-20. Det
vides dog, at der tidligere har været indrettet kontorer ved
nordgavlen i den øverste etage, da disse blev ombygget og vægge
fornyet allerede i 1807.
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Ved renoveringen godt 10 år senere afstives den nordre
bindingsværksgavl, bindingsværket i underste etage fjernes og
erstattes af grundmur, mens den øvrestående bindingsværksgavl
istandsættes (fig. 4). Tre nye indgangsdøre isættes i den nyopmurede
gavl. Inden for den midterste dør opføres en trappe på 12 trin til
overhuset og nye kontorer indrettes såvel her som i underhuset – alle
nye vægge er af bindingsværk. Gulve fornyes og etagedækket
forsynes med lerindskud.
I overhuset er der på dette tidspunkt indrettet kontorer og
arbejdsrum for bl.a. konstruktions- og fabriksmesteren foruden to
tegnestuer i tilknytning til kontorerne. Et mindre areal af
spantesalen blev hermed inddraget, hvorved salen reducerede til ca.
3/4 del af bygningens samlede længde (jf. fig. 2a og 2b). De ældre
bryst- og vinduespaneler, som i dag findes i hjørnekontoret ved
nordgavlen (ud mod kanalen) er uden tvivl kommet til i 1820 i
forbindelse med den nye kontorindretning. Kilderne angiver, at alle
kontorerne i overhuset blev udstyret med vinduespaneler og en del
nye døre. Adskillige af de i dag bevarede fyldingsdøre på etagen er af
ældre dato (dog forsynet med nyere hamborghængsler). Nævnte døre
kan meget vel stamme fra ombygningen i 1820 at dømme ud fra
dørenes karakteristiske udformning med fem sæt frisefyldinger – dels
rektangulær, dels kvadratiske. Rammetræets karnisprofil er
ligeledes almindelig for tiden. Dørene vides at have været i huset i
1861 og ses på en tegning fra 1885 (fig. 5a og 5b).

Fig. 4. Spanteloftsbygningen. Udsnit af større tegning - En rekonstruktion, udført 1856 på Skibsbygningsskolen. Rigsarkivet
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Fig. 5a. Spanteloftsbygningen. Opmåling – plan og snit, 1885. Rigsarkivet.

Fig. 5b. Spanteloftsbygningen. Udsnit af fig. 5a.

I underhuset indrettedes 16 kamre og afdelinger for skibsbyggeriets
mestersvende og underofficerer m.fl. Nye bindingsværks og –
bræddeskillevægge blev opbygget og nye døre kom til.
Under renoveringen i 1819-20 udføres endvidere omfattende
reparationer og udskiftning af bindingsværk og tavl og en del
bjælkeender fornyes. Fire nye skorstene opmures til opvarmning af
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de nyindrettede kontorer ved nordgavlen. Skorstensfundamentet blev
pælefunderet. Ved samme hovedistandsættelse nedtages alle de
ældre kviste i taget på grund af ælde.
Omkring 1830 inddrages chalupskuret i underetagen til andet
formål. Bygningen gennemgår i de følgende årtier stedse
forandringer. Nyindretning af kontorer og materialkamre m.v. finder
jævnligt sted på begge etager. I 1853, hvor der nu er indrettet 2 store
arbejdslokaler for skibsbyggeriet i underhuset, lukkes de oprindelige
chalupporte mod øst med en bræddebeklædning mellem
portstolperne. Vinduer isættes i den nyetablerede bræddeydervæg. I
vestsidens bindingsværksydermur isættes tilsvarende nye vinduer.

Det åbne chalupskur ud mod kanalen.
De bevarede kroge til ophæng af både
ses under loftsbjælkerne.

Udvidelser af kontorlokalerne og indretning af et lokale for marinens
skibsmodeller medfører i årene 1858 og 1861 atter væsentlige
forandringer i bygningens underetage. I den nordre ende, hvor kontor
for fabriksskriveriet og et model- og materialkamre etableres, opføres
en bindingsværksydermur af ca. 4 meters længde over bolværket ud
mod vandet – i alt 4 portstolpefags længde. Dele af den få år tidligere
opsatte bræddebeklædning nedtages. Den nyindrettede sal for
marinens skibsmodeller tages i brug i sommeren 1862. Den endnu
bevarede beklædning af stolper og dragerværk i underetagens
nordende stammer fra denne ombygning.
Da den nye Modelkammerbygning opførtes på Frederiksholm i 1892,
blev lokalet for skibsmodeller i Spanteloftsbygningens underhus
gradvist rømmet og lokalet anvendt på anden vis. I 1917 viser
tegninger, at der var planer om udvidelse af det eksisterende
marketenderi, bl.a. i det lokale, som tidligere var ramme om
Marinens skibsmodeller.
Kontorer for det nye skibsbyggeri indrettes i Spanteloftsbygningen i
1921. Gulvene beklædes med linoleum, og året efter monteres 64
forsatsvinduer samme sted. Man må antage, at de ældste
forsatsvinduer i bygningens øverste etage stammer fra denne
modernisering.
I 1926 nedlægges skibsbyggeriet på Nyholm og Spanteloftsbygningen
indrettet til andet formål. Tankerne om overflytning af
skibsbyggeriet fra Nyholm til Dokøen havde allerede været fremsat
nogle år tidligere, hvilket afstedkom en række forslag til en ny
anvendelse af Spanteloftsbygningen. Således foreligger der i 1924 og
det følgende år planer for indretning af en skole for
dækofficersassistenter, som dog ikke blev realiseret.
Indtil 1932 var den gamle spantesal endnu bevaret i sin fulde
længde. Men ved en ombygning i årene1932-33, hvor der indrettes et
nyt marketenderi i den nordlige ende af huset, tages det første skridt

Korridor med kontorer til hver side,
anden etage.
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til at inddrage dele af salen til andet formål. Ved ombygningen
indrettes køkkenfaciliteter i underetagen og spiselokaler i overhuset.
I den forbindelse nedbrydes den ældre ligeløbstrappe ved nordgavlen
og en ny hovedtrappe af to løb opføres i vestsiden ved det 13. og 14.
fag fra nord. Med etableringen af det nye trapperum inddrog man et
lille areal af den endnu bevarede spantesal og de yderste 5 meter af
den oprindelige tværgående skillevæg blev nedbrudt for at give plads
til den nye to-løbstrappe.
Få år efter – i 1937 inddrages yderligere 14 fag af spanteloftssalen
med etableringen af enkelte skolelokaler og et omklædningsrum. De
sidste kvadratmeter af salen skulle angiveligt være opdelt og
indrettet til kontorer så sent som i 1950´erne. Det er antagelig ved
sidstnævnte ombygning eller under ombygningerne i 1930´erne, at de
sene kopidøre er kommet til – døre med en fyldingsinddeling
svarende til de ældre 1800-tals døre, men med et forenklet
rammetræsprofil – en kvartstaf.
Underhusets facade mod øst forblev lukket indtil 1941, hvor en større
renovering af den sydlige sektion af bygningen fandt sted. De
oprindelige portåbninger blev retableret og en midlertidig afstivning
af stolperne langs bolværket blev fjernet. En ny fundering langs
østsiden bestående af 2 rækker nedrammede betonpæle blev
etableret, hvorpå der blev støbt et svært betondæk. Facadestolperne
blev afkortet og stillet på nye granitsokler. Indenfor den oprindelige
åbne stolpebårne arkade blev en ny ydermur opbygget godt 5 meter
tilbagetrukket fra bolværket antagelig for dermed at bevare
illusionen om det åbne chalupskur, som oprindelig lå her. Bag den
nye ydermur indrettedes en række kamre for mineskibsdivisionen.
Trappen ved sydgavlen anses for at være opsat i 1941, men kan
muligvis være ældre og opsat engang i begyndelsen af 1930´erne.
I 2003-2006 gennemføres en omfattende istandsættelse og renovering
af Spanteloftsbygningen. Forudgående undersøgelser af fundament
og sætningsrevner havde vist ret betydelige sætninger i den nordlige
del af bygningen i hovedsagen udviklet siden 1920´erne. Bygningen
er funderet på pæle, som viste partiel nedbrydning som følge af
svampeangreb. Endvidere konstaterede man, at en del af de
oprindelige skråbånd og kopbåndene mellem hovedbjælker og -stolper
var fjernet i forbindelse med den skiftende udnyttelse af underhuset,
hvilket havde svækket bygningens stabilitet.
En gennemgribende ombygning af underhuset fandt sted –
nedrivning af skillevægge etableret i 1940´erne og omlægning af
trappeforløb – mens overhuset i det væsentlige bibeholdt den
rumopdeling, som blev skabt i 1861 med ændringer i 1932 (den
nordligste del), i 1937 og i 1950´erne. Ved en nænsom restaurering er
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der i overhuset bevaret et interiør, der afspejler husets skiftende
udnyttelse og brug efter at skibsbyggeriet var ophørt på Nyholm og
spantesalen taget ud af brug.
I underhusets nordlige afsnit er rummet, som i 1861-62 blev indrettet
til modelsamlingen, genskabt og den profilerede beklædning af
dragerværket og bjælkerne fra samme tid er bevaret og fremdraget. I
det sydlige afsnit af underhuset er der indrettet storrumskontorer,
langs østsiden adskilt med tværgående glasvægge, der giver et frit
udsyn gennem kontorlokalerne. Det oprindelige dragerværk er
frilagt. De ydre rammer / ydervæggene mod øst og nord blev skabt i
1941, hvor kamre for mineskibsdivisionen blev indrettet her.

Facade mod kanalen.
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Underhusets nordlige afsnit, hvor
modelsamlingen blev indrettet i 1862.

Åbent kontormiljø på første etage.

MILJØMÆSSIG VÆRDI
Med sin beliggenhed på østsiden af Nyholm opført på bolværket
direkte ud til kanalen / Søminegraven (den tidligere voldgrav mellem
Nyværk og Nyholm) og i flugt med det ældre Østre Takkelagehus
markerer Spanteloftsbygningen Nyholms oprindelige udstrækning og
afgrænsning mod øst, og indgår som et uvurderligt bidrag til
forståelsen af det driftige, maritime miljø, der udspandt sig på
Orlogsværftet op gennem 1700- og 1800-tallet.
Bygningen repræsenterer sammen med Østre- og Vestre
Takkelagehuse, Mastekranen og Hovedvagten den tidligste endnu
eksisterende bebyggelse på Holmen – alle opført i begyndelsen og
midten af 1700-tallet. De miljømæssige værdier knytter sig til det fint
bevarede kompleks af værfts- og magasinbygninger, der blev opført i
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det 18. og 19. århundrede, efter anlæggelsen af flådens leje,
opfyldning af en ny værftsplads ved lejet (Nyholm) og Orlogsværftets
senere udvidelse.
Lauritz de Thurah giver i 1748 følgende beskrivelse: ”… Man finder
den hele kongelige flåde imellem holmene, som vi have nævnt,
indesluttet, så trygt liggende, som i den sikreste havn, ikke galejer
eller et par bucentauros, men de prægtigste og største orlogsskibe på
50, 60, 70, ja til 90 og undertiden 100 kanoner og derover. Man finder
her på begge holmene fuldkomne magasiner, som indbefatte af
takkelage, sejl og deslige, hvad navn have kan, som til hele flådens
ekvipering udkræves. Der er på begge holmene bekvemme og
rummelige pladser til store og mindre skibes opbyggelse; ja ligesom
venetianerne i deres såkaldte Arsenal have huse indrettet, hvor deres
galejer kan ligge i vandet, og dog være fri for regn, slud og solens
hede, så er her på holmene ligedan indretning for små fartøjer og alle
orlogsskibenes chalouper…”.
Spanteloftsbygningen og det Østre Takkelagehus vender begge
langsiden mod kanalen / Søminegraven, og danner her et unikt,
atmosfærefyldt miljø.

KULTURHISTORISK VÆRDI
De kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens oprindelige
funktion som chalupskur og spanteloft, der for så vidt angår
underhuset stadig kan aflæses i den åbne stolpebårne facade på
østsiden af huset.
Senere ombygninger, bl.a. betinget af skibsbyggeriets ophør på
Nyholm, har vist, at bygningen har kunnet tilpasse sig skiftende og
meget forskelligartede funktioner, der i dag kan aflæses i de bevarede
bygningsdetaljer og -inventar. Også disse har kulturhistorisk værdi,
og er, ved den seneste renovering i 2003-06 genanvendt og nænsomt
istandsat.
De mange spor i tagkonstruktionen efter genanvendelse (tømmer fra
Det kgl. Ridehus), og de bevarede gulvplanker med spanterids har høj
kulturhistorisk værdi. Det gælder ligeledes hele det bærende
dragerværk i underhuset og bjælke- og dragerværksbeklædningen fra
1862, som ses i de nyrestaurerede mødelokaler i det nordlige afsnit af
huset.
Vinduerne bærer spor efter de vedligeholdelsesmæssige fornyelser,
som har været nødvendige. Således findes ældre vinduer med lod- og
tværposte fra første halvdel af 1800-tallet og vinduer fra senere
fornyelser fra begyndelsen af 1900-tallet. Også disse har
kulturhistorisk værdi.
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Endelig skal nævnes den bevarede vinduespanelering i enkelte
kontorer i overhuset og de bevarede 1800-tals fyldingsdøre på samme
etage.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Spanteloftsbygningen blev i sin samtid anset for at være et ganske
usædvanligt hus, som det end ikke for arkitekten og hofbygmesteren
Lauridz de Thurah var muligt at beskrive. Der kom han til kort. Også
i dag udmærker bygningen sig for dens særegne opbygning, der
skulle tjene to hovedformål: for neden et åbent skur til opbevaring af
Chalupper og herover en rummelig sal til brug for aftegning af de
store spanter til flådens skibe. Det er med Spanteloftsbygningen
lykkedes at forene funktion og æstetik, således at vi i dag har bevaret
et ganske enestående arkitektonisk vidnesbyrd om den ingeniør- og
arkitektmæssige kunnen blandt Søetatens stab i det 18. århundrede.
Spanteloftsbygningen har en harmonisk skala i forhold til de
omgivende bygninger, og den indgår i en fin sammenhæng med Østre
Takkelagehus, der også er en længebygning i bindingsværk, placeret
langs kanalen.

Facade mod øst.

Facade mod vest, set fra sportspladsen.

De arkitektoniske værdier knytter sig endvidere til den vekslende
rytme i vinduestakten, der afspejler bygningens skiftende anvendelse
igennem mere end to århundreder. Facaden mod kanalen med det
åbne chalupskur besidder ligeledes betydelige arkitektoniske
kvaliteter.
I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig det bevarede
dragerværk i de gennemgående, uopdelte rum, som er delvis
genskabt under den seneste restaurering i 2003-06. Generelt er nye
tiltag udført i en kvalitet og materialitet, der er tilpasset den fredede
bygning.

Facade mod vest.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier knytter sig bl.a. til bygningens samspil
med kanalen, hvor den åbne stolpebårne facade hviler direkte på
boldværket. Her blev chalupperne trukket ind og opbevaret, ophængt
i kroge, hvoraf enkelte endnu er bevaret.
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den markante
bygningsprofil og den fint modelerede bindingsværksfacade, som er
og kan tilpasses bygningens skiftende brug.
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Desuden knytter de bærende fredningsværdier sig til vinduerne, der
såvel stilistisk som i den håndværksmæssige bearbejdning afspejler
skiftende tiders renoveringstiltag. Endvidere til de bevarede spor i
tagkonstruktionen efter genanvendelse, til det bevarede dragerværk
samt 1800-tals beklædningen af bjælker og dragerværk i det nordlige
afsnit af bygningen.
Det tidlige 1800-tals snedkerarbejde i de nordvendte kontorer på 2.
etage og de bevarede 1800-tals døre på samme etage skal ligeledes
næves i denne forbindelse. Endelig skal de bevarede gulvplanker med
spanterids, som ligger skjult under det nuværende gulv på 2. etage / i
overhuset fremhæves som værende af væsentlig fredningsmæssig
værdi. Endelig gælder det den traditionelle materialeholdning.

ANBEFALINGER
Ingen.

Interiør. Åbent kontormiljø
fritstående dragerværk.

med
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