Grønne lunger

Strandgade 28-30
Strandgade 28-30, hvis historie går tilbage til Christianshavns grundlæggelse
i første halvdel af 1600-tallet, har to forbundne gårdrum. Bag nr. 28 ligger
en parterre-have skabt af havearkitekten C.T.H. Sørensen. Buksbomhække
nes bølgende forløb er afledt af mønstret fra et persisk tæppe, og i parterrebedene er der plantet roser. En have som denne er smuk at se på året rundt,
og der er etableret plads til ophold langs både for- og baghus, så man samtidig
kan opholde sig i den. Men det kræver både tid og viden at vedligeholde en
sådan have. Buksbom vokser kun meget langsomt. Til gengæld kan den for
mes til næsten vilkårlige skulpturelle former.
Nr. 30 er et mere offentligt rum med brolagt brugsflade. Selvom der parkeres i gården, opleves det aldrig som parkeringsplads, da der sjældent holder
mere end to-tre biler. Gårdrummet er stort set friholdt for objekter - kun
langs siderne er der beplantning. I venstre side er der således nogle få præcist
klippede grønne elementer, som underdeler det langsmalle rum. I det forreste
hjørne er det en hortensia, som lige kan ses på billedet med kigget gennem
porten. Den store kugle er klippet i buksbom.
I højre side er kun facaderne beplantet. Bindingsværksgavlen er beplantet
med en småblomstret klematis, som blomstrer det meste af sommeren. Man
kan lige fornemme, hvordan klematisen er spændt op på tre vandrette tråde.
Det røde sidehus er beplantet med en fladeklippet vedbend, hvor modstillingen mellem de præcist beskårne linjer i sider, top og vinduesåbninger
elegant kontrasterer underkantens mere organiske former. Et lille sidehus
ud mod Strandgade er beplantet med kinesisk blåregn. Så det er to gårdrum,
som året rundt byder på fine oplevelser.
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Adgang på hverdage i dagtimerne.

Vedbend, buskbom og småblomstret klematis - Strandgade 28-30

Øverst på modstående side ses parterre-haven
bag Strandgade 28, hvor de øvrige billeder er fra
gården til Strandgade 30. Fladen er her stort set
friholdt, og belægningens diagonale mønster er
med til at få det langsmalle rum til at fornemmes
bredere.
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