
1.5 Holmen, Nyboder, Holmens Kirke/Kirkegård og Søkvæsthuset 
 
Kulturmiljøet omfatter alle dele af Holmen samt de tilknyttede anlæg Nyboder, Holmens Kirke og 
Kirkegård og Søkvæsthuset.  
 
Begrundelse 
I mere end 300 år var Danmark en betydelig europæisk sømagt, bl.a. med udgangspunkt i Holmen, 
der var hovedbasen for den danske orlogsflåde. Kulturmiljøet viser historien om flådens København 
fra kong Christian IV´s tid frem til 1993. Funktionen er i det store og hele ophørt, men den 
væsentlige fortælling om København som kongelig residensby og dermed sæde for rigets flåde er 
bevaret. Holmen er et af Kulturarvsstyrelsens 25 nationale industriminder. 
 
Bærende bevaringsværdier 
• Nyboders boliger og faciliteter hertil 
• Holmens Kirkegård (udenfor volden), Holmens Kirke ved Holmens Kanal i Indre By og 

Søkvæsthuset på Christianshavn  
• Holmen, dvs. Arsenaløen, Christiansholm (Papirøen), Frederiksholm (Hovedmagasin, 

Kedelsmedie, Takkelloft, Maste- og Kanonbådsskure og Torpedohal), Dokøen og Nyholm 
(Holmens Hovedvagt, Sixtus Batteri, kasernerne, Christian IV’s mastekran) samt den senere 
tilkomne Margretheholm, herunder flådens leje og værft med tilhørende anlæg samt de 
afgrænsende vandområder. 

 
Sårbarhed 
Kulturmiljøet er i vid udstrækning sikret. Det er vigtigt at undgå ændringer, der slører områdets 
historie, der i dag tydeligt afspejles i bybilledet. Hertil hører mangelfuld vedligeholdelse og 
ombygninger, der ikke harmonerer med den oprindelige udformning. Det er endvidere vigtigt at 
undgå ændringer i den klare bebyggelsesstruktur, ændringer af holmenes udformning samt anlæg i 
selve havnen, som påvirker oplevelsen af kulturmiljøets historie og funktion væsentligt. 
 
Udviklingsmuligheder 
Ved ændring af søværnets bygninger til anden anvendelse, f.eks. til boliger, erhverv og institutioner 
er det vigtigt at bevare bygningernes militære ydre fremtoning. Der bør tænkes i formidling af de 
tidligere militære bygninger, idet de rummer en stor fortælleværdi for såvel lokale som besøgende. 
Papirøen rummer et byudviklingspotentiale. 
 
Nuværende sikring 
Mange af Holmens bygninger er fredede og området er omfattet af en bevarende lokalplan. 
Nyboder er sikret ved fredning og Søkvæsthuset er ligeledes fredet. Holmens Kirke og Kirkegård er 
beskyttet af lov om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.  
 
Lignende eksempler 
- 
 


