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GARTNERGÅRDEN 

Gartnergården, også benævnt Materielgården, er en del 

af Prinsens Gård.  Bygningen, der ligger ved 

hovedindgangen til Frederiksberg Have, består af tre et-

etagers, sammenbyggede længer i en vinkelform, der 

sammen med naboejendommens bagfacade, omkranser 

et lukket brolagt gårdrum, der ligesom bygningen også er 

fredet. 

Man ved ikke med sikkerhed, hvornår bygningerne blev 

opført, men det er før 1798. I 1976 tilføjes et 

garageanlæg på grunden tilknyttet Gartnergården. 

Bygningen har gennemgået talrige ombygninger og 

ændringer igennem tiden og står som et katalog over 

skiftende tiders behov. 

Øst- og sydlængerne er med bindningsværk på muret 

sokkel og med teglbeklædt saddeltag. Vestlængen 

fremstår med grundmurede facader og teglbeklædt 

sadeltag. Vest- og sydlængerne er bygget sammen ved 

mellembygning med lette træfacader og teglbeklædt 

sadeltag. 

Eksisterende disponeringer i facader og tage er bibeholdt 

ved restaureringen. Eksisterende disponering og 

placering af døre og vinduer er også bibeholdt under 

genopretningen. Garageanlægget har fået udskiftet det 

asbestholdige tag i forbindelse med ombygning med nyt 

tagpaptag. 

Arbejderne omfatter følgende fagbeskrivelser 

Byggepladsarbejder, murværk, tømrer- og 

snedkerarbejder, malerarbejder, gulvarbejder, 

tagdækning, befæstelser, kloak, VVS- og ventilations-

arbejder og el-arbejder. 

Murværk: Afrensning af ydervægge og havemur, 

istandsættelse af ydervægge og havemur, pudsning af 

ydervægge, havemur og sokkel, tavl i bindingsværk, 

ommuring af skorstenspiber, murerarbejder om døre og 

vinduer, kalkning af facader, murerarbejder for 

brandkamme, istandsættelse af eksisterende pudsede 

lofter, reparation mellem facade, havemur og sokkel. 

Tømrer- snedkerarbejder: Døre og porte, vinduer, 

bræddebeklædning, bindingsværk, renovering af trappe, 

renovering af tagkonstruktion, spærkonstruktioner, 

forstærkning af mansardgavl, renovering af tagkviste, 

fast undertag med brædder og pap, etablering af tagfod, 

etablering af blindtag (garageanlæg), ny facade 

(garageanlæg), loftforskalling til puds og nedtagning og 

genmontage for bindingsværksrenovering. 

Malerarbejder: Malerbehandling af vinduer, døre, porte 

og kvist, trappe, træværk, gesims, garageanlæg og 

plankeværk. 

Gulvarbejder: Fjernelse af eksisterende gulv og isolering 

samt isoleret plankegulv i fyrretræ. 

Bygherre: Styrelsen for Slotte og 
Kulturejendomme 

Byggeår: Juni 2013 - maj 2014 

Entrepriseform: Hovedentreprise 

Omfang: 960 m2 

Arkitekt: Bertelsen & Scheving ApS 

Ingeniør: KNAS 
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Tagdækning: Nedtagning af eksisterende tag, 

tagdækning, vingetegl, skotrender og inddækninger, SBS-

bitumen og tagrender og nedløb. 

Befæstelser: Brostens- og knoldbrostensbelægninger og 

betonstensbelægninger. 

Kloak, VVS- og Ventilations-arbejder: Kloakarbejder (ny 

regnvandskloak og overfladeafvanding, nye tagbrønde), 

vandinstallationer (vand til skure, vandinstallationer og 

faldrørsudluftning i tagrummet), varmeinstallationer (nye 

varmerør), ventilation (ny udsugningskanal), teknisk 

isolering (Isolering af nye vandinstallationer, 

varmeinstallationer og udsugningskanal samt 

rørmærkning). 

El-arbejder: Renovering af støbejernslampe, øvrig 

facadebelysning, ny belysning i loftrum, omlægning af 

elforsyning i loftrum og midlertidig de- og genmontering af 

ABA-anlæg. 
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