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BYGNINGSBESKRIVELSE
Værftsbrovagten er beliggende på sydsiden af Arsenaløen
umiddelbart nord for dæmningen, der forbinder øen med
Christianshavn.
De to bygninger som ligger på hver side af indkørslen til Holmen er
grundmurede bygninger i én etage med et lavt afvalmet sadeltag
beklædt med skifer. Kun den vestre Portvagt ejes af Forsvaret.
Denne bygning fremstår med nypudsede mure uden yderligere
overfladebehandling (kalk eller maling). Hovedgesims i nexøsandsten
med tandsnit påført en strygepuds i en lys rød farvetone. Rundbuede
vinduer med to gående sprossedelte rammer og en rundbuet
overramme. De ældstbevarede vinduer har tynde, profilerede
jernsprosser, de nyere vinduer er forsynet med træsprosser. Ved
renoveringen i 2005-08 er der isat 5 nye vinduer med indvendig
kitfals. Yderdørene i østsiden er to-fløjede med sprossedelte
glasfyldinger, der er kommet til ved en ombygning i 1922. Enkelte
sprosser er dog senere fornyet. Døren i vestsiden af bygningen består
af en ældre underdel og en øvre med sprossedelte glasfyldinger.
Døren er renoveret i 2008. Enkelte indvendige fyldingsdøre fra det
19. århundrede er bevaret.

BYGNINGSHISTORIE

Værftsbrovagten set fra syd.

Vestsiden af Vestre Portvagt.

Værftsbrovagtens historie er knyttet til Holmens udvikling i nyere
tid – til perioden hvor Orlogsværftet blev samlet på Holmen, efter at
loven om overflytningen var blevet vedtaget i 1858.
I forbindelse med værfternes sammenlægning i begyndelsen af
1860´erne, etableringen af nye magasiner, værkstedsbygninger og
smedjer, som var det første skridt til rømningen af Gammelholm,
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fulgte en omfattende byggeaktivitet på Holmen. For at klare den
øgede trafik, som værftets overflytning havde medført blev der
etableret
en
direkte
forbindelse
mellem Arsenaløen
og
Christianshavn ved anlæggelse af en pælebro over kanalen. Ved den
nyanlagte værftsbro – nu indgangen til Orlogsværftet fra syd –
opførtes i årene 1863-64 to enetages vagtbygninger, som arkitekt J.G.
Zinn gav første udkast til.

Fig. 1. Værftsbrovagten. Akvarel, der viser det projekterede anlæg med de to
vagtbygninger, 1863. Rigsarkivet.

Bygningerne er gengivet på en lille akvarel udført i juli 1863 (fig. 1).
På dette tidspunkt var den første af de to vagtbygninger – Østre
Portvagt – allerede under opførelse, mens Vestre Portvagt endnu var
på tegnebrættet (fig. 2, 3 og 4). Zinn udfærdigede kun tegninger til
den østre portvagt, mens tømrermester C.T. Andersen tilsyneladende
stod for projekteringen af den vestre portvagt. Tegningen til
sidstnævnte forekommer at være en tro kopi af Zinns første udkast
kun med enkelte ændringer hvad angår interiøret, hvor de viste
fyldingsdøre adskiller sig fra det tidligere forlæg.
Bygningernes facader, der vendte ud mod den nyetablerede vej over
Arsenaløen, var symmetrisk opbygget med en dør i midten flankeret
af to rundbuede vinduer. Ydermurene stod i gul blankmur med en
enkel udsmykning bestående af2 skifterækker i en kontrasterende
grå farve (cement eller natursten) og en tandsnitsprydet
hovedgesims. Taget var beklædt med skifer. De rundbuede vinduer er
på begge tegninger vist med spinkle jernsprosser, dørene med en
træimiterende bemaling. Snedkerentreprisen for Vestre Portvagt lød
således på levering af 8 vinduer med tillæg for trukne jernsprosser
efter tegning.
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Fig. 2. Vestre Portvagt. C.T. Andersens projekt fra 1863. Rigsarkivet

Fig. 3. Vestre Portvagt. Udsnit af fig. 2
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Bygningerne blev indrettet med vagtstue, mønstringslokale og
opholdsrum for de vagthavende. R.W. Bauer giver i 1870 følgende
beskrivelse: ”… På den vestlige side af broen findes et betjent- og
mønsterhus af grundmur af samme dimensioner som foranførte
(Østre Portvagt) med en dør og 2 vinduer på østsiden og vestsiden og 2
fag vinduer i hver af gavlene… Bygningen er oplyst med gas… Mellem
begge de nordre gavle findes et stakit med en indkørselsport til
Værftet, endvidere findes et stakit i forlængelsen af østre side af den
østre bygning og i forlængelse af vestre side af vestre bygning ud til
vandet for at tvinge enhver passage til Værftet ad denne vej igennem
den vestlige bygning forbi betjentens kontrol…” (jf. fig. 1).

Fig. 4. Vestre Portvagt. Udsnit af fig. 2.

I 1876 opbyggedes et nyt portparti mellem de to vagtbygninger (fig.
5). Dette ses også på to senere fotografier (fig. 6 og 7). I det ydre
fremtræder bygningerne ikke væsentligt forandrede, bortset fra
vinduerne, der på den foreliggende tegning (fig. 5) stadig er vist med
de oprindelige spinkle jernsprosser, mens fotografierne viser vinduer
med gående, otte-rudede trærammer og et halvcirkulært overvindue,
ganske svarende til de vinduer, som findes i dag.

Fig. 6. Værftsbrovagten år 1878.
Fotografi. Rigsarkivet.
Fig. 5. Værftsbrovagten. Portparti projekteret og opført i 1876. Rigsarkivet.
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På det seneste fotografi – fra 1908 (fig. 7) – ser man den gamle
værftsbro under nedbrydning, mens den ny dæmning er under
opbygning. Endvidere ses to bygninger bag portvagten, som senere
kom til at indgå i den forlængelse af vagtbygningerne, som fandt sted
i 1922.

Fig. 7. Værftsbrovagten år 1908. Den
gamle værftsbro under nedbrydning,
mens den ny dæmning er under
opbygning. Fotografi. Rigsarkivet.

Fig. 8. Projekt til udvidelse af de to vagtbygninger, 1921. Negativ foto. Spejlvendt.
Rigsarkivet.

I 1921 foreligger et projekt til udvidelse af de to vagtbygninger (fig.
8). Den civile vagtbygning, som Vestre Portvagt nu benævntes,
ønskede man udvidet med henblik på overflytning og indretning af en
politistation her. Den nyindviede vagtbygning blev taget i brug året
efter. Bygningen blev forlænget med 3 fag mod nord og
sammenbygget med det ældre Bukkehus, som lå umiddelbart nord
for den gamle portvagt. Den nye tilbygning, som opføres mellem de to
stående bygninger er ca. 2,50 meter bredere end disse.
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Mellembygningen fremtræder ud mod vejen med en delvis åben
buegang, som har kunnet give ly for de arbejdsfolk, som stod og
ventede på at få adgang til Orlogsværftet. En tilsvarende
mellembygning blev opført mellem Østre Portvagt og Gasmålerhuset
umiddelbart nord for denne (jf. fig. 7). Det er givetvis ved denne
udvidelse af portvagten, at bygningernes facader, som hidtil havde
stået i blankmur, bliver pudsede. Tagene på de nye mellembygninger
blev lagt med blåsorte Portmadoc-skifer – genbrugssten fra
Orlogsværftets depoter. På et fotografi fra 1923 ses den udvidede
værftsbrovagt med åbne buegange i det fremskudte midtparti (fig. 9).

Fig. 9. Den udvidede værftsbrovagt med
åbne buegange i det fremskudte
midterparti.
Fotografi
fra
1923.
Rigsarkivet.

Som følge af indskrænkninger i politistyrken blev der i februar 1925
fremlagt et forslag til en sammenlægning af kontorerne i bygningerne
ved Værftsbroen, hvorved den østlige portbygning blev ledig. Vestre
Portvagt kom nu til at rumme politistation, udbetalingskontor for
arbejdsmænd samt kontor for den ældste overbetjent. Østre Portvagt
blev ombygget og indrettet til en lejlighed for overbetjenten.
De to vagtbygninger ved den tidligere værftsport fremtræder i dag i
en noget ændret skikkelse. Det afvalmede bygningsfremspring med
den åbne buegang ved Vestre Portvagt er nedrevet. Ligeledes er det
ældre Bukkehus, som i 1922 blev sammenbygget med Vestre
Portvagt, borte. Forandringen finder sted i 1958 efter forslag fra
Søværnets Bygningsdistrikt. Den snævre passage mellem de to
vagtbygninger voldte efterhånden problemer for den kørende trafik,
hvorfor det foreslås at nedrive de to buegange, således at vejens
bredde på det smalleste sted kunne forøges med godt 3 meter.
På planer fra 1966 og 1980´erne kan man tydeligt aflæse
portbygningernes oprindelige grundplan. Vestre Portvagts meget
enkle rumdisposition med de to næsten kvadratiske lokaler på hver
side af en gennemgående forstuegang blev delvis retableret ved den
seneste renovering i 2005-08 (jf. fig. 3).

Vindue i nordgavlen.

Et karakteristisk træk ved de ældstbevarede vinduer er de spinkle
jernsprosser, som findes såvel i de nederste, gående rammer som i de
halvcirkulære overrammer. Tilsvarende sprosser finder vi i
vinduerne i Søndre Arsenal (bygn. 181) i de sene 1800-tals vinduer i
øst- og vestsiden af bygningen. Ved ombygningen af Vestre Portvagt i
1922 genanvendte man i vid udstrækning de eksisterende vinduer fra
bl.a. nordgavlen, som nu ikke længere var i brug. Ved samme
ombygning blev den oprindelige døråbning i vestsiden af bygningen
tilmuret og et af de genanvendte vinduer isat her i stedet.
Nye yderdøre med glasfyldinger med krydssprosser kom til ved
ombygningen i 1922. Af disse er to endnu bevaret. De sidder i den
østvendte facade ud mod vejen.

Udsnit af vindue med jernsprosser.
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Én indvendig fire-fyldingsdør med frisefyldinger og lodret
midterrammestykke er bevaret. Den kan muligvis være oprindelig,
eller udført som en kopi af den oprindelige, som ses på
originaltegningen (jf. fig. 3). Endvidere findes to tre-fyldingsdøre med
frisefyldinger i det nordlige bygningsafsnit. Det vides ikke, om det er
ældre genanvendte døre, der er isat ved ombygningen i 1922.
Værftsbrovagten gennemgik en hovedistandsættelse i årene 20052008, hvor 5 nye vinduer med indvendig kitfals kom til, og yderdøren
i den vestvendte facade blev renoveret. Enkelte nyere skillevægge
blev endvidere nedrevet og den oprindelige ruminddeling delvis
retableret.
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MILJØMÆSSIG VÆRDI
Vagtbygningerne umiddelbart nord for Trangraven udgør et
væsentlig bidrag til fortællingen om Orlogsværftets udvikling ved
midten af 1800-tallet, da skibsbyggeriet blev samlet på Holmen og et
nyt stort anlagt værft med værkstedsbygninger, smedjer og en senere
nyanlagt dok blev realiseret. De miljømæssige og kulturhistoriske
værdier knytter sig således til den umiddelbare aflæselighed af
nævnte fortælling ved bygningernes centrale placering på sydsiden af
Arsenaløen, hvor den primære adgangsvej til Holmen blev anlagt i
begyndelsen af 1860´erne og har fungeret som sådan igennem ca.
halvanden hundrede år.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Værftsbrovagten danner ramme om ankomsten til Holmen, og den
primære adgang til det gamle værftsområde foregår stadig ad det
indsnævrede vejforløb mellem de to vagtbygninger. Heri ligger der en
væsentlig kulturhistorisk værdi.

Den
primære
adgangsvej
til
Arsenaløen / Holmen. Passagen
mellem Vestre- og Østre Portvagt.

Hertil kommer bygningernes stilmæssige træk med de rundbuede
døre og vinduer, der var fremherskende i senklassicismen og i sidste
halvdel af 1800-tallet. De ældst bevarede vinduer er kendetegnet ved
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de spinkle jernsprosser, som findes såvel i de nederste, gående
rammer som i de halvcirkulære overrammer. Tilsvarende sprosser
finder vi i vinduerne i Søndre Arsenal (bygn. 181) i de sene 1800-tals
vinduer i øst- og vestsiden af bygningen.
De ældre yderdøre med glasfyldinger med krydssprosser, som kom til
ved ombygningen i 1922 (sidder i den østvendte facade ud mod vejen)
besidder ligeledes kulturhistorisk værdi, ligesom de bevarede tre- og
fire-fyldingsdøre med frisefyldinger, som endnu findes i huset.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Vestre Portvagt fremtræder med et homogent facadeudtryk, der trods
den senere tilbygning mod nord stadig fremstår med væsentlige
senklassicistiske detaljer, der vidner om den mangfoldighed i
arkitektoniske udtryksformer, der karakteriserer det stort anlagte
byggeri på Holmen i midten og slutningen af det 19. århundrede.

Ældre vindue med jernsprosser.

De arkitektoniske værdier knytter sig endvidere til det endnu
bevarede samspil mellem Østre og Vestre Portvagt. Tilsammen
tegner de to vagtbygninger et samlet billede af de arkitektoniske
intentioner, som oprindelig lå til grund for byggeriet.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier knytter sig til anlægget i sin helhed –
Værftsbrovagten med Vestre og Østre Portvagt, der markerer
indgangen til Holmen. Bygningernes oprindelige funktion, som stadig
er aflæselig, bidrager til fortællingen om Orlogsværftets udvikling
ved midten af 1800-tallet, da skibsbyggeriet blev samlet på Holmen
og et nyt stort anlagt værft med værkstedsbygninger, smedjer og en
senere nyanlagt dok blev realiseret.
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningernes
stramt modelerede facader med det lave afvalmede og skiferklædte
tag. I deres oprindelige skikkelse symmetrisk opbygget, hvilket til
dels endnu kan aflæses trods senere ombygninger. Hertil kommer de
ældre bygningsdetaljer, det velbevarede snedkerarbejde herunder
originale vinduespartier med spinkle jernsprosser og, for så vidt
angår Vestre Portvagt, de velproportionerede indgangsdøre i
østfacaden. Endelig gælder det den traditionelle materialeholdning.
I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den del af den
oprindelige grundplan, som endnu er bevaret. I Vestre portvagt
gælder det de ældre skillevægge mellem forstuegangen, betjentstuen
og
mønstringslokalet.
Endvidere
knytter
de
bærende
fredningsværdier sig til det bevarede snedkerarbejde – de

Udsnit af ældre fyldingsdør.
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senklassicistiske fyldingsdøre med frisefyldinger – samt til den
traditionelle materialeholdning.

ANBEFALINGER
De to portbygninger, som oprindelig udgjorde værftsbrovagten ved
ankomstvejen til Holmen, bør i det ydre fortsat kunne opleves som et
helstøbt anlæg. Derfor anbefales det, at det arkitektoniske
helhedspræg fastholdes – også fremover.
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