
HAVEN
G A R N I S O N S



Stilfærdig elegance...
  

...i byen 

GARNISONSHAVEN  ·  3



46 nyrenoverede boliger 
i historisk ejendom 

ved Nyboder og 
Frederiksstaden
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HISTORIEN 
Fortællingen om den fredede ejendom i 
Rigensgade begynder efter Stormen på 
København i 1659, hvor den hollandske 
officer Henrik Rüse blev indkaldt af Kong 
Frederik III. Til privat brug opførte Rüse 
gården ”Østergaard”, som i en kort periode 
benyttedes til bolig. Herefter overtog 
Frederik III gården og opførte hertil i 1668 en 
mindre laboratoriebygning. Her installerede 
han den italienske alkymist Borri, som 
eksperimenterede med fremstilling af guld. 
Der kom dog aldrig guld, og Borri flygtede til 
udlandet ved kongens død. Frem til 1818 blev 
navnet ”Guldhuset” brugt om bygningerne 
på matriklen. 

Den Skånske Krig i 1675-1679 hjemsendte 
mange sårede og syge, og Østergaard 
blev i perioden 1677-1683 indrettet som 
”Landmilitsens Kvæsthus”. I 1683 overtog 
Christian V ejendommen og etablerede 
”Det Kongelige Militære Uldmanufaktur”. 
Efter den store brand i 1759 blev dele af 
hovedbygningen genopført af bygmester 
Georg Vollmeister. I Rigensgade 7 blev 
sandstensfrontispicen over porten 
udsmykket med Frederik V’s navnetræk 
og i Rigensgade 9 med Christian VII’s.

I 1774 etableredes ”Det Kongelige Militære 
Varemagasin”, og i årene 1799-1800 blev 
munderingsdepotet for hæren indrettet af 
hofarkitekt Andreas Kirkerup. Fremstilling 
af militær beklædning i Rigensgade ophørte 
efter Freden i Kiel og afslutningen af 
Napoleonskrigene i 1814.  

Inskriptionen på facaden mod Rigensgade 
vidner om Frederik VI’ s etablering af 
”Garnisonshospitalet” i 1817. Samme år blev 
ejendommen nyindrettet af arkitekten Peder 
Friis, som var Thorvaldsens ungdomsven. 
Mod haven troner billedhuggeren Freunds 
buste af Frederik VI med romersk imperator-
hjelm, anbragt i en niche og indrammet af 
fasces - det romerske magtsymbol. 

Garnisonshospitalet blev i 1867 efterfulgt af 
”Garnisonssygehuset”, som kommandants-
kabet på Sølvgades Kaserne overtog i 1928. 
Ejendommen blev således omdannet til 
Rigensgade Kaserne og har siden 1945 været 
benyttet som tjenesteboliger for forsvarets 
personel.

De mange dekorative detaljer er smukt 
bevaret både mod Rigensgade og ejen-
dommens gårdhave, hvor historien og 
den karakterfulde arkitektur skaber stor 
opmærksomhed.

FOR SYGE OG SAAREDE 
KRIGERE LOD

FREDERIK DEN SIETTE
DENNE AF HANS KONGELIGE 

FÆDRE SATTE BYGNING
INDRETTE TIL ET 

GARNISONS HOSPITAL 
AAR MDCCCXVII

Køkkenet i 
garnisonshospitalet, 
fotograferet o. 1915

Garnisonshospitalet 
flytter. 1928

Rigensgade 9-11.
Postkort af ukendt udgiver  
- afsendt i 1909
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TIK TAK

En fin detalje i gården, hvor tiden går sin 
vante gang – og ind i mellem synes at stå 
stille i de skønne omgivelser.
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GarnisonshavenAmalienborg
Kongens Have

Frederiks Kirke

OMRÅDET
Området omkring Garnisonshaven bugner 
af kulturelle pejlemærker. Som nabo til 
Nyboder og Frederiksstaden er man i 
Garnisonshaven del af det København, 
der stadig er et af de smukkeste og mest 
attraktive steder at bevæge sig rundt - og 
ikke mindst bo! Her har nogle af historiens 
mest fremtrædende arkitekter og bygherrer 
sat imponerende og tidløse fingeraftryk.

Frederiks Kirke, som kan ses fra de øverste 
lejligheder i Garnisonshaven, troner 
beskyttende om det charmerende og 
fredelige kvarter rundt om Rigensgade, 
med små hyggelige sidegader og stokroser, 
der læner sig op ad pudsede facader. 

Caféerne, restauranterne og butikkerne 
i København K er blandt byens mest 
eksklusive – blot en kort spadseretur fra 
Garnisonshaven.
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KUNSTPAUSERNE
På landets hovedmuseum for billedkunst, 
Statens Museum for Kunst, kun få skridt fra 
Garnisonshaven, kan opleves mere end  700 års 
kunst og kunsthistorie. Fra den tidlige renæssance 
til moderne kunstinstallationer og morgendagens 
strømninger.

Det gamle museum fik i 1998 en ny modernistisk 
tilbygning og sammen danner de to kontrastfyldte 
bygninger en særdeles vellykket ramme om 
unikke kunstoplevelser – som også fra parken, 
det kuperede Østre Anlæg, inviterer til udendørs 
kunstpauser i det grønne.

Blandt områdets øvrige, skønne kunstpauser 
kan nævnes Den Hirschsprungske Samling, 
Davids Samling, Filmhuset, Rosenborg Slot og 
Statens Naturhistoriske Museum, som rummer 
nogle af Danmarks største samlinger af kunst og 
naturskatte.
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DE GRØNNE RUM 
Med beliggenheden midt i indre by byder 
Garnisonshaven på overraskende mange 
naturoplevelser og små hyggelige, grønne 
åndehuller.

Kongens Have, den nære grønne nabo med 
Rosenborg Slot, som både sommer og vinter 
fortryller med sine mangfoldige blomsterbede, 
grønne græsarealer og gamle træer.

Kastellet - et unikt kapitel for sig. Det fredede 
historiske, militære fæstningsanlæg er ideelt til 
både løbe- og spadsereture i nogle af byens mest 
pragtfulde omgivelser. Også den eventyrlige 
Botanisk Have, i gåafstand fra Garnisonshaven, 
hører til blandt byens mange grønne rum.
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GADEFACADEN

Facaden mod Rigensgade fremstår i høj grad som den g jorde i slutningen af 1700-tallet 
med højtplacerede parterre- og stuevinduer. Facaden renoveres nænsomt og 100  
procent tro mod det oprindelige udtryk.

Forskellen mellem den ’lukkede’ facade mod gaden og ejendommens åbne gårdside har 
væsentlige arkitektoniske værdier, og vidner desuden om den fortidige institutionelle 
anvendelse.

På trods af det enkle, rene udtryk mod gaden indeholder facaden fine detaljer med 
sprossede vinduer, sandstensdekorationer og portfyldninger. Som supplement til de fine  
blomster i nabolaget, plantes smukke rosenbuske langs facaden mod Rigensgade. Dels for 
at bløde det stringente lidt op og dels fordi det er dejligt at komme hjem til.

De to porte er eneste adgang til ejendommen og det indre, rolige gårdrum, og gør  
således beboelsen privat og diskret. På trods af placeringen midt i København, vil man i 
den frodige, lukkede gårdhave opleve en sjælden fred og ro.
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UDERUM 
I STUEPLAN

'Upstairs & Downstairs'-lejlighederne har deres 
egne skønne, teglbelagte terrasser ud mod det 
grønne gårdrum, med udgang fra det store køkken 
i det høje parterre.

Perfekt til fredfyldte eftermiddage og lyse aftener, 
hvor snakken går eller fordybelsen overtager. 

Små private uderum afskærmet mod naboerne, og 
trukket tilbage fra gårdmiljøets centrale områder.

3D VISUALISERING
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ORANGERI I DET GRØNNE

Bag Garnisonshavens monumentale facade er det som om verden forandrer sig. Som en central og 
vigtig del af Garnisonshaven, vil det grønne gårdmiljø være nerven, og skabe rammerne for et helt 
særligt fællesskab. En inspirerende, privat community for alle ejendommens beboere, i frodige og 
eksklusive omgivelser. Den attraktive fælles oase - med store gamle træer, og sol og skygge, der 
flytter sig i løbet af dagen - vil blomstre smukt det meste af året.

Som noget helt unikt i Garnisonshaven opføres et stort orangeri i den fælles gårdhave - til gavn 
og glæde for alle husets beboere. Her kan der holdes ejerforeningsmøder, events - og ikke mindst 
hygges og slappes af i luksuriøse rammer.

Gårdhaven rummer desuden petanquebane samt grønne cykelskure omkranset af høje begrønnede 
hegn, som lukker den private have af for omgivelserne.

3D VISUALISERING
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KØKKENLUKSUS 
– BÅDE UPSTAIRS 
OG DOWNSTAIRS

Køkkenerne overalt i ejendommens lejligheder udføres 
i markedets bedste kvaliteter og design: Smukke, 
tidløse BOFORM Køkkener - i et både funktionelt og 
æstetisk udtryk, foreneligt med selv kræsne køkken-
skriveres krav.

I parterre-lejlighederne fungerer det store køkken 
desuden som udgangsrum til den teglbelagte terrasse 
og tilfører dermed lejligheden en følelse af ekstra 
rummelighed.
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3D VISUALISERING 3D VISUALISERING
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À LA HAMMERS-
HØI OG HØJT TIL 
LOFTET

Stemningen i boligernes mange rum er 
næsten malerisk. Med hvidpigmenterede 
massive fyrreplanker på gulvene, hvide 
vægge og højt til loftet er de ideelle rammer 
skabt for at indrette sig både smukt og 
bekvemt. 

Høje sprossede vinduer og indvendige 
glaspartier i flere af lejlighederne med store 
lysindfald og gedigne, hvide radiatorskjulere 
overalt. 

De fredfyldte, elegante rum i den gamle 
historiske ejendom er klar til nye historier. 

3D VISUALISERING

3D VISUALISERING
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LOFT 
MED UDSIGT

I de øverste lejligheder er loftetagen smukt udnyttet 
til kip med fritliggende bjælker og en storslået udsigt 
ud over områdets finurlige tage og Frederiks Kirkes 
pompøse kuppel.

De dybe karnapper giver lyset uhindret adgang 
gennem vinduespartierne.
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PÅ HØJDE MED 
SJÆLEN

Tagetagen har lyse, møblérbare kviste, der 
strækker sig over hele taglængden – både 
mod det grønne gårdmiljø og Rigensgade.

Lysindfaldet gennem kvistvinduerne giver 
en helt speciel stemning til rummene  
– og her kan man sidde og fordybe sig,  
eller blot nyde udsigten gennem de  
sprossede ruder.
 

3D VISUALISERING 3D VISUALISERING
Klassisk indrettede badeværelser 
med Dornbracht armaturer.
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FÆLLESSKAB 
BLANDT ÆDLE 
DRÅBER

I kælderen under Garnisonshaven indrettes 
et ganske særligt rum. Under de helt 
rette temperaturforhold, tilsat masser af 
atmosfære, får man sit eget, lille private 
rum til opbevaring af de gode flasker – 
særskilt og aflåst. Man kan også nyde 
dråberne i vinkælderen, som indrettes til 
fælles brug for beboerne med bord og 
siddepladser.

Grand Cru, Reserva, Classé eller Grappa? 
Her er ingen krav om årgang eller  
klassifikation…
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LokalBolig Projektsalg ApS
 v/ Anette Uttenthal &  
Thomas Høeg Mogensen 
Amerika Plads 30 A
2100 København Ø 
T: 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

LokalBolig City
Nikolaj Plads 26
1067 København K
T: 36 45 15 55
city@lokalbolig.dk

BYGHERRE:

MÆGLER:

Ejendommen er fredet med tilhørende bevaringsdeklaration og  
renoveres derfor med stor respekt for både dens historie og sjæl - med 
fokus på æstetik og funktion. Renoveringen udføres i samarbejde med 
partner hos Arkitema Architects og tidligere Kongelig Bygningsinspektør, 
Poul Schülein, samt Slots- og Kulturstyrelsen.

De valgte materialer og produktangivelser ovenfor er et udtryk for et  
generelt kvalitetsniveau. Der tages forbehold for produktændringer, 
udgåede produkter, ændrede myndighedskrav, trykfejl og andre fejl.

Brochuren er udarbejdet som sælgers prospekt og skal ikke ses som en 
salgsopstilling. Der kan forekomme ændringer undervejs i projektet, særligt 
grundet Slots- og Kulturstyrelsens involvering, hvorfor materialet er med 
forbehold. Beskrivelsen af de materialer, som følger med boligen, findes i 
materialebeskrivelsen. 

Nogle billeder af bygningen, interiør og udsigt er 3D-arkitektvisualiseringer 
med forbehold for ændringer. 3D-visualiseringerne skal ikke ses som 
specifikke lejligheder.

13. september 2017, 2. udgave
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