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Karré 5 facadebeplantninger ~1:1.000.
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Karré 5

Tomme gavle og bagmure i karré 5.
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Karré 5
Samlet areal 85
Heraf bebygget areal
I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent
Heraf primært parkering
Heraf primært ophold

10.100 m2
8.200 m2
80%
350%
1.900 m2
20%
500 m2
1.000 m2

Heraf asfalt og beton

700 m2

Heraf åben belægning

800 m2

Heraf grønt

400 m2

Antal træer

23 (+1)

Denne karré er afgrænset af Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Vester Vold
gade og Sankt Peders Stræde. Som man kan fornemme af kortet, er karreen
ikke mindst i den vestlige ende ganske tæt bebygget. Man finder her flere
eksempler på, hvordan en nyere erhvervsbebyggelse bryder med den relation
mellem bygning og mellemrum, som er karakteristisk for den historiske by,
med en endnu højere bebyggelsestæthed til følge.
Omkring det nordøstlige hjørne af karreen er der etableret et samlet gård
anlæg for Larsbjørnsstræde 19-21 og Sankt Peders Stræde 35-39 (3). På bag
grund af de omkringliggende gaders vegetationsløshed fremstår anlægget
overraskende frodigt, og de forskellige afsnit har en ganske forskelligartet
karakter. Ud over en zone med opholdsarealer langs med husene mod gaden
er der i gårdens midte blevet plads til en lille grønning med græs og bold
bane i det inderste hjørne (3d), hvilket i middelalderbyen er en særlig luk
sus. Dette gårdanlæg udgør karreens største samlede grønne enklave. Det
demonstrerer med al tydelighed, at det selv midt i den tætteste by er muligt
at etablere udpræget grønne områder med store opholdskvaliteter.
De bagmure, som danner afgrænsningen mod resten af karreen, fremstår
overalt helt nøgne og vinduesløse i omkring 15 meters højde. Der er i alt næ
sten 100 løbende meter af disse helt tomme bagfacader og man har hermed
i alt cirka 1.500 m2 bagmur i dette gårdanlæg - eller et areal større end det
samlede gårdareal - som det ville være oplagt at tilplante med facadeplanter.
Selv et sted som her, som nu fremstår ganske grønt, har således et stort po
tentiale i retning af yderligere forgrønnelse.
Tilsvarende finder man i langt de fleste gårdrum i Nørre Kvarter tomme
gavle og bagmure, som umiddelbart er velegnede til facadebeplantninger,
med et areal så stort som eller større end friarealet. For mindre gårdrums
vedkommende kan arealet af de tomme, lodrette gavle og bagmure være ad
skillige gange større end det vandrette friareal. Ved at tilplante disse lodrette
flader ændrer man samtidig på balancen mellem vinduesfacader og bagsider,
således at vinduesfacaderne med deres langt rigere arkitektoniske artikula
tion kommer til at stå klarere frem i helheden.
Hvis man sammenligner gårdsammenlægningen i karré 5 med Nørre
Kvarters anden store gårdsammenlægning umiddelbart på den anden side af
Sankt Peders Stræde (se pp. 117-21), så fremstår gårdanlægget i karré 6 mere
frodigt og med en anden oplevelse af uudgrundelighed i rummets størrelse.
Dette hænger sammen med, at man her systematisk har tilplantet de tom
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me gavl- og bagmure, så der stort set kun findes vinduesfacader og grønne
vægge. Man har således med vegetationen opnået at sløre de ikke altid lige
smukke brudflader, som opstår, når man fjerner side- og baghuse.
Billederne på denne side er taget fra Larsbjørnsstræde 23 (2), som sammen
med nr. 25 ikke indgår i gårdsammenlægningen i karré 5. Man fornemmer
her, hvordan blot en enkelt blåregn på muren mellem nr. 21 og 23 kan tilføre
et gårdmiljø en fornemmelse af stor frodighed. Som man kan se af billedet
herunder, har man plantet et ahorntræ. Men det vil hurtigt blive meget stort
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På muren mellem Larsbjørnsstræde 21 og 23 (her
over) vokser en kinesisk blåregn. Blot et enkelt ele
ment, som får plads til at udfolde sig, kan tilføre et
sted stor frodighed.

Vender man sig om (billederne herunder) er der
store murflader, som fortjente en tilplantning (2).

Karré 5

Bag Larsbjørnsstræde 19-21 og Sankt Peders Stræ
de 35-39 er baggårdene blevet lagt sammen til et
større samlet rum (3a-e).
Billederne herover og til højre er fra den del af
området, som vender ud mod Larsbjørnsstræde
(3a).

Herunder ses bagmuren ind mod Larsbjørnsstræ
de 17 (3c). For neden til højre er det bagmuren ud
mod Studiestræde (5b), hvor der i åbningen mellem
side- og baghus i nr. 24 er udspændt altaner. Dette
gårdanlæg har i alt omkring 1.500 m2 tom bagmur
mod resten af karreen, som repræsenterer et stort
beplantningspotentiale.

109

Nørre Kvarters grønne lunger

i det snævre gårdrum. Det var derfor nok en bedre løsning at bevare rummet
åbent og tilplante gavlmuren ind mod nr. 25, måske med endnu en blåregn.
I det store gårdanlæg er der i rækken af tomme bagmure mod resten af
anlægget en åbning mellem side- og baghuset i Studiestræde 24 (5b). Her
har man spændt tre store altanplader ud, og har hermed skabt flere af de i
kvarteret meget sparsomme kvadratmeter til ophold. Fra disse altaner er
der udsigt ud over gårdsaneringen med dens mange grønne elementer. Al
tanerne er dog meget eksponerede for indblik. Det ville derfor være en god
idé at tilplante altanerne med en klatreplante som blåregn eller træmorder,

så altanerne fremstod som en grøn skulptur. Hermed ville man også få et
markant grønt element ind i Studiestræde 24s gård (5a). Tilsvarende er der
etableret altaner ved Sankt Peders Stræde 37 (3e). I den tætte by er altaner
en god måde at skabe udeopholdsmuligheder, og man kunne med fordel
indarbejde dem mange andre steder i kvarteret.
Gårdrummet bag hjørnet af Larsbjørnsstræde og Studiestræde (4) er så
snævert og dybt, at der ikke når meget lys ned i bunden. Man har her gjort
en del ud af at indrette gården. Dels er der møbleret med urtepotter, hvor
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Mellem side- og baghuset i Studiestræde 24 (5b)
har man spændt tre store altanplader ud. Herfra
er der en god udsigt over grønningen i karreens
midte.
Billederne herunder er fra passagen ud mod Sankt
Peders Stræde 37-39 (3e), hvor der er etableret al
taner på nr. 37.

Karré 5

ikke mindst en trappe, som ikke benyttes mere, fungerer fint som tableau
og pottereol. Dels har man installeret store plantekasser i trykimprægneret
træ op ad en nordvendt mur, hvor solens stråler aldrig vil kunne nå direkte
ned. Sådanne plantekasser vil med tiden give problemer, især for flerårige
planter. Jorden i sådanne lukkede systemer bliver gradvist udpint og forsu
ret, ligesom der sker en ophobning af affaldsstoffer. Ikke mindst træer vil
i længden have svært ved at overleve - som i dette tilfælde to opstammede
ahorntræer. Hvor man overhovedet kan komme til det, er det derfor langt at
foretrække at få planterne direkte i jorden.

Gårdrummet Larsbjørnsstræde 17 - Studiestræde
22 (4) er så snævert og dybt, at der ikke når meget
lys ned i bunden. Frem for plantekasser, som gør
rummet endnu smallere, ville det her være oplagt
at tilplante bagfacaderne.

Herunder ses bagmuren mod Studiestræde 24.

Frem for plantekasser, som gør fornemmelsen af det snævre rum endnu
smallere, var det i en gård som denne bedre at tilplante facaderne - det kunne
være en selvhæftende rådhusvin, som fik lov at dække bagmuren ind mod
Studiestræde 24 og den næsten vinduesløse bagfacade for Studiestræde,
eventuelt suppleret med en blomstrende plante som kinesisk blåregn på wires
på den lyse side af gården - og så i stedet møblere rummet med potter, som er
lette at flytte rundt på og som ikke reducerer den i forvejen lille gulvflade. I
forhold til den nuværende meget ensartede asfaltflade ville en belægning med
brosten eller chaussésten - eller et andet materiale, som giver en tilsvarende
markant underdeling af fladen - være med til, at fladen opleves større.
Studiestræde 26-30 (6) har et lille gårdanlæg, som nu er helt domineret af,
at der er 3 biler parkeret i den indre gård. Asfalten fortjente her at blive skiftet
ud med brostensbelægning. Bagmuren til sidehuset i nr. 30 kunne passende
tilplantes helt - det ville give gårdrummet et markant grønt element. Der
har tidligere stået små vedbend på stedet, men de er for nylig blevet fjernet.
I hjørnet mellem for- og sidehus har man i Studiestræde 30 fundet en god
placering til tre altaner med eftermiddagssol (se næste side).
Studiestræde 32 (7) har bevaret en smuk brostensbelægning med bordur
sten til vognhjul, og gården er et eksempel på, at der kan ligge butikker i
baghusene. Portene for nr. 30 og nr. 32 ligger umiddelbart ved siden af hin
anden. Ved at åbne op mellem de to gårde, kunne man nøjes med at have
indkørsel gennem den ene port og derved vinde plads. Plankeværket mellem
de to gårde er bevokset med en variant af vedbend med flerfarvede blade (se
næste side). En vedbendbeplantning behøver ikke at være mørkegrøn.
Går man ind i Jurahusets gård i Studiestræde 34 (8a) mødes man umid
delbart af et meget klinisk miljø, som i høj grad kommer fra den asfalterede

111

Nørre Kvarters grønne lunger

flade. For et par år siden var der grønt i det opholdshjørne, som var etable
ret i hjørnet, med askebægre så store som møllehjul. Men græsset, som blot
voksede frem fra sprækkerne mellem betonstenene, er i dag væk. En ud
skiftning af belægningen til en mere åben type, som måske endda udenfor
ganglinjerne var så åben, at der kunne gro græs, ville sammen med mur- og
facadetilplantning kunne gøre dette sted meget mere egnet til frokostpauser,
små informelle møder og pust mellem lektioner, og dermed være med til at
skabe de befordrende rammer, som hører til et moderne studiemiljø.
Grundtvigs Hus, Studiestræde 36-40 (9), og KABs administrationsbyg
ning på hjørnet af Studiestræde og Vester Voldgade (10) demonstrerer, hvor
dan den mest ekstreme tæthed i Indre By ikke skal findes i den historiske
bydannelse, men i de tilføjelser, som er sket op igennem det 20. århundrede.
KABs grund er 100% bebygget, og friarealerne omkring Grundtvigs Hus
er minimeret og reduceret til de nødvendigste adgangsgårde og lysgårde for
dog at få dagslys ind i bygningen. Er de nok så elegante til gadesiden, er de
res bymæssige og byrumsmæssige indvirkninger mindre indlysende.
I en lille gård bag Vester Voldgade 11 (11), var der tidligere under adgangs

112

Herover ses til venstre en broget variant af ved
bend, som vokser på plankeværket mellem Studie
stræde 30 og 32 (6a). Til højre er det tre altaner i
Studiestræde 30, som har fundet en solvendt krog
mellem for- og sidehus.

Herunder er det en lille opholdsplads ved Jura
huset (8), en af Københavns Universitets mange
ejendomme i kvarteret. Her kunne en tilplantning
være med til at bryde det noget kliniske indtryk og
skabe rammer for et godt studiemiljø.

Karré 5

Herover ses lysskakten bag Grundtvigs Hus (9) ind
mod Vester Voldgade 9 og 11. En tilplantning af
de mange tomme flader her ville dels kunne være
med til at rense, ilte og opfugte luften, dels gøre
udsynet mere attraktivt.
Til højre og herunder ses KABs bygning på hjørnet
af Studiestræde og Vester Voldgade (10). Her kun
ne være etableret taghaver eller udeopholdsarea
ler, men det har slet ikke figureret i den tankegang,
som har produceret disse bygningsmaskiner.
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trappen til det russiske kulturinstitut - hvor ingen cykel eller bil kunne holde
og ingen affaldscontainer gøre den pladsen stridig - en blot 1 m2 stor rosen
have lavet af løse mursten og et par poser pottemuld med et bunddække af
husfred, og et lysende billede på, hvordan vi mennesker bringer naturen med
rundt overalt, hvor vi kan komme af sted med det. Men sidst jeg var forbi,
var der gang i en større oprydning, og rosenhaven var væk...
Vester Voldgade 7-9 og Sankt Peders Stræde 47-51 har et sammenhæn
gende gårdanlæg, hvor der er gjort en del ud af beplantningen. Man ser her
Vester Voldgade 7-9 og Sankt Peders Stræde 4751 har sammenhængende gårde. Herover ses en
vinduesfacade fra nr. 7, hvor sidehuset er bevokset
med rådhusvin og klematis (12a).
Til venstre er det gården bag nr. 49 (12b) set ind
mod Grundtvigs Hus. Nederst er det en af flere
vedbendbeplantninger, somgik til ved en radikal
tilbageskæring i 2004 (se Grønne lunger p. 15).
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Sankt Peders Stræde 41 (14) har en charmerende
og relativt lys gård, hvor man har fået nedlagt
bilparkeringen og dermed opnået en langt højere
brugsværdi.

Herunder ses gården bag Sankt Peders Stræde
43-45 med gangbroer mellem forhuset og baghuset
(13). Biler, cykler, affaldsbeholdere, paller, skram
mel og lappet asfalt skaber tilsammen sin særli
ge, arbejdsomme atmosfære. Her er ikke mange
rekreative muligheder for hverken beboere eller
ansatte, og naturelementer synes næsten systema
tisk holdt ude.

eksempler på rådhusvin på vinduesfacader (12a). Omkring nr. 49A og 7A
(12b) var der tidligere nogle meget store og flotte vedbend på gavle og trap
petårne, som igennem en årrække havde vokset sig meget store og sine steder
stod næsten to meter ud fra murene (se billede nederst på foregående side).
Disse vedbend blev i 2004 skåret meget radikalt tilbage med motorsav, helt
inde langs muren. Det har været mere end planterne har kunnet klare, for
de er alle gået til. Tilbageskæringen burde have været gjort i etaper, så man
ikke fjernede hele bladarealet på én gang. Man kunne have nøjedes med at
skære dem tilbage på det nederste stykke, så cykler kunne stå i tørvejr un
der en baldakin af vedbend - eller man kunne blot have skåret dem ind til
15-20 cm tykkelse. Rådhusvin kan man skære helt tilbage til roden, og den
vil skyde igen. Men vedbend kan man åbenbart skære for hårdt tilbage.
Sankt Peders Stræde 41 (14) har en lys og charmerende gård, hvor blot
parkerede biler indtil for få år siden tidligere blokerede for en optimal an
vendelse af gården. Men man har her fået nedlagt bilparkeringen, og i dag
står udemøblerne, hvor i sin tid bilerne holdt. Man kunne ønske, at noget
tilsvarende skete overalt i kvarteret.

115

