Nyholm med anlæg og bygninger er særlig og historiefortællende i sin helhed. Det vil sige med alle
eksisterende bygninger, anlæg og pladser, som de ligger i et sammenhængende kulturmiljø. Hele området
er udpeget og beskrevet både af Slots- og Kulturstyrelsen og af Københavns Kommune som værende
bevaringsværdigt kulturmiljø. Denne udpegning indebærer dog ikke nogen konkret beskyttelse af helheden
eller af de enkelte dele.
De fredede bygninger – de bordeaux- farvede bygninger – er i princippet sikrede. Disse er vel beskrevne
mange steder og remses derfor kun kort op nedenfor.
Vestre Takkelagehus og Østre Takkelagehus (1729 af Olaus Judichær), Kontorbygningen i forlængelse af
Østre Takkelagehus (1801 af Boye Magens), Spanteloftsbygningen (1742-43 af J.G. Kreysig og S. Sørensen),
Planbygningen (1763-64 af Philip de Lange, tagkonstruktionen ændret 1913-14), Mastekranen (1748-51 af
Philip de Lange), Hovedvagten (1744-45 af Philip de Lange), Marinekasernebygningen (1908-10 af V.
Birkmand), Pavillonbygningen (1908-10 af V. Birkmand), Arresthuset (1890 af C.T. Andersen), Schrødersee's
monument på Batteriet Sixtus (1797-99 af C.F. Harsdorff).

De bevaringsværdige bygninger – rød for høj bevaringsværdi og lyserød for middel – har den beskyttelse,
at hvis de ønskes nedrevet, skal det først i offentlig høring, hvorefter der kan gives tilladelse. Så i disse
tilfælde er der ikke tale om en reel/sikker beskyttelse. Mange af disse bygninger er en fortællende del af
historien og har ofte haft særlige funktioner, der er vigtige for helhedsforståelsen.
Ovennævnte kort er fra Bydelsatlas ”Indre by” fra 1996. Her er en del bevaringsværdige bygninger
udpegede. Her er der godt 10 bygninger udpegede med høj bevaringsværdi. Men da der kun er 2 bygninger
(Elefanten 2 (3) og Henrik Gerners Plads 1 (3)) udpegede i Københavns Kommuneplan 2015
(https://kp15.kk.dk/sites/kp15.kk.dk/files/Bevaringsv%C3%A6rdige%20bygninger_0.pdf) kan der være
usikkerhed om disses status, idet det kun er de bygninger, der er nævnt som bevaringsværdige i
kommuneplanen, der faktisk har den – ganske vist minimale, men dog alligevel – beskyttelse.

De bygninger og anlæg, der har en usikker fremtid i forhold til ny lokalplan, der vil give mulighed for ny
bebyggelse, er i princippet alt, der ikke er fredet.

Nedenfor nævnes særligt udsatte områder, der alle indgår i kulturmiljøet på Nyholm og fortæller deres
særlige historier.
A)
Området syd og øst for kasernen:
Den gule blankstensmur bebyggelse er oprindelig bygget til infirmeri. Desuden er der indbygget, i volden
mod Krudtløbet, en funktionsbygning med front mod bagsiden af kasernen. Begge disse bygninger er
formentlig bygget samtidig med kasernen og er en del af kulturmiljøet omkring kasernen.
Syd for denne er desuden nogle gule træbarakker – oprindeligt orlogshjem. Og så er der radiostationen (en
gul skønvirke træbygning), som er flyttet til Nyholm fra Holmen.
B)
Området omkring Søofficersskolen (idrætsplads og pladsen syd for skolebygninger):
På hjørnet af H.C. Sneedorfs Allé og Bradbænken ligger en nyere, gul mustensbygning tegnet af Jens Klok.
Det er Søværnets Officersskole, bygget i 1938. Bygningen er den første, der direkte blev bygget til
uddannelse af søofficerer. Øst herfor er en nyere tilbygning til skolen.
Over for officersskolen ligger en stor græsplæne. Her lå oprindeligt nogle af Nyholms byggebeddinger, men
i dag er der indrettet en mindre idrætsplads med løbebane. Denne plads benyttedes af officerselever.
C)
Mellem P. Løwenørns Vej, Eskadrevej og Henrik Spans Vej:
Til venstre, når man kommer over broen fra Frederiksholm, ligger der nogle bygninger langs P.
Løwenørnsvej, der tidligere husede torpedobåds- og ubådseskadrernes kontorer og værksteder (19401958). Bl.a. gule bygninger med shed-tage.
Ud for P. Løwenørns Vej ligger desuden skoleskibet Georgs Stage, i vinterhalvåret og også ind imellem
togterne. Georg Stage er en tremastet fuldrigger fra 1934.
Ud mod Eskadrevej og Henriks Spans Vej ligger bygninger, der har huset Søværnets Dykkerskole (19111916). Den mindre, gule bygning på den anden side af Henriks Spans Vej har været en del af Søværnets
Dykkerskole (1824). Flere af de nyere bygninger i området benyttes også af dykkerskolen.
D)
Mellem Henrik Gerners Plads og Minørvej ligger et bygningskompleks af gul blankmur, der har huset
sømineværkstedet (1882-1893)

Ovennævnte fire kulturmiljøer indeholdt forskelligartede funktioner til forskellige tider, er en vigtig del af
fortællingen om Nyholm. Uddybende beskrivelse og dokumentation af kulturmiljøerne bliver udarbejdet i
løbet af oktober 2018.

