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Fredericia 

Superstærkt kernetræ 
i vinduer fra 1800-tallet 
Alle vinduer på 
Depotgården får 
en overhaling, og 
når vinterkulden 
sætter ind, vil der 
være tætte og 
isolerende ruder, 
i den gamle 
historiske bygning 

Af Erik Madsen (tekst og foto) 

enm@frdb.dk 

FREDERICIA - Tømrer- og 
snedkermester Søren Jeppe
sen er ikke i tvivl: 

- Alle vinduer er fremstil
let af solidt kernetræ, og 
med den rigtige behandling 
med linolie vil de kunne hol
de også de næste hundrede 
år. 

For øjeblikket er den vest
fynske tømrermester i gang 
med en renovering af de 
mange gamle og smukke 
vinduer i Depotgården, som 
har siddet i bygningen siden 

En del af området ved Depotgården er omdannet til en lille grøn oase,jom her betragtes af (fra ven
stre) Erling Hansen, Depotgården, Louise Thaysen Raun og Su�anne Aagaard, begge fra Fredericia 
Kommune, samt Vibeke !saksen, Depotgården. 

opførelsen i 1890. 
Det er med støtte fra Beva

ringsfonden for Fæstnings
byen Fredericia, at Frederi-

Depotgården får i disse uger og måneder de gamle originale vin
duer renoveret. De er fra dengang, bygningen blev opført i 1891, 
og fremstillet af solidt kerne træ. 

Bevaringsfonden forval
ter den pengegave på SO 
mio. kr., som A.P. Møller og 

Hustru Chastine Mc-l<inney 
Møllers Fond til almene For
maal donerede i 2012 til re-

da Kommune er gået i gang 
med en omfattende renove
ring af vinduerne. Samtidig 
etableres der forsatsvinduer 

på den indvendige side. 
Søren Jeppesen har gjort 

det til sit speciale Jl istancl 
sætte gammelt træværk, og 

Tømrermester Søren Jeppesen (tv) og Jannick Østengaard Lar
sen fra Fredericia Kommunes ejendomsadministration ved et af de 
nye store forsatsvinduer, der skal være med til at spare på varmen i 
det store aktivitetshus. 

novering af bygningsfacader 
indenfor voldene. 

Udover en renovering af 

de mange gamle vinduer i 
Depotgården forsynes de 
også med forsatsvinduer, så 

han er imponeret over den 
gode stand, vinduerne er i. 

- At der er tale om solidt
kernetræ, er vi ikke tvivl 
om, når vi tager vinduerne 
ned, for de er meget tunge, 
og inde under mange års 
malingsrester finder vi godt 
og sundt træværk, fortæller 
han. 

De originale vinduer tages 
ned et for et, og på stedet 
har tømrerfirmaet indrettet 
et lille mobilt værksted, 
hvor vinduerne slibes ned 
og påføres de nødvendige 
lag linoliemaling. 

Følger renoveringen 
Arkitekt Louise Thaysen 
Raun fra Fredericia Kom
mune er tilknyttet Beva
ringsfonden for Fæstnings
byen Fredericia, og hun føl
ger renoveringsprojektet pa 
Depotgården tæt. 

- Vi lægger stor vægt på, at
vi kan bevare de originale 
bygn i ngsdt·k:, hvor dc>t er 
lllliltpl, I d1• l'Jl'IHl111111111·, 

\0!11 VI /41\l'I •,(111 It' I li, 11111.,•J, 
ler hun. 

"At der er tale om solidt kernetræ, er vi 

ikke tvivl om, når vi tager vinduerne ned, 

for de er meget tunge, og inde under 

mange års malingsrester finder vi godt 

og sundt træværk." 
SØREN JEPPESEN, TØMRER- OG SNEDKERMESTER 

DEPOTGÅRDEN 

• Depotgården i Lollandsgade blev opført som garnisonssygehus
i1891.

• Bygningen fungerede som militærhospital indtil 1936, hvor den
blev depot for militært udstyr, samtidig med at det husede en
korporalskole.

• Under den tyske besættelse af Danmark, 1940-1945. husede
bygningen et tysk lazaret.

• 11984 solgte forsvaret bygningen til Fredericia Kommune, som
indrettedes til aktivitetshus for voksne. hvor alle kan udfolde sig
kreativt.

• Huset har mange veludstyrede værksteder. som er åbne
mandag til torsdag kl. 9 - 21.

der formentlig kan spares 
på varmeudgifterne i det 
store aktivitetshus. 

Bedre isolering 
Erling I lansen og Viblc'k(' 
!saksen, aktivitctshuscl!i
mangeårige k•dcre, er da 
også glade for fornyelsen, 
som på en gang gør Depot-

gården mere synlig i gade
billedet og sikrer en bedre 
isolering. 

For nylig blev hegnet ud 
mod Kongensgade taget 
ned, og i stedet (>r der skabt 
en lille E,'nm oase i den dc·l af 
omr.idC't omkring Dcpotg:11 
den. 


