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Karré 1
Samlet areal 85

23.400 m2

Heraf bebygget areal

13.600 m2

I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent

60%
240%
9.800 m2
40%

Heraf primært parkering

5.200 m2

Heraf primært ophold

4.600 m2

Heraf asfalt og beton

4.800 m2

Heraf åben belægning

1.400 m2

Heraf grønt

3.600 m2

Antal træer

27 (+15)

Denne karré, som er Nørre Kvarters største, er afgrænset af Nørregade,
Sankt Peders Stræde, Larslejsstræde og Nørre Voldgade. Størstedelen af
karreen er fuldt bebygget ud til gaden i 4-5 etager, og enkelte bygninger
når op i 7 etagers højde. Den sydlige ende af karreen omkring Sankt Petri
Kirke fremstår i kontrast dertil som punkthuse i et parkagtigt område, som
er muromkranset og dermed præcist markeret ud mod gaden. Overgangen
mellem disse to bebyggelsesformer dannes af Telefonhuset og Sankt Petri
Kirkes gravkapeller, hvis gadefacader løber ind i karreen bag om kirkepladsen. Bortset fra en enkelt bygning har samtlige karreens gadefacader en førmodernistisk fremtræden.
Man ser det ikke fra gaden, men TDC har et meget stort kompleks af bygninger i karreens centrale del, som udgør omkring to tredjedele af karreens
samlede areal (6). En systematisk forgrønnelse af denne karré er således i
høj grad afhængig af håndteringen af TDCs arealer.
Nord for TDC udfylder Folketeatrets store scenebygning (4) stort set karre
ens indre, hvilket gør, at karreens nordlige spids er særlig tæt bebygget. Det
bebyggede areal udgør her omkring 95% af det samlede areal. Den tilsvaren
de procent for TDCs område ligger omkring 60%, hvor den sydligste del
omkring Sankt Petri Kirke har en bebyggelsesprocent omkring 25%.85 Med
den tætte udfyldning af karreens indre har beboelseshusene langs Nørre
Voldgade og den nordlige del af Nørregade typisk kun bevaret en smal zone
af gårdarealer. Enkelte ejendomme har slet ikke åbne gårdrum, og selv hvad
der på kortet kunne ligne sådanne, viser sig i virkeligheden at være små taghaver eller overdækkede udvidelser af bagbutikker.
Næsten øverst på karreens spids op mod Nørreport ligger der en stor nyere
ejendom med facader ud mod både Nørregade 49 og Nørre Voldgade 56 (1).
Indtil for nylig var her posthus i ejendommen og gården var helt domineret
af post- og pakkebilers af- og pålæsning. I dag har ÆldreSagen overtaget
ejendommen, og i den forbindelse er der foretaget en kraftig ansigtsløftning
af gårdfacaderne, som har fået endog meget stærke farver. Men gården er
stadig særdeles nøgternt indrettet, alt er asfalteret, og ikke et græsstrå er at
finde. Yderligere er omkring halvdelen af gården bebygget med en én-etages
betonpavillon. En trappe leder op på taget af denne pavillon (se billeder på
næste opslag), og man kunne forestille sig, at der her blev indrettet opholdsplads, og at resten af fladen blev tilplantet - som tidligere nævnt har uklippet
græs en ganske betragtelig iltproduktion. Som den nu står, er denne tagflade
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blot et lidt uindtageligt ingenmandsland.
I forbindelse med den nylige facaderenovering, er den gamle åbne vareele
vator blevet erstattet med en mere moderne elevatorskakt, som giver handicappede adgang til bygningen. Til trods for sin mere elegante fremtoning,
gør den oplevelsen af rummet endnu mere klaustrofobisk - oplevet på stedet
hører dette gårdrum da også til blandt kvarterets mindst behagelige at opholde sig i. Akustikken er rungende, arkitekturen har ingen relation til men
neskets skala, og højden på syv etager gør, at der fra bunden af den snævre
gård er meget langt til himmelen. Selv de stærke farver, som gårdrummet har
fået i forbindelse med renoveringen, formår ikke at humanisere rummet.
Ud mod Nørre Voldgade er vinduerne i stueetagen for nylig blevet gjort
større, så de bedre egner sig til butiksudstilling. Dette har mildnet oplevelsen
af bygningen, når man passerer som fodgænger. Men med de hårde, mørke
facader, den næsten maskinelt repetitive facaderytme og skrabede arkitektoniske detaljering er denne ejendom en af kvarterets mest afvisende bygninger. Og den adskiller sig markant fra Nørre Kvarters frodighed, finurlige
detaljer og stadigt skiftende farver, teksturer og bygningsdetaljeringer.
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Herover og på siden overfor er det ejendommen
Nørregade 49 - Nørre Voldgade 53 (1), som ligger
ud til begge sider af karreens nordspids.

Når gårdarealerne er små, kommer de praktiske
fordringer let til fuldstændigt at dominere indretningen, som herunder i gårdrummet mellem Nør
regade 41 og Nørre Voldgade 52 (12).

Karré 1

I gårdrummet er der bygget en én-etages pavillon-bygning ind mod Nørregade 49, så en facade
beplantning ville ikke kunne vokse umiddelbart
foran den høje, røde bagmur. Den må plantes på
de tilstødende vægge og trækkes vandret ind fra
begge sider mellem første og anden sals vinduesbånd. Eller man kunne plante mellem to sidehuse
i nr. 49 og ad den vej få muren forgrønnet.

Der er således mange gode grunde til at etablere facadebeplantning i en
sådan ejendom. Stadig vil den fremstå meget markant i gadebilledet. Den
ville blot blive blidere i sin tilstedeværelse, og den ville på dette støjplagede
sted bidrage positivt, både når det gælder luftkvaliteten og det akustiske rum.
Den lave pavillon-bygning i gårdrummet gør, at den store bagmur ind mod
Nørregade 45 ikke har adgang til jord ved foden. En facadebeplantning må
derfor plantes på de tilstødende facader eller fra et mellemrum mellem to
sidebygninger i Nørregade 45 og så at sige vokse om hjørnet. Dette er muligt, hvis man vælger en kraftigtvoksende facadeplante som rådhusvin eller
vedbend. Det vil kræve en systematisk tildannelse de første år og nogle store,
godt forberedte velbeskyttede plantehuller til at give planterne den optimale
start. Men når først planterne har fået fat og er nået op, hvor der er mere lys,
vil de kunne dække størstedelen af væggene mod gården. Og måske det så
nærmede sig, at pavillonens tag var et rart sted at opholde sig.
Nørregade 43 (3) er et typisk eksempel på, hvor snævre gårdrummene
kan være i karreens nordlige del, omkring 12 meter dybt og under 3 meter
bredt - eller så smalt at cyklerne må stå diagonalt for overhovedet at kunne

65

Nørre Kvarters grønne lunger

være der. Også på en sådan bagmur ville det være oplagt at tilplante med facadeplanter. Muren er nordvendt, så kinesisk blåregn ville nok kunne vokse
på stedet, omend kun blomstre i toppen. En god mulighed på stedet var at
tilplante med rådhusvin, som kun danner et enkelt lag af løv, hvor andre
klatre- og slyngplanter med tiden vil vokse sig så tykke, at de ville blive for
voldsomme i det snævre rum. Sidehusets trapperum har et stort glasparti,
som løber op gennem alle etagerne. Man vil derfor opleve en facadebeplantnings skiftende farver og stadier igennem årstiderne meget intenst både fra
trapperummet og fra de mange kontorvinduer, som vender ud til det smalle
gårdrum. Hvis man også fik skiftet asfalten ud med en mere åben brostenseller chaussébelægning, ville det kunne blive et meget smukt gårdrum.
Man kan have grønne elementer på næsten ingen plads, som i det lille
trekantede gårdrum bag Nørre Voldgade 54, hvor man på et trekantet areal
på blot ca. 40 m2 har fået plads til ikke bare cykler og affaldscontainere, men
også en stribe grønt op langs huset (13). Også her er der murflader fra gavle
bagmure og trappetårne, som det var oplagt at tilplante med facadeplanter.
I det helt smalle mellemrum mellem Nørre Voldgade 54 og baghuset til Nør
regade 45 er der med et lille stativ indrettet orkidéhave for at mildne udsigten
fra bagbutikken lige lukt ind i en mur. Jeg må indrømme, at jeg blev meget
berørt, da jeg så dette lille helle. Det lyser af overlevelseskraft og vilje til at
få noget godt ud af selv et tilsyneladende umuligt udgangspunkt.
Folketeatret har meget lidt udenomsplads, men ud mod administrations
bygningen i Nørre Voldgade 50 finder man en brostensbelagt gård, som med
små ændringer kunne blive et godt rum (4b). Teatrets værksted og eksperimentalscene (4a), som er klemt ind mod nr. 50 og 52, har gjort mulighederne
for gode udeopholdssteder meget begrænsede. Arkitektonisk set er det blot
en simpel betonkasse og langt fra noget vidunder. Man har da også flere steder plantet rådhusvin op ad bygningen, så den i løbet af få år vil være helt
overvokset. Man kunne desuden undersøge mulighederne for at anlægge
taghave ovenpå værkstedet.
Industrigården, Nørre Voldgade 48 (11), er den eneste rigtig grønne gård
i den tætte bebyggelse op mod Nørre Voldgade. Her er det på kun godt 100
m2 lykkedes at skabe en lille oase med fine kvaliteter for de mennesker, som
arbejder og færdes her i dagligdagen (se ill. p. 68). Gården fungerer i dagtimerne som ankomstareal for kontorer i sidehuset. Samtidig er der plads til
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Karré 1

Billederne øverst på disse to sider er fra Nørregade 43 A (3). Selv i et rum så smalt og stejlt som
dette kan man få noget meget flot ud at tilplante
bagmuren mod nr. 41 med en facadeplante som
rådhusvin.
Man kan etablere grønne elementer på selv den
mindste plads. Billedet til højre er fra en helt smal
sprække mellem Nørre Voldgade 54 (13) og sidehuset til Nørregade 45 (2), hvor der er indrettet
orkidéhave for at ændre den ellers lidet inspirerende udsigt lige ud i en mur.

Herunder ses Nørregade 45 (2), hvor det ene af
træerne i mellemtiden er forsvundet, og til højre
Nørre Voldgade 54 (13).

små siddegrupper, som gør det attraktivt på en god dag at tage et lille uformelt møde udendørs eller nyde frokosten i det let flimrende halvskygge.
Gårdhaven er helt skærmet opadtil af en skyrækker, Ailanthus altissima,
et træ som i Danmark er nær sin absolutte nordgrænse og som trives bedst
netop i en varmeø som her, omgivet af varme bygningsblokke i den tætte by.
Med dets lette, finnede løv og opadstræbende grene danner det en parasol
over gårdrummet og giver det en stiliseret skovkarakter, mildt om vinteren
og kølende i den varmeste sommer.
Der er glasdøre i Industrigårdens port både mod gaden og mod gården, og
man får således fra gaden et lille glimt af en anden verden bagude, samtidig
med at den øredøvende trafikstøj (Nørre Voldgade er blandt de gader, hvis
støjniveau ligger over 65 dB 86) holdes ude.
Typisk for den bymæssige situation har også nabogården i Nørre Voldgade
46 glæde af skyrækkeren og det vedbend-overvoksede plankeværk mellem
de to gårde (10). Her har man for nylig fået ryddet gårdrummet og anlagt
opholdsplads. I den forbindelse har man fældet et stort ahorntræ, som stod
klods op ad det lille stykke gavlmur ind mod nr. 48. Stubben skyder stadig-
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Industrigården, Nørre Voldgade 48, er et godt eksempel på, hvordan man på blot omkring 100 m2
kan etablere en grøn oase med mange fine kvaliteter (11). Skyrækkeren med dets lette, finnede løv
danner nærmest en parasol over gårdrummet.
Porten har glaslukning både mod gaden og mod
gården, og man har således fra gaden et lille glimt
af en anden virkelighed bagude, samtidig med at
den øredøvende trafikstøj holdes ude.

På næste side nederst ser man Industrigården fra
Nørre Voldgade 46 (10), som også har glæde af
skyrækkeren og det vedbend-bevoksede plankeværk mellem de to gårde.
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På billedet herover ser man fra TDCs parkerings
gård Industrigårdens gårdhave bagfra - med skyrækkerens karakteristiske krone over sig. Til højre
løber en næsten 100 meter lang mur gennem karreen (6m). Det fjernere stykke af muren udgøres af
Folketeatrets teatersal og scenetårn (4).
Ved blot at rykke bilerne et par meter tilbage fra
muren kunne man give plads for en grøn zone af
kolossal værdi for karreens samlede økosystem.

væk, og man kan begræde, at et af karreens alt for få træer således er blevet
kappet ned, men en ahorn er et stort træ til en så lille gård, og generelt er det
en dårlig idé at have store træer stående helt tæt op ad en mur. Dels er der en
risiko for, at rodsystemet med tiden skubber til fundamentet, dels kan friktionen mod muren beskadige træets vækstlag umiddelbart under barken, og så
udvikler træer ofte skæve og ranglede kroner op ad mure. Her var det mere
oplagt at tilplante med selvhæftende facadeplanter. Er man ked af løbende
at skulle klippe, kunne man i stedet lave et stativ til klatrende planter, eller
endnu simplere blot spænde wirer op. På et sådant sted med masser af direkte
sollys ville en kinesisk blåregn kunne udvikle en overdådig blomstring.
TDCs område udgør et stort kompleks af bygninger og gårdrum, som er
meget forskellige i udtryk, dels fordi bygningerne er blevet til op igennem
det 20. århundrede, hvor bygningsteknologien har skiftet radikalt, dels fordi
udearealerne er så forskelligt bearbejdet. Gennemgående er området grønnest
mod syd ud mod Sankt Petri Kirke, og man finder her Telefonistindehaven
(6e), det eneste af TDCs gårdrum, som ikke bruges til parkering. Fra den
centrale indkørsel i Larslejsstræde (6a) er der passage til Mellemgården (6b)
og Kastanjegården (6c), som har repræsentativ karakter og rummer VIPparkering - og dermed plads til nogle få grønne elementer. De nordligste
to tredjedele af TDCs område er derimod asfalteret ud i alle kroge og fuldstændig vegetationsløse. Her ville det være oplagt at søge at etablere en hel
række grønne elementer til glæde for hele karreen.
Man kunne til en begyndelse etablere en grøn zone hele vejen langs TDCs
nordskel. Her løber en næsten 100 meter tom bagmur gennem karreen (6m).
En stor del af denne mur udgøres af Folketeatrets store teatersal. Det ser
umiddelbart ud til, at der er så god plads, at man det meste af vejen ville
kunne trække bilerne et par meter bort fra muren uden at miste parkeringspladser. Blev denne murflade derefter tildækket med facadeplanter og zonen
foran beplantet med buske og træer, ville man have skabt en grøn zone af
kolossal værdi for karreens økosystem.
Der er i alt 99 overfladeparkeringspladser på TDCs område, ideelt set
kom de alle under jorden, så arealerne kunne frigives til ophold for de mange
mennesker, som arbejder og bor i karreen. Kunne man reducere behovet for
overfladeparkering blot lidt - enten ved at få flere biler ned under jorden eller endnu bedre ved at få flere til at lade bilen stå i forstæderne (vi er blot få
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minutters gang fra Nørreport Station) - ville der være basis for en langt mere
omfattende forgrønnelse. Man kunne parkere i en løvsal - 200 opstammede
japanske kirsebærtræer i blomst ville være et kolossalt flot syn, og bygningerne ville svæve over et rosa blomsterhav. En græsarmeret belægning i stedet for den nuværende asfaltering kunne lade overfladen forgrønne, der hvor
trafikken slider mindst. Dog ville en lidt mere forvildet og blandet vegetation
skabe betingelser for en mere mangfoldig natur.
En forgrønnelse langs muren mod nord og Folketeatrets scenebygning
ville også komme Røde Kors Børnehave i Nørregade 37 til gode (5). Hvis
man samtidig fik tilplantet Telefoncentralen og TDCs meget store bagmur i
Nørregade 33, som begge tårner sig op omkring børnehaven, ville den pludselig være beliggende i en grøn lysning.
En anden oplagt mulighed for forgrønnelse på TDCs område er den store,
fritliggende telefoncentral-bygning, som ikke er nogen skønhedsåbenbaring.
Den fortjente en kraftig facadebeplantning; umiddelbart kunne det være
selvhæftende planter som vedbend og rådhusvin, men måske der er tekniske
forhold, som gjorde det oplagt at montere facadegitre, som gav klatreplanter

70

Herover til venstre ser man fra Sankt Petri Kirkes
spir ud over TDCs område. Den moderne bygning
i midten er Telefoncentralen (6k), som på billedet
umiddelbart herover ses fra den modsatte side.
Allerforrest til venstre i udsigtsbilledet ser man
ned i Telefonistindehaven (6e), hvor man i højre
side har Kastanjegården (6c) med den rådhusvin
bevoksede mellembygning.

Herunder ses Røde Kors Børnehave i Nørregade
37, omgivet af store høje murflader til alle sider
(5). Hvis man her fik tilplantet Telefoncentralen,
Folketeatrets scenebygning og TDCs store bagmur
i Nørregade 33, ville børnehaven pludselig ligge
i en grøn slugt.

Karré 1

Herover ses Telefoncentralen (6k) og til højre Centralgården (6h), som ligger syd for Telefoncentralen. Denne bygning ville det være oplagt at transformere til en stor grøn skulptur.
Det midterste billede er fra Kastanjegården (6c),
en af TDCs mere repræsentative gårde, hvor belægningen ikke er asfalt. Mellembygningen ind
mod cykelgården er tilplantet med rådhusvin. Den
er et godt eksempel på, hvordan en facadebeplant
ning kan samle op på en ellers meget blandet arkitektur, som er blevet til gennem hundrede år.
Herunder er det Telefonistindehaven (6e), som ligger op mod Sankt Petri Kirkes gravkapeller (7a).
Dette gårdrum er det eneste på TDCs område,
som ikke bruges til parkering. Tidligere var her
en vanddam.
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som blåregn eller trædræber mulighed for at transformere denne bygning
til et Tornerose-slot. Med lidt omtanke ville man kunne transformere hele
TDCs som natur betragtet ret golde ’landskab’ til en frodig grøn biotop, og
TDC ville hermed kunne markere sig som en markant miljøaktør. Dette ville
først og fremmest fordre en erkendelse af, at disse arealer fortjente at være
andet og mere end væg-til-væg-asfalteret parkeringsplads.
Det parkagtige landskab omkring Sankt Petri Kirke (7) er det eneste sted
i Nørre Kvarter, hvor man har offentlig afgang til et haveagtigt rum. Mange
lægger lige vejen igennem eller slår sig ned for en pause i de stilfærdige omgivelser. Her er ingen sofistikeret havekunst, ingen blomsterbede og fontæner,
kun træer og græs. Børnene fra Sankt Petri Skole overfor er flittige brugere,
børnehaven har deres hjørne af området (8), hvor der leges, bades og spilles
bold, mens byen uden for murene haster forbi. Desværre er sliddet fra børnenes boldspil så stor, at græsset ikke kan holde. I løbet af sommeren 2004
forsvandt græsset fra en stor del af arealet vest for kirken. På trafikbelastede arealer vil åbent græs ofte ikke kunne holde, og man vil være nødt til at
benytte sig af en armeret belægning, hvor vegetationen vokser i beskyttede
sprækker, for at kunne have vandrette grønne flader i byen.
Telefonhusets facade ind mod kirkepladsen (7c) er ud mod Nørregade bevokset med rådhusvin, som klippes tilbage til anden sals vinduesgesims. Det
er et fornemt eksempel på, hvordan en facadebeplantning kan indpasses i en
facades udtryk. Beplantningen skaber afstand på et sted, hvor den italienske
pastiche-arkitektur ellers ville blive meget anmassende overfor Sankt Petri
Kirkes middelalder-barokarkitektur (se også Grønne Lunger pp. 42-43).
Porten til Larslejsstræde 2, hvor Huslejenævnet nu holder til (9), står åben i
dagtimerne. Her kunne man etablere et meget smukt kig fra gaden ved at tilplante bagmuren ind mod Vor Frue Sogn Børnehave. Det kunne for eksempel
være en søjle af kinesisk blåregn. Her lå i sin tid præstegårdens hestestald,
og portens brostensbelægning med bordursten til vognhjulene er bevaret.
Gården fortjente her en tilsvarende stenbrolægning. Man burde måske også
finde et bedre sted til affaldsspandene i porten.
Igen spørger man sig selv: Hvorfor bliver Huslejenævnets to nuværende
parkeringspladser ikke henlagt til parkeringskælderen på Israels Plads, så
gårdrummet kunne frigives til ophold og indrettes til glæde for de mange
mennesker, som dagligt bruger og kommer i bygningen?
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Herover er det urtegården (7b), som ligger omgivet
af gravkapellernes sidefløje, samt et af gravkapellernes karakteristiske barokvinduer.

Her ses porten til Huslejenævnet på hjørnet af
Larslejsstræde og Sankt Peders Stræde (9). Porten står åben i dagtimerne, og man kunne her på
bagmuren mod Vor Frue Sogn Børnehave skabe
et fint kig ind til en blåregn eller måske en væg
af roser.

Karré 1

Billederne her er fra området omkring Sankt Petri
Kirke (7). Kirken fremstår i dag med en distinkt
barok-arkitektur, men det arrede murværk vidner
om en lang, omskiftelig historie, og de ældste dele
stammer tilbage fra middelalderen.
Øverst til højre ses de store lindetræer langs muren mod Nørregade (7d) og Telefonhusets facade
ind mod kirkehaven (7c). Til højre er det et kig fra
kirken ud mod Larslejsstræde.

Børnene fra Sankt Petri Skole og Vor Frue Sogn
Børnehave er flittige brugere af området. Men
græsset kan desværre ikke holde til det nuværende brug, og dér hvor der spilles bold, er det helt
slidt væk.
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11

mulig facadebeplantning, bagmure og gavle

teksthenvisning (11)

mulig facadebeplantning, vinduesfacade
eksisterende facadebeplantning

eksisterende træer

mulig placering af træer

8
8

1a

3d

9

1b
3

3e

3c

2

3a
15

3b
4

13
14
12

3

5
7

11

6

1

8

10
9

Karré 2 facadebeplantninger ~1:1.000.
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Karré 2

Tomme gavle og bagmure i karré 2.

Rundtur i karré 2

7
6
5

1
2

4

3

Karré 2
Samlet areal 85

7.800 m2

Heraf bebygget areal

5.500 m2

I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent
Heraf primært parkering
Heraf primært ophold
Heraf asfalt og beton
Heraf åben belægning

70%
300%
2.300 m2
30%
600 m2
1.500 m2
500 m2
1.400 m2

Heraf grønt

400 m2

Antal træer

21 (+1)

Denne karré er afgrænset af Nørregade, Studiestræde, Larsbjørnsstræde og
Sankt Peders Stræde. Karreen er fuldt bebygget mod gaden, og hvor flertallet
af forhuse, side- og baghuse er ført op i 4 eller 5 etager, har Bispegaarden (2)
og Studiegaarden (3) blot 3½ etage. Karreen er ganske egal i sin fremtræden
med historiske huse skulder ved skulder. Kun Nørregade 15 har modernis
tiske træk, men ejendommen glider ubesværet ind i husrækkerne.
Det bebyggede areal udgør omkring 70% af karreen. Karreens vestlige
del er dog væsentligt tættere bebygget og procenten når her op omkring
90%. Her finder man gårdrum så snævre, at de blot giver plads til de nødvendigste affaldscontainere. Den centrale del af karreen er langt mere åben,
og friarealerne danner tilsammen et sammenhængende grønt indre, der gør
denne karre relativt velfungerende som biotop betragtet. Endda er der hele
karreen igennem mange muligheder for at forbedre lungekapaciteten.
Lad os starte turen rundt i karreens indre med et besøg på det nordøstlige
hjørne (1a). Gårdrummet bag hjørnet af Nørregade og Sankt Peders Stræde
står åbent i dagtimerne, og blandt andet Folkekirkens Nødhjælp har butik i
baghuset, så der er en vis offentlig trafik i gårdrummet. Dette gårdrum fortjente derfor en mere repræsentativ indretning, og man kunne passende starte
med at erstatte asfalten med en mere åben stenbrolægning. Der holder kun
én bil i denne gård, i det hjørne, hvor der er størst chance for at solens stråler
når ned i bunden af gården. Gjorde der ikke det, ville man her kunne lave
en attraktiv opholdsplads. I skyggesiden er der nu cykelparkering, og med
de mange cyklende vil det være rimeligt at fastholde den også fremover.
I dette gårdrum ser man indimellem telte sat op til særlige arrangementer. Selvom man kunne ønske sig en form for opdeling mellem opholdsareal
og den mere offentlige del, er det i en gård som denne en god idé at basere
gårdindretningen på flytbare elementer, så man ikke mister muligheden for
ved særlige lejligheder at kunne bruge gårdrummet i sin helhed. Dette er
endnu en grund til at holde en væsentlig del af de grønne elementer på de
lodrette flader, hvor de ikke står i vejen.
Man kunne starte med at beplante den del af Nørregade 15, hvor bag
butikken skyder sig ind gårdrummet med en høj stueetage. Hvis disse to
vinduesløse murflader var tilplantede - det kunne være en klippet vedbend
eller mere frodigt en blåregn - ville stemningen i gården allerede være blødt
op. Og så kunne man overveje, om vinduesfacaderne skulle have en kandelaberklippet rådhusvin ligesom Studiegaarden ud mod Studiestræde (se ill.

75

Nørre Kvarters grønne lunger

p. 25), som regelmæssigt blev klippet tilbage langs overkanten af første sals
vinduer. En sådan beskæring kan let udføres fra en stige.
En port leder videre til en baggård mod Studiegaarden, som er så smal,
at den kun lige har plads til cykelparkering (1b). Her kunne man lade cykelskurene overvokse. Det ville ligeledes være oplagt at transformere Studiegaardens store tomme gavl mod øst til en af kvarterets grønne lunger.
Bispegaarden, Nørregade 11 (2), ligger stateligt for enden af Frue Plads.
Tilbage i slutningen af 1300-tallet lå byens rådhus her, og fra 1479 holdt Danmarks første universitet en overgang til på stedet, men siden reformationen i
1536 har bygningen været bispesæde. Den nuværende bygning er genopført
efter branden i 1728 og ombygget af Martin Nyrop i 1896. Inde bag den tunge
hovedport bliver man mødt af en ro, som står i slående kontrast til den travle
Nørregade, og portåbningen indrammer smukt gårdhaven som et billede - til
glæde for alle med ærinde i Bispegaarden. Op langs muren mod Nørregade
11 er anlagt et bed med blandet beplantning, et stort træ står i skellet ind mod
Studiegaarden og de grønne farver står med en intens kontrast til de mange
jernvitriolkalkede murflader, som omslutter gårdrummet.
 	 Bispegaarden har et meget smukt og velproportioneret gårdrum, hvor
man med få og enkle virkemidler har opnået et meget velfungerende sted.
Måske det allersmukkeste er belægningen. Hvor portrummet har brosten
med bordursten i hjulsporene, er selve gårdrummet lagt med piksten. Kun
ganglinjerne og et lille areal under havemøblerne er lagt med mere glatte,
tilhuggede sten, som er lidt lettere at færdes på. Året igennem danner en sådan pikstensbelægning smukke billeder. Hvis blot der er fugtighed til stede,
er der ganske mange forskellige planter, som kan finde livsbetingelser i sten
belægningens mellemrum, og udenfor ganglinjerne kan en pikstensbelægning i mere skyggede områder udvikle sig til den fineste moshave. Som det
fremgår af billederne på modstående side, kan man finde både vejbred og
skovjordbær mellem Bispegaardens piksten.
Midt på gårdspladsen står et æbletræ. Er det mon Livets Træ, eller Kund
skabens Træ, på godt og ondt? I hvert fald er der en næsten paradisisk fred
over stedet. Æbletræet er meget stærkt beskåret, næsten som en kandelaber
lind, og i vinterhalvåret, når træerne står uden blade, ser man, hvordan en
regelmæssig beskæring med årene har skabt en smuk skulptur. Paradis eller
ej - op ad den lune, sydvendte mur står der foran garagen et figentræ, for hvis
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Billederne på dette opslag stammer fra Bispegaarden, Nørregade 11 (2). Man finder her nogle meget
smukke belægningsdetaljer.
Den store flade er en pikstensbelægning af utilhuggede marksten, som tidligere var almindelig
i byerne. Ganglinjer og opholdsplads er i lagt i
bordursten og chaussé-sten. Alt efter skygge, fugtighed og slid fra dem, der færdes i gården, opstår
der i en sådan belægning forskellige små plante
samfund.

I Bispegaarden har man modne figner på et figen
træ - en vækst som naturligt vokser længere syd
på, men som i byernes varmere mikroklima kan
trives og sætte frugt op ad en solbeskinnet mur.

Karré 2
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man har ladet sig friste til at smage frugterne af Kundskabens Træ. På lune,
beskyttede steder som her kan man i byen med godt resultat dyrke vækster
som figen, fersken og abrikos, som ellers hører til langt længere syd på.
På de tomme grå bagmure ind mod Studiegaarden (3) kunne man med
fordel etablere en præcist styret facadeplantning. Ligeledes kunne man føre
den nuværende beplantning mod Nørregade 13 langt højere op ad den tomme
bagmur. Førhen har facadeplanterne på dette sted nået langt højere.
Bag Bispegaardens garage ligger et lille gårdrum, som hører til Studie
gaarden (3c). Som man kan fornemme af billederne herunder, kan man selv
på små skyggede steder skabe fine grønne opholdsrum. Som man lige kan
ane på billedet, er der grus på størstedelen af fladen. Det er et sjældent syn
i Indre Bys gårdrum, hvorimod der er en del eksempler på anvendelsen af
grus på Christianshavn.
Studiegaarden har bygninger ud til begge sider af karreen med et stort
åbent gårdrum i midten (3a). Gårdfacaderne er på tre sider bevokset med
rådhusvin (se billederne herover), så det er et godt sted at opleve, hvordan det
føles, når en stor del af vægfladerne er grønne. Sommerskuddene er markant
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Den midterste del af karré 2 har en række gård
rum, som står i åben forbindelse med hinanden og
derved danner en af Nørre Kvarters større samlede grønne enklaver. Billederne herover er fra Studiegaarden, hvor der er rådhusvin på facaderne
på tre sider (3a). Indretningen er ganske enkel,
med et cirkelformet bed omkranset af en bænk.

Herunder er det én af to meget små grusbelagte
gårdhaver (3c), som hører til Studiegaarden og
ligger umiddelbart bag Bispegaardens garage.
Man kan skabe små grønne oaser selv på meget
lille plads.

Karré 2

I den midterste del af Studiegaarden er der parkeringsplads for omkring 20 biler. Området vest
for parkeringsarealet (4+5) er langt mere vildtvoksende, og man har nærmest fornemmelsen af
en let og lysåben løvskov.

lysere end dér, hvortil vinen klippes tilbage år efter år - billederne her er taget
i slutningen af juli, hvor vinen trænger allermest til den årlige tilbageskæring.
Det meste af året står vinen langt mere præcist på facaderne. Studiegaarden og Bispegaarden har ud mod Studiestræde et meget flot eksempel på en
facadebeplantning med rådhusvin, hvilket er nærmere beskrevet i Grønne
Lunger pp. 46-47.
Haveanlægget, som i al sin enkelhed er meget velfungerende, er tegnet af
Sven Ingvar Andersson, som var havekunstprofessor ved Kunstakademiets
Arkitektskole igennem en menneskealder. I den østlige ende er der blot anlagt
et stort cirkelformet bed, som er omkranset af en bænk (3a). I gårdrummets
midterste del er der anlagt parkering for cirka 20 biler (3b). Hvor biler de fleste steder virker meget dominerende i deres tilstedeværelse i gårdrummene,
har man her et eksempel på en god kombination.
Den vestlige ende af det store gårdrum bag Studiestræde 8 og 10 (4+5)
står i markant kontrast til det velordnede og stiliserede anlæg i den østlige
ende. Her er alt lidt overgroet, faldefærdigt og forvildet - stedet har nærmest
karakter af en åben løvskov. Hvor der måske er mere havekunst i den mod-
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satte ende, er der i sådanne lidt uplejede områder levevilkår for langt flere
forskellige planter, dyr og insekter, ud over at det giver os mennesker en
række anderledes naturoplevelser. I denne østlige ende (5) finder man flere
gavl- og sidemure, som med fordel kunne tilplantes med facadeplanter for
at understrege ’vildskaben’ i denne biotop.
Gården bag Studiestræde 12 (6) er friholdt for parkering og har dermed
gode muligheder for at blive et rigtig godt opholdssted. Der vokser rønne
bærtræer ind mod både nr. 10 og nr. 14, og den skovagtige karakter fra vest
enden af karreens centrale gårdrum fortsætter således videre mod vest. Bag
husets facade mod gården har ganske brede vinduespiller. Der står nu en
slyngrose på hver side af indgangsdøren, men de er meget små op mod den
store facade, og man kunne her overveje at plante blåregn eller klematis på
wires. Et gårdrum som dette ville vinde meget ved at få asfalten brudt op og
erstattet af en mere åben stenbelægning - ikke bare ville det være et æstetisk
kvantespring. Man ville hermed være med til at vende den udvikling, som
har stået på gennem det meste af det 20. århundrede, hvor en stadig større
del af Danmarks areal er blevet afskåret fra det naturlige vandkredsløb.
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Herover ses Studiestræde 12 (6), hvor rønnebærtræerne ind mod nr. 10 og nr. 14 er med til at give
denne ende af karrens store indre rum en næsten
skovagtig fornemmelse.

Billederne herunder er fra Studiestræde 14, hvis
gårdanlæg nu er vegetationsløst (7). Den store
gavlmur ind mod Studiestræde 12A har næsten
lige så mange kvadratmeter som friarealet i nr.
14 og ville være oplagt at tilplante.

Karré 2

Studiestræde 16 har et gårdrum, hvor afgrænsningerne både mod nr. 14 og nr. 18 er store vinduesløse bagmure op i omkring 15 meters højde (8).
Langs vestmuren står et akacietræ, men det ville
være oplagt i et gårdrum som dette at tilplante beg
ge mure med selvhæftende facadeplanter.

Med Studiestræde 14 (7) er vi på vej ind i den meget tæt bebyggede vestlige
ende af karreen. Gården er helt vegetationsløs, men har glæde af rønnebærtræerne mod nr. 12. Hvis man tilplantede den store gavlmur fra Studiestræde
12A, ville man få et markant grønt element i gården, som ville stå flot fra
det store trapperumsvindue i sidehuset lige overfor. Mur og plankeværk ind
mod Studiestræde 12 kunne også meget vel være en blomstrende skærm.
Et gårdrum som dette fortjener en stenbelægning, og kunne man finde en
løsning, så gårdrummets tre parkeringspladser blev nedlagt, ville der være
basis for langt bedre opholdskvaliteter.
Gårdrummet bag Studiestræde 16 (8) har meget høje bagmure både mod
nr. 14 og 18. Et stort akacietræ står op ad bagmuren ind mod nr. 18 og giver
en fornemmelse af parasol over gårdrummet. Men det var oplagt at give beg
ge disse kolossale murflader en dækkende facadebeplantning. Det kunne væ
re en rådhusvin, som én gang årligt blev skåret tilbage (se Grønne Lunger
pp. 40-41). I gården ligger en lille én-etages bygning, nr. 16B, som optager
omkring en tredjedel af arealet. Man ville vinde meget ved at den ikke var
der, eller ved at man kunne benytte tagfladen som opholdsflade.
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I Studiestræde 18 - Larsbjørnsstræde 20 finder man et gårdrum med mange
fine detaljer (9). Denne ejendom har længe været under renovering, så billederne på denne side yder kun det smukke og frodige gårdrum lille retfærdighed, Men man finder her gode eksempler på, hvordan man med brug af
wires kan styre facadeplanter som tobakspibeplante og kinesisk blåregn på
vinduesfacader, hvor de med tiden når op i fjerde sals højde.
Bag Larsbjørnsstræde 22 er gårdrummet kun ganske få meter bredt, og
de få kvadratmeter giver kun få muligheder for ophold (10). Her kunne man
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Billederne på denne side er fra Larsbjørnsstræde
20, som har et charmerende lille gårdrum med
fine eksempler på, hvordan man på vinduesfacader kan have klatrende planter på wires.
Øverst er det en kinesisk blåregn, som hvert år
klippes tilbage, så den kun har to lodrette hovedstammer. Nederst er det en tobakspibeplante med
dens store hjerteformede blade (9).

Karré 2

Herover ses porten ind til Sankt Peders Stræde 27
(12), som står åben i dagtimerne. Øverst til højre
er det gårdrummet bag Sankt Peders Stræde 21-25
(13). Her ville en samlet tilplantning af de meget
store tomme flader give rummet en helt anderledes
indbydende karakter.

Billederne herunder er fra et gårdrum bag Sankt
Peders Stræde 19 med mange bagmure (14).

overveje at tilplante de store bagmure. Selvom lyset er sparsomt, var det i så
smalt et rum værd at prøve med rådhusvin, som kun danner ét lag blade.
Bagergården i Sankt Peders Stræde 29 (11) er nyligt istandsat og endnu
lidt ’tør’ i fornemmelsen, men med tiden vil gården stå meget flot med et
stort ahorntræ i sin midte. Også her finder man et par murflader, som umiddelbart inviterer til facadebeplantning.
I Sankt Peders Stræde 27 står porten åben i dagtimerne for at give adgang
til Galleri Stamkunsten i baghuset (12). Man finder her smukke brolægningsdetaljer - og en bagmur ind mod nr. 29, som det ville være oplagt at tilplante
med præcist beskårne selvhæftende facadeplanter.
Bag Sankt Peders Stræde 21-25 ligger tre små gårdrum, som ville kunne
have stor fordel af at blive lagt sammen, så man kun havde ét hold affaldscontainere osv. (13). Her ville man også med fordel kunne tilplante de meget påtrængende fælles bagmure på billederne herover. Mellem Sankt Peders Stræde 19 og Studiestræde 12 og 14 finder man steder som på billedet
herunder, hvor den overvejende del af murene er bagsider (14). Her ville en
tilplantning kunne inddrage disse flader i byens grønne lunger.
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11

mulig facadebeplantning, bagmure og gavle

teksthenvisning (11)

mulig facadebeplantning, vinduesfacade
eksisterende facadebeplantning

eksisterende træer

1a

mulig placering af træer

1

2a

2d

18
2c

17a

2b
17b

16a

15

13

6c

16b

9c

14

2e

4

6b

9d

6

10c

5
7

12

3

9b

10b
11

8b

9a

10

6a

8a

10a

Karré 3 facadebeplantninger ~1:1.000.
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Karré 3

Tomme gavle og bagmure i karré 3.

Rundtur i karré 3

7
6
5

1
2

4

3

Karré 3
Samlet areal 85

13.500 m2

Heraf bebygget areal

11.500 m2

I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent
Heraf primært parkering
Heraf primært ophold
Heraf asfalt og beton
Heraf åben belægning

85%
400%
2.000 m2
15%
1.600 m2
300 m2
1.600 m2
400 m2

Heraf grønt

>0 m2

Antal træer

4 (+1)

Denne karré er afgrænset af Nørregade, Gammeltorv, Vestergade, Larsbjørnsstræde og Studiestræde. Karreen er fuldt bebygget mod gaden, og
karreens for-, side- og baghuse er i de fleste tilfælde ført op i 4 eller 5 etager.
Størstedelen af gadefacaderne er traditionelle byhuse, men i karreens indre
finder man en række nyere kontor- og erhvervsbygninger. Sammen med
karré 4 er karré 3 således Nørre Kvarters tættest bebyggede og blandt det
tættest bebyggede i Indre By. Som man kan se af kortet, er det ubebyggede
areal i karré 3 da også blot et antal små isolerede felter. Gårdarealet udgør
skønsmæssigt under 15% af karreens samlede areal, og med 4-5 etager ligger bebyggelsesprocenten derfor omkring 400 - eller fire gange så høj som
den maksimale bebyggelsesprocent på 100, som har været styrende for brokvarterernes store saneringer. Alene tilkørselsbehovene til de mange funktioner i karreens indre stiller store krav til friarealerne, og størstedelen af
karreens friarealer fremstår da også som asfalterede udendørs arbejdsrum
blottet for vegetation.
Endda kan man gøre en del for at bedre forholdene for de mange, som
arbejder og studerer i karreerne. Det virker således indlysende i en sådan
karré at reducere brugen af de sparsomme udearealer til parkering. Det er
alligevel kun en forsvindende lille del af pareringsbehovet, som kan dækkes
af karreens sparsomme friarealer, og en flytning til parkeringshuse i middelalderbyens udkant ville muliggøre en bedre anvendelse af karreens mulige
livsrum. Hvor de historiske huse typisk har tegltage med stor taghældning,
som umuliggør tilplantning, har det nyere infill-byggeri i karreens midte
fladt tag, og disse horisontale tagflader kunne relativt enkelt omlægges til
taghaver med eller uden opholdsmulighed.
Et enkelt sted i karreen eller to kunne man finde plads til et træ. Men en
forgrønnelse af en tæt bystruktur som i karré 3 vil først og fremmest indebære en tilplantning af de lodrette flader. Med den ekstreme bebyggelsestæthed findes der overalt i karreen store gavl- og bagmure, som fremstår helt
vinduesløse og som derfor ville være enkle at tilplante. Og som det fremgår
af sammentællingen i kapitlet ’Biofaktor’, har en bystruktur som denne et
endog meget stort beplantningspotentiale i de lodrette flader. I stort set alle
karreens gårdrum finder man store lodrette flader med et samlet areal, som
langt overstiger det vandrette friareal. Som det fremgår af beregningerne
pp. 58-61, ville man for karré 3 kunne opnå en 13-dobling af den nuværende
biofaktor ved en fuld udnyttelse af beplantningspotentialet. Selv i den tæt-
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teste by er der således muligheder for at øge lungekapaciteten betragteligt.
 	 Mellem Studiestræde 3 og Nørregade 7 løber et vinkelformet system af
gårdrum gennem en ejendom, som primært benyttes til erhverv (2abc). Byg
ningerne omkring disse gårdrum er meget høje, og man fornemmer, at der
er langt til himmelen. Alt i komplekset er velholdt, men fornemmelsen er
lidt knugende. Her er ikke meget, som inviterer til ophold eller kollegiale
samtaler. Det er blot et sted, man haster igennem. Der er blot små forskelle
fra den historiske bydannelse, men i sin optimering af udnyttelsen har bygninger som disse mistet den historiske bys intimitet og skala.
De stærkt ornamenterede facader omkring gårdrummene egner sig ikke
til facadebeplantninger, men en enkelt blank bagmur ind mod Studiestræde
1 (2a) ville det være oplagt at tilplante. Det ville medføre en markant forandring af akustik og hele stedets stemning. Måske der skal lidt kunstigt lys
til at hjælpe planterne i gang, men her er alligevel så mørkt, at det elektriske
lys er tændt det meste af året. Ligeledes kunne kompleksets bagfacade mod
sydvest (2e) have glæde af en facadebeplantning. Her ville den rette udformning kunne gøre facadeplanterne til en årstidsbestemt solafskærmning.
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Billederne på denne side er fra Studiestræde 3 Nørregade 7 (2). Det er svært at etablere facadebeplantninger på de ornamenterede facader mod
gårdrummene, men den store bagmur ind mod Stu
diestræde 1, som ses på billedet umiddelbart herover (2a), ville det være oplagt at beplante. Til venstre er det facaden mod sydvest (2e), hvor en facadebeplantning kunne gives en udformning, så den
gav en vis solafskærmning i sommerhalvåret.

Karré 3

Herover ses en lysskakt mellem Bispetorvet 1 og
Nørregade 7 (2d). Et rum som dette er resultatet af
en ekstrem udnyttelse af arealerne, og mange mennesker har deres vindue ud til sådanne lysskakte.
Også et sted som her var det værd at prøve at etab
lere en facadebeplantning, som vil kunne have en
positiv indvirkning på lokalmiljøet. Øverst til højre
er det universitetets tagterrasse i Studiestræde 1
(1a). Her ville en bevoksning af halvtagene med
blomstrende slyngplanter være en mulighed.
Herunder til venstre ses et gårdrum fra Gammel
torv 14 (4), som viser, hvor enkelt det kan gøres:
en brolægning med bordursten i ganglinjerne og
vedbend på gavlmuren ind mod nr. 18. Nederst til
højre er det Alexandrahus i Nørregade 1 (3), hvis
lille gårdrum bruges til parkering.

Imellem dette bygningskompleks og universitetets ejendom ud mod Bispetorvet finder man to lysskakte (2d). Selvom det er på grænsen af, hvad der
kan lade sig gøre, var der en udfordring i at få sådanne bagsider gjort til en
del af byens grønne lunger. Det ville dels forbedre udsynet fra de mange
kontorrum, dels ville luftens friskhed og renhed, når man åbner vinduerne,
blive en helt anden. I samme bygningskompleks finder man på anden sal en
charmerende taghave (1a). Her ville man fra potter foran hver murpille kunne
trække slyngende vækster som småblomstrede rosa-hvide klematis op over
halvtaget, som løber hele gårdrummet rundt.
Alexandrahus på hjørnet af Nørregade og Gammeltorv (3) demonstrerer, hvor intensivt karreen er udnyttet. Gårdrummet er her blot en trekantet
lysskakt med tilkørselsrampe i bunden. Vinduesrytmen er så tæt, at det vil
kræve en omfattende beskæring at have facadeplanter her. Men til en af siderne er der en tom bagvæg, som det var oplagt at tilplante.
Gammeltorv 14 (4) har et næsten arkaisk gårdrum med en brostensbelægning med bordursten i ganglinjerne og en vedbendbeplantning på gavlmuren
ind mod nr. 18, som viser, hvor enkelt og kraftfuldt en facadebeplantning
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kan virke ind i et snævert gårdrum. Den stedsegrønne vedbend trives godt
på mørke placeringer som her.
Vognmændenes Hus i Gammeltorv 18 (5) har ind mod Vestergade 2 et
espalier med plantekasser, som opbløder virkningen af den meget voldsomme
bagmur, men et sted som her, hvor der er plads til at lade en facadebeplantning udvikle sig i tykkelsen, ville det være flot at lade hele den + 350 m2
flade tilplante. Hvis man vil have grønt også på vinduesfacaderne, kunne
man vælge en kandelaberklippet rådhusvin. Det giver på én gang en distinkt
grøn flade i menneskehøjde samtidig med at den lader den tomme murflade
bevare sin kraft.
Obels Gaard i Vestergade 2 (6) strækker sig langt ind i karreen, og bag det
statelige gamle forhus gemmer sig et kompleks af erhvervsbygninger med et
udtalt modernistisk arkitekturudtryk, med hvide betonmure, gennemgående
vinduesbånd og flade tage. Hvor første baggård (6a) er grøn og med en smuk
stenbelægning, er anden baggård (6b) asfalteret og nøgtern, uden vegetation.
Her ville en facadebeplantning - udformet som vandrette solafskærmende
bånd af slyngende planter - kunne skabe nogle meget smukke rum. Syd- og
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Billederne herover er fra Smedegaarden i Vestergade 4 (7). På de to gavlmure til venstre var det
oplagt at gøre brandtrappe og balkon til en grøn
skulptur ved af tilplante med slyngende vækster
som blåregn eller træmorder.
Platantræet op ad muren mod Vestergade 2 er meget velplaceret og har her rum omkring sig til at
udvikle sig til et stort træ med fulddannet krone.

Herunder ses Vognmændenes Hus på Gammeltorv
18 (5). Bagmuren ind mod Vestergade 2 er omkring
350 m2 stor og ville være oplagt at tilplante.

Karré 3

Herover er det et kig fra gaden ind til Obels Gaard
i Vestergade 2 (6), hvor Smedegaardens platantræ
er gårdtræ. Forhus og første sidehus er i før-modernistisk stil, og gården er her brostensbelagt
med en grøn væg ind mod Smedegaarden.
Bag dette finder man et bygningskompleks med en
langt mere modernistisk arkitektur: betonbyggeri,
glatte hvide vægge, og flade tage. Tilsyneladende
er her ingen vegetation, men allerbagest er der på
bagmuren mod Studiestræde 13 (6c) plantet stedsegrøn kaprifolie på metalrammer.

En facadebeplantning af vinduesfacaderne herunder (6b) ville kunne udføres som en solafskærmning.

vestvendte facader med store uskyggede glaspartier lider typisk af overophedning i sommerhalvåret. Et sted som her, hvor der er parkering i stueetagen, og hvor kælderarealerne løber ud under friarealerne, er det en udfordring
at finde steder, hvor facadeplanterne kan få deres rødder i jorden.
Ejendommen har omkring 600 m2 fladt tag, som det ville være oplagt at
beplante med græs eller sedum. Sedumtaget er vægtmæssigt den letteste
løsning og giver et meget smukt og stort set vedligeholdelsesfrit tag. Græsset kræver lidt mere jord og bliver derfor lidt tungere, men har til gengæld
en mange gange højere iltproduktion og luftrensningskapacitet.
Billederne øverst på foregående side er fra Smedegaarden, Vestergade 4
(7). Platantræet står her, så det kan brede sin krone ud over to gårdrum, som
hver især ville være i det mindste til at rumme et gårdtræ. Det er dog for
nyligt blevet fældet i forbindelse med en brand i nr. 6. Betongavlen ind mod
Vestergade 2A er solvendt, så blåregn ville her med tiden kunne udvikle en
overdådig blomstring. På de to viste gavlflader kunne brandtrappe og balkon
gøres til en grøn skulptur gennem en tilplantning med slyngende vækster
som blåregn eller træmorder (se Grønne Lunger pp. 56-57).
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Roni Gaarden, Vestergade 8 (8) har to gårde i forlængelse af hinanden, hvor
venstre side er en meget høj bagmur ind mod Vestergade 10. I de relativt
smalle gårdrum ville det være oplagt at vælge rådhusvin. Som man kan se på
billedet nedenfor, er der allerede sat en facadeplante i en potte i hjørnet. Men
skal man have facadeplanter til at dække en mere end 200 m2 store bagmur,
skal den nødvendigvis have rødderne i jorden. Mange af bagmurene i karré
3 er som her over 15 meter høje, og deres areal omkring 3 gange større end
gårdarealet. En systematisk tilplantning af bagmurene vil dermed indebære
en markant styrkelse af det plantemæssige volumen.

Herover ses billeder fra passagen mellem Vester
gade 10 og Studiestræde 19 (9abc).
Til venstre ses to billeder fra Roni Gaarden (8a),
som har en meget stor bagmur ind mod Vestergade 10.

Fra Vestergade 10 løber der en passage tværs igennem karreen til Studiestræde 19 med tre snævre gårdrum i forlængelse af hinanden (9abc). Hundredvis af mennesker studerer og arbejder her, og det virker på den baggrund
paradoksalt, at de sparsomme friarealer overalt, hvor det overhovedet har
kunnet lade sig gøre at klemme biler ind, er brugt til parkering. Her burde
hver eneste kvadratmeter stilles til rådighed for de mennesker, som bruger
stedet og indrettes med reelle rekreative kvaliteter. Bænke, akustik, belægning, udsmykning, belysning og beplantning burde understøtte et studie- og
arbejdsmiljø frem for som nu at være optimeret for parkering og renholdelse.
11 parkeringspladser er det blevet til. En gang i tidernes morgen var der mølledam på dette sted (se Ramsings konstruktion af Københavns plan i 1377,
p. 16). Måske skulle man prøve at reintroducere vandelementet og få noget
attraktivt ud af passagen.
Gårdrummet ud mod Studiestræde er det mest åbne af de tre rum, og
gavlmuren til baghuset i Studiestræde 17 ville umiddelbart kunne tilplantes,
ligesom man i samme gårdrum på de modstående facader kunne overveje
en tæt klippet vedbendbeplantning op til overkant af 1. sals vinduer. Man
kunne fortsætte denne foring af væggene i de øvrige gårde, men her er vinduespartierne så store og murpillerne så smalle, at det er mindre oplagt. Til
gengæld kunne man tilplante de store brandtrapper med en klatreplante som
trædræber (se eksempel i Grønne Lunger pp. 56-57). Som det er nu, passer
disse flugtvejstrapper meget dårligt med stedets arkitektur, men ved at omdanne dem til løvtårne, kunne man få noget smukt og godt ud af dem. Hvis
man fik etableret det rigtige plantehul, ville trædræberen på få år helt kunne
overvokse trapperne.
En smal passage leder videre til Gård C (9d), et relativt stort indre gårdrum,
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Billederne nederst på denne og den følgende side
er fra Gård C (9d), en blindtarm til passagen mellem Studiestræde og Vestergade, som nu bruges
til cykelparkering.
Man finder her dels meget store bagmure på 2½ side, dels en solvendt vinduesfacade fra Vestergade
2, som det ville være oplagt af beplante.

Karré 3

Passagen mellem Vestergade 10 og Studiestræde
19 er meget nøgternt indrettet og præget af parkering, vareelevatorer og tre store brandtrapper,
som kunne transformeres til grønne skulpturer. Op
mod Studiestræde (9c) ser man passagens eneste
grønne element, en klippet vedbend fra Galleri
Krebsen (se også billedet p. 94 nederst).

hvor ingen bil kan komme ind, så her er der blevet etableret cykelparkering
for de mange brugere. Det er tankevækkende at der lige i solar plexus af et
kvarter med så mange smukke gadefacader kan være så trist. Her er de fleste
af væggene bagvægge uden vinduer, og facadebeplantninger ville virkelig
kunne gøre sit til at give stedet en smukkere og mere frodig fremtoning. Den
modernistiske del af Vestergade 2 har en sydvestvendt vinduesfacade ud til
dette gårdrum. Her ville man kunne lave en grøn væg - eller et system af
grønne altaner - som var med til at klimaregulere bygningen.

Mellem Vestergade 12 og Larsbjørnsstræde 10 finder man en anden passage gennem karreen, et L-formet forløb af gårde omkring et erhvervsbyggeri
anlagt umiddelbart bag forhusene mod Larsbjørnsstræde (10). Isoleret set er
det sobert erhvervsbyggeri med rene linjer og en vis formmæssig stringens,
men bygningerne er dårligt integrerede i den traditionelle bystruktur og er et
klart eksempel på, hvordan den modernistiske arkitektur - og hele tankegangen bag - ofte udviser både uformåenhed, manglende lydhørhed og decideret
uvilje overfor den eksisterende bys betingelsessæt. Og det, som er kommet ud
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Her ses erhvervsbyggeriet bag Larsbjørnsstræde
(10), som er opført midt i det 20. århundrede. De
små gårdarealer er asfalterede og præget af tæt
parkering. Det grønne, der kan ses, står inde hos
naboen.

De fire billeder i nederste stribe billeder er alle
taget fra samme sted, omkring et lille havetableau
i den ene ende af den smalle gård bag Larsbjørnsstræde 12 (13): til venstre opad, lidt nedad, stejlt
opad, og til højre opad.

af bebyggelsens egne friarealer, er ganske bedrøveligt: en simpel asfaltørken,
optimeret til varetilkørsel og parkering. I en sådan arbejdspladsmaskine er
det arbejdsmiljømæssige, det repræsentative, det sanseligt-oplevelsesmæssige og relationen til naturelementerne reduceret bort. De æstetiske koder
taler et abstrakt sprog, som ikke kommunikerer med sin kontekst.
Som man kan se af billederne herover, er bebyggelsen ikke helt vegetationsløs. Man har stor glæde af naboens guldregn og et birketræ i Larsbjørnsstræde 8 (10b). Bebyggelsen har fladt tag, og det ville være oplagt at
etablere taghaver på arealet. Ligeledes ville tilplantning af bagmuren mod
Larsbjørnsstræde 8 (10b) og Studiestræde 10 (10a) kunne være med til at
forgrønne denne ejendom. Man kunne også her overveje en beplantning
af vinduesfacaderne, som kunne være med til at regulere solindfaldet om
sommeren. Men kælderarealerne løber sine steder ud under gårdarealerne,
så man kan ikke være sikker på at kunne få planter i jorden.
Siden billedet fra Larsbjørnsstræde 8 er taget, er facaden blevet renoveret og gården ryddet. Når blot ikke bilerne skal klemmes ind i baggårdene,
kan der på selv relativt små arealer etableres fine brugskvaliteter for kvar-
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Karré 3

Herover ses den smalle spalte mellem erhvervsbyggeriet og Larsbjørnsstræde 6. Her kunne en
tilplantning med rådhusvin måske bløde op på situationen. Øverst til højre ses gården bag Larsbjørnsstræde 8, som leverer de grønne elementer
til erhvervsbyggeriet (11).

terets mange beboere og arbejdende. Men ind mod Larsbjørnsstræde 6 står
der en høj betonmur blot to meter fra en vinduesfacade, og man kan undre
sig over, hvordan der i det 20. århundrede har kunnet opnås tilladelse til at
bygge så massivt i karreernes indre. En bagmur som denne kunne med fordel
tilplantes med rådhusvin, som kun lægger ét lag løv tæt op ad muren. Det
vil kræve en indsats at få planterne godt fra start og måske endda ekstra lys
til at hjælpe væksten i gang. Men har planterne først fået fat, ville de hurtigt
kunne dække fladen.
Fra indgangen til Larsbjørnsstræde 12 har man et fint lille kig gennem
trapperummet til en lille pottet have i baggården (13). Til trods for de omgivende affaldsspande, cykler og tårnhøje bagfacader er det her lykkedes at
skabe en fin lille oase i den ene ende af det smalle gårdrum. Den anden ende
af gårdrummet er fyldt op af toiletbygninger fra stueetagens restaurant. Hen
over toiletudbygningerne er der blevet plads til en lille tagterrasse. Men de
mange store tomme murflader kunne med fordel tilplantes, så man frem for
de nu meget påtrængende murflader endte med en situation, hvor vindues
facaderne står i grønne omgivelser.
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I Studiestræde 21 finder man et lille velfungerende gårdmiljø med en smuk
brostensbelægning (14). De hvide facader mod gården er meget uregelmæssige og ’uklassicistiske’ i deres facaderytme, og her ville man med præcist
placerede facadebeplantninger på for eksempel en særligt bred murpille kunne samle op på facadeudtrykket. Ligeledes ville det være oplagt at tilplante
gavlmuren fra sidehuset til Larsbjørnsstræde 16.
Krebsegaarden i Studiestræde 17 er en anden fin brostensbelagt gård, som
står åben i dagtimerne og giver adgang til Galleri Krebsen (15). Man fornemmer tydeligt, at her er et sted, hvor mennesker har mulighed for og glæde
ved at pleje deres omgivelser, og gården er et godt eksempel på, at et sted
kan have intimitet og private brugskvaliteter, samtidig med at der er åbent
til gaden. Bagmuren mod Studiestræde 15 har fået en kinesisk blåregn ved
foden, som kan blive rigtig flot på sit sted, når den vokser til. En vedbend på
hegnet mod Studiestræde 19 har gennem stadig klipning gennem årene udviklet en helt usædvanlig form, som næsten danner halvtag over cyklerne.
Krebsegården har nok kvarterets tåbeligste parkeringsplads, en bil som
står der fra den tidligere ejer. Den har ingen nummerplader, har ikke været
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Herover ses gårdfacaderne fra Studiestræde 21
(14). På sådanne facader hvor vinduesrytmen er
meget uregelmæssig, kan afgrænsede facadebeplantninger være med til at samle op på facaden.
Til venstre er det gavlen fra sidehuset til Larsbjørnsstræde 16, som det ville være oplagt at tilplante i sin helhed.

Krebsegaarden i Studiestræde 17 herunder har
en charmerende gård, som står åben i dagtimerne
(15). Hegnet ind mod nr. 19 er bevokset med en
klippet vedbend, som med årene har udviklet sig,
så cyklerne næsten står under et levende halvtag.
Samme vedbend kan ses fra den modsatte side på
billedet p. 91.

Karré 3

Herover ses porten ind til Studiestræde 13 (16a),
som har et fint gårdrum med mange muligheder.
I midten ses til venstre en altansøjle på Studie
stræde 11, som kunne være et udmærket plantestativ. Til højre ses det smalle mellemrum mellem
Studiestræde 7A og 13B. I sådanne situationer var
det oplagt t tilplante bagmuren med rådhusvin.

Herunder mødes nyt og gammelt, som man kan
opleve det mange steder i karré 3 (17b). Billedet
herunder viser samme sted som billedet p. 89, blot
fra den modsatte side.

ud at køre i årevis. Noget sådant burde ikke kunne finde sted.
Studiestræde 13 har et centralt gårdrum, som har mange muligheder (16a).
Det fortjente, at den nuværende beton blev erstattet af en brolægning. Det
ville være oplagt at tilplante den store gavl i Studiestræde 13B ind mod Stu
diestræde 9 og 11 (17a). Denne gavl er hovedudsigt for mange, og der er
hér plads til at lade vegetationen vokse sig ud i rummet. Man kunne derfor
overveje, om man her skulle iscenesætte et vegetationsdrama, hvor klematis,
vedbend, vildvin og rådhusvin fandt vej mellem hinanden. Det vildtvoksede
giver bedre betingelser for fugleliv og luner bedre om vinteren.
Altansøjlen herover til venstre (17a) var det ligeledes oplagt at tilplante.
Indblik og udsyn kunne så justeres med beskæresaksen. Mellem sidehusene
Studiestræde 7A og 13B er afstanden mellem husene meget lille, og ved tilplantning ville rådhusvinen her være et oplagt valg. Den danner kun ét lag
af blade og bliver derfor kun cirka 20 cm tyk.
Studiestræde 5 (18) er belyst i kapitlet ’Biofaktor’ pp. 56-57. Dette nu vegetationsløse gårdrum har muligheden for at blive et ædelt rum, men som det
fremstår i dag, er det væg-til-væg-asfalteret parkeringsplads for tre biler.
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11

mulig facadebeplantning, bagmure og gavle

teksthenvisning (11)

mulig facadebeplantning, vinduesfacade
eksisterende facadebeplantning

eksisterende træer

mulig placering af træer

1
14
13a
12

2

11

3

4

13b

5a

10

5b
7c

8f

6a

7b

9

6b
8e
7a

8g

8a
8d

8

8b

8c

Karré 4 facadebeplantninger ~1:1.000.
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Karré 4

Tomme gavle og bagmure i karré 4.

Rundtur i karré 4

7
6
5

1
2

4

3

Karré 4
Samlet areal 85

15.300 m2

Heraf bebygget areal

13.000 m2

I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent
Heraf primært parkering

85%
400%
2.300 m2
15%
1.800 m2

Heraf primært ophold

400 m2

Heraf asfalt og beton

900 m2

Heraf åben belægning

1.400 m2

Heraf grønt

>0 m2

Antal træer

9 (+3)

Denne karré er afgrænset af Larsbjørnsstræde, Vestergade, Vester Voldgade
og Studiestræde. Sammen med karré 3 hører den til kvarterets tættest bebyggede med en bebyggelsesprocent omkring 400%. I forhold til størrelsen
er karré 4 med 110 parkeringspladser den karré i Nørre Kvarter, som har
mest parkering i karreen. Ligesom resten af Nørre Kvarter har karré 4 stort
set historiske huse ud mod gaden, men i karreens sydlige ende ser man med
Politikens hjørne ud mod Rådhuspladsen en moderne arkitektur tage over i
facaderækkerne - med lysavis og husstore neonreklamer og dermed en helt
anden skala i de visuelle virkemidler end i kvarterets indre stræder.
Ved karreens nordlige spids finder man et relativt stort gårdrum, hvor et
akacietræ har fået lov at vokse sig ganske stort (2). Ved nærmere eftersyn
bliver det meste af arealet brugt til parkering, mens husene omkring kun har
en helt smal zone af gårdrum. 22 biler har man fået plads til her. Det lyder
måske ikke af alverden; men i en verden, hvor de vandrette kvadratmeter
er en stor mangelvare, virker det som en næsten overdreven luksus og en
noget én-dimensional anvendelse at bruge disse arealer til blot at have en
privatbil stående, mens ejermanden m/k er på arbejde. Hvis man tæller de
med gult markerede parkeringsarealer på kortet p. 48 sammen, går næsten
40% af Nørre Kvarters friareal til parkering - eller et areal på størrelse med
to fodboldbaner (se p. 137). Man kunne således forestille sig en langt mere
hensigtsmæssig anvendelse af disse arealer end til bilopbevaring. Med disse
forhold taget i betragtning, er det overraskende grønt at komme ind gennem
porten fra Larsbjørnsstræde 11. Mellem de parkerede biler har man bevaret
flere store træer, som udgør et ’grønt kig’ for mange omkringboende. Og
asfalten er ikke bare lagt ud overalt. Der er steder med en mere åben belægning, så træerne har en chance for at trives.
I den smalle strimmel af gårdrum mod nord har man næsten den størst
tænkelige kontrast mellem gårdrummene bag Studiestræde 27-33 (12-13-14),
hvor der ud over en asfaltering under affaldscontainerne intet er gjort for at
formilde situationen, og så gården bag Studiestræde 25 og Larsbjørnsstræde
15, hvor man har formået at få noget virkelig godt ud af det smalle rum (1).
I al sin enkelhed er her blot brostensbelagt og opstillet nogle få havemøbler.
Bortset fra en bambusbevoksning foran cykelskuret er vegetationen holdt i
potter, så rummet er enkelt at ommøblere. Den store lysåbne trækrone fra
akacietræet på parkeringspladsen giver en fin fornemmelse af løvsal, og det
er lykkedes at skabe et fint gårdmiljø på de givne vilkår. Man kunne her op
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langs Studiestræde 27-29 (14) tilplante hegnet ind mod parkeringspladsen.
Det kunne for eksempel være med en småblomstret klematis, som i løbet af
få år danner et frodigt, tæt filtret vildnis med masser af blomster og betingelser for fugleliv. Studiestræde 31 og 33 (13a og 12) har et baghus tæt op
mod det smalle gårdareal. Her ville en facadebeplantning være indlysende,
selvom der vil være nogle få vinduer at holde friklippet.
Langs parkeringspladsens sydside er der ind mod Larsbjørnsstræde 9 et
plankeværk med forskellige slyngplanter. Den smalle stribe på den anden
side heraf udgør et sjældent frodigt kig ind fra Larsbjørnsstræde til et næsten havestueagtigt sted med udeservering for La Galette (3). Det ville klæde
stedet at få skiftet den nuværende beton- og betonstensbelægning ud med
brolægning og bordursten, og fornemmelsen af grøn oase ville blive markant
styrket med en tilplantning af gavl- og bagmurene mod Larsbjørnsstræde 11
og den store gavl fra Studiestræde 31 ud mod parkeringspladsen.
Bag Larsbjørnsstræde 7 gemmer sig et fint lille gårdrum, som giver adgang til baghuset og mulighed for cykelparkering (4). Portrummet har træ
gulv, og brostensbelægningen gør den ikke særlig store gård til et regulært
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Karré 4 rummer et overraskende stort gårdrum
bag hjørnet af Studiestræde og Larsbjørnsstræde med indkørsel fra Larsbjørnsstræde nr. 7 (2).
Pladsen er ikke mere intensivt udnyttet, end at to
store træer har fået lov at blive stående. De udgør det ’grønne kig’ for de omkringboende. Dette
sted demonstrerer tydeligt, hvordan biler i mange
tilfælde har bedre plads (og mere købekraft) end
kvarterets beboere.

Karré 4

Ejendommene omkring den store parkeringsplads
har typisk kun en helt smal stribe gårdsplads bag
sig. Herover er det Larsbjørnsstræde 9 (3), hvor en
lille smal strimmel syd for den store parkeringsgård er blevet en frodig plads med udendørsservering for la Galette.
Til højre ses hjørneejendommen Studiestræde 25
- Larsbjørnsstræde 15 (1), hvor man har fået et velfungerende sted ud af det smalle gårdrum. Bortset
fra en bambusbevoksning, som afskærmer cykelskuret (kan ikke ses på billederne), er de grønne
elementer her pottede planter.
Nederst ses Studiestræde 27-33 nord for parkeringsarealet (12-14), hvor det var oplagt at etablere en facadebeplantning på gavl- og bagmurene.
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rum. Det er næsten overvældende, hvor stille og fredeligt det kan være så
tæt op ad det energiladede butiksstrøg. Her ville det være oplagt at tilplante
bagmuren mod Larsbjørnsstræde 9. Rådhusvin er en mulighed, men på den
sydvendte mur ville en blåregn kunne udvikle en god blomstring.
Larsbjørnsstræde 5 har to gårdrum efter hinanden, som i dag er tæt asfalteret (5ab). I den anden baggård finder man dog et enkelt hårdt tilbageskåret
ahorntræ i hjørnet - og så har man herfra stor glæde af det kastanjetræ, som
står i Vestergade 18 (se ill. p. 102 øverst). I dag er her parkeringsplads for 6
biler. Med en tilplantning af den store bagmur mod Larsbjørnsstræde 3 og
gavlen mod Vestergade 18C i det andet gårdrum (5b) samt en brolægning til
erstatning for den nuværende asfalt ville man her med enkle midler kunne
skabe et ædelt gårdrum med fine æstetiske kvaliteter.
Som nævnt under gennemgangen af kvarterets gaderum (pp. 22-23) stod
der indtil for nylig et akacietræ i den lille forgård til Larsbjørnsstræde 1 (6a),
som markerede sin krone i gadebilledet. Det ville være af stor betydning for
gaderummet, at man genplantede et træ på dette sted. Hvis det var skyggeproblemer, som førte til fældningen, kunne man prøve at tildanne det nye
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Herover ses gårdrummet bag Larsbjørnsstræde
7, som med sin brostensbelægning og beplantning
fremstår meget indbydende (4).

Herunder er det Larsbjørnsstræde 5, hvis to gård
rum nu bruges til parkering (5).

Karré 4

Vestergade 14-16 (6b) er en af gadens fornemme
klassicistiske ejendomme. Gårdrummet er ganske
flot i proportionerne, men fremstår nu særdeles
nøgternt, med blot en asfalteret flade, som udelukkende benyttes som parkeringsplads. En facadebeplantning på de høje bagmure mod Vestergade
18 samt på den modernistiske facade ville derfor
kunne skabe et stilmæssigt mere sammenhængende
rum. Med et stort gårdtræ i midten, en opholdsplads i det mest solrige hjørne, en bedre organisering af affald og cykelparkering, samt asfalten
erstattet af brolægning kunne man her få et virkelig smukt gårdrum.

træ, så det havde en mere tilfredsstillende udformning. Larsbjørnsstræde 1
og 3 danner sammen med Vestergade 14-16 et større fælles gårdrum (6b). Der
er tale om en elegant palæarkitektur med højt til loftet og fine proportioner
i de hvide facader, som til gadesiden kommer fuldt til sin ret. Til gårdsiden
derimod ligger de ud til en parkeringsplads, hvor de øvrige vægge omkring
er en modernistisk industrifacade og nogle meget høje bagmure. Man kunne
her starte med at tilplante bagmurene mod Vestergade 18, måske med rådhusvin, som lader bygningsvolumenerne stå præcist tilbage. Yderligere kunne
man etablere facadebeplantning på den modernistiske facade. Det kunne
være slyngplanter på wire foran murpillerne, eller det kunne være på stativ
til også vandret vækst, så det blev en form for sommerskygning.
Gårdrummet er stort nok til, at et gårdtræ midt på pladsen ville kunne få
lov til at vokse sig stateligt på sit sted (se Grønne Lunger pp. 48-49). Hvis
man yderligere fik skiftet væg-til-væg-asfalteringen ud med en mere åben
stenbelægning, hvor måske en gangzone rundt var i en glat brostensbelægning, mens hovedfladen stod i mere åbne piksten, ville man stå med et virkelig flot gårdrum, som tog del i kvarterets grønne lunger. Med lidt omtanke
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Vestergade 18-20 har et langstrakt L-formet forløb
af gårdrum med i alt 31 parkeringspladser (7).
Selvom rummet fremstår smukkest, når det ikke er
helt fyldt op af biler, gør alene belægningen og de
to store træer denne gård til noget andet og mere
end en parkeringsplads.
De to øverste billeder er taget umiddelbart inden
for portene fra Vestergade. Det midterste billede
er fra det inderste af gårdrummet. De nederste billeder er taget i den modsatte retning ved overgangen mellem det ydre og det indre gårdrum (7b).
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Karré 4

Politikens Hus har et stort system af bygninger og
gårde i karreens vestlige ende. Gården i Vestergade 22 er repræsentativt indrettet, og man finder
her områdets eneste træ, et platantræ omgivet af
et skulpturelt tableau (8a). De øvrige gårdrum er
vegetationsløse.

Herunder ses vindues- og bagfacader fra den nyere del af Politikens bygningskompleks ud mod
Vester Voldgade (8d).

kunne man bevare de fleste af de nu omkring 15 parkeringspladser.
I Vestergade 18-20 finder man et meget smukt baggårdsmiljø, som strækker sig L-formet ind i karreen (7). Det er et godt eksempel på, at en parkeringsgård ikke behøver at være en æstetisk ørken på tværs af kvarterets hi
storiske arv. Godt 30 biler har parkeringsplads her (plus dem der har garageplads), men man har klaret organiseringen i den smukt brostensbelagte gård
uden selvlysende rød-hvide bomme. De metalspærringer, som kan vippes
op, så andre ikke kan bruge ens plads, bliver stort set aldrig brugt, så man
kunne overveje at fjerne dem. Gården har blot to træer, men de står placeret,
så man ser dem overalt, selvom her ikke er meget grønt. Gavlen på Vestergade 20C var det oplagt at beplante ligesom gavlen og sidemuren mod nord
for nr. 18H, og man kunne overveje at plante slyngplanter op ad de lidt stive
facader på begge langsider af den inderste gård.
I gårdrummet bag Vestergade 22 har man kræset for belægningsdetaljerne og lavet en skulpturel opbygning omkring et platantræ (8a) - og hermed
er vi nået til Politikens kompleks af bygninger og gårdrum i karreens sydvestlige ende, som udgør omkring 40% karreens areal (se kort p. 52). Dette
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Karré 4

Øverst til højre ses et stort akacietræ i Studiestræde 37-41 (10). Til venstre ses det samme træ hen
over plankeværket fra Studiestræde 35.
Umiddelbart herover er det porten ind til Studiestræde 35 (11), hvis brostensbelagte gårdrum i dag
giver plads til to biler. Til højre herfor ses en detalje af brostensbelægningen.
På modstående side ses en række af de mange
tomme murflader, som findes på Politikens område (8).

platantræ er den eneste beplantning på hele Politikens område. De øvrige
gårdrum er vegetationsløse og nøgternt effektive i deres indretning. Vi er i
en produktionsmaskine med deadline hver dag og klart definerede arbejdsgange og produktionslinjer. Overalt på Politikens område er der tomme gavle
og bagmure, både i den nyere og den ældre del af bygningsstrukturen. En
forgrønnelse af karré 4 er derfor i høj grad forbundet med håndteringen af
netop dette område. Den dag virksomheden ser det som en del af sin opgave
at påtage sig sin del af at gøre byen grøn og levende, eller ser udearealerne
som en mulighed for at styrke den informelle kommunikation mellem medarbejderne, er der masser at tage fat på.
Langs Studiestræde 37-41 findes et gårdanlæg, hvor man ud for nr. 41 har
fået plads til et stykke med græs (10). Det store akacietræ står fint på sit sted
og er også gårdtræ for Studiestræde 35, hvis gård ville være for lille til et træ.
Studiestræde 35 har en lille gård med en smuk brolægning (11), og orienterin
gen gør, at solens stråler finder vej i eftermiddagstimerne, så det kunne være
et rigtig rart sted at være. Men her holder som regel to biler, som lige netop
kan kiles ind på arealet, så værdien som opholdssted er stærkt reduceret.
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