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Karré 6

Tomme gavle og bagmure i karré 6.

Rundtur i karré 6
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Karré 6
Samlet areal 85

9.100 m2

Heraf bebygget areal

6.400 m2

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

60%
250%
2.700 m2
40%
500 m2
2.100 m2
900 m2
1.000 m2

Heraf grønt

800 m2

Antal træer

25 (+0)

Karré 6 er afgrænset af Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde, Vester Voldgade, Jarmers Plads og Nørre Voldgade. Karreen er fuldt bebygget ud til
gaden med før-modernistiske bygninger, kun Hotel Fox ud mod Jarmers
Plads søger med kunst på solbaldakiner og mure at anslå moderne klange.
Karré 6 er en af Nørre Kvarters mindste, og er i store dele ganske tæt fyldt
af baghuse. I den østlige ende er karreen dog mere åben efter en gårdsanering først i 1990erne, og man finder her et af kvarterets største og mest vellykkede gårdanlæg.
Frem til voldenes sløjfning midt i 1800-tallet udgjorde denne karré byens
vestligste hjørne. Byen var meget præcist afgrænset, og umiddelbart uden
for Voldgaderne lå byens træbevoksede volde. Denne overgang mellem by
og voldanlæg, hvor de grønne volde rejser sig for enden af gaderummet og
lukker det af, kan man i dag stadig opleve på Christianshavn.
I dag er både Nørrevold og Vestervold sløjfede, og den statelige boulevard,
som blev anlagt sidst i 1800-tallet, er blevet reduceret til parkeringsgade og
støjende trafikkorridor. Der er stadig gadetræer i midterpartiet, men med
vejsaltning, stadig påkørselsfare og en asfaltering helt op om anklerne har
de hårde vilkår, og der kommer stadig flere huller i trærækkerne - ét for ét
bukker de under for betingelserne.
Lad os begynde rundgangen ved karreens nordspids. Den rummer en lille
gård bag Nørre Voldgade 18-20 og Teglgårdstræde 15 (1). Her har et enkelt
ahorntræ fundet plads. En solbeskinnet krog ud mod Teglgårdstræde har
den fineste lille pottede have (se billeder på næste side), og selvom planter
gennemgående har bedst af at have rødderne direkte i jorden - særlig hvis
man vil, at de med tiden skal udvikle sig til store planter - så er dette et godt
eksempel på, hvor fine kvaliteter man kan opnå med den pottede have. En
pink hortensia bringer farve ind i rummet. Et rønnetræ lader graciøst skyggen fra sit finnede løv flyde hen over de gulkalkede mure. Rosmarinen står
duftende op af en gammel gruekedel, der har fået nyt liv som kumme. Den
pottede haves store fordel er, at man kan møblere om og skifte ud efter behov - og om nødvendigt frigive hele fladen til særlige arrangementer.
Bag Teglgårdstræde 1-11 og Sankt Peders Stræde 18-26 finder man et af
kvarterets største og mest vellykkede gårdanlæg (3). Gennem en sanering,
som fjernede mange - men ikke alle - baghuse og barakker, er der skabt betingelser for et gårdmiljø med meget fine og forskelligartede brugskvaliteter.
Til forskel fra den store gårdsanering i karré 5, hvor man er veget udenom
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Ofte fremhæves akacietræet for sit lette og finnede
løv, som giver et fint skyggespil op ad de kalkede
mure, men rønnebærtræet har mange af de samme
kvaliteter.

Til venstre ses en samling pottede vækster i et hjørne i gården bag Nørre Voldgade 18-20 - Teglgård
stræde 15 (1a).

Herunder ses bagmuren mod Nørre Voldgade 16
(1b), en af adskillige gavle og bagmure i gården,
som kunne tilplantes.

brugen af facadeplanter på de ofte mere end 15 meter høje bagmure, som
udgør grænsen til resten af karreen, har man her systematisk tilplantet bagmurene med facadeplanter som vedbend, klematis, rådhusvin og arkitektens
trøst og ladet dem vokse frit. Dette giver hele anlægget en næsten overvældende frodighed, som lå husrækkerne op til et skovbryn.
Når facadeplanterne som her i stor udstrækning får lov til at vokse ubegrænset, vil der med nogle års mellemrum være behov for større tilbageskæringer. Siden de her viste billeder er taget, har man haft en sådan runde,
hvor en række af facadeplanterne er blevet skåret kraftigt tilbage, så de igen
kan gives fri i nogle år frem.
Gårdarealet er rummæssigt stærkt underdelt, med en sine steder næsten
labyrintagtig fremtræden. Arealet er således ikke bare fælles for alle. Foran
hver bygning er der små nærarealer, som har en særlig relation til den pågældende ejendom, mens der i midterdelen er åbne fælles arealer med plads
til bålplads og leg. En sådan differentiering af arealerne er af stor betydning
for, hvordan vi rent faktisk bruger et område - og om at vi føler os ansvarlige
for et sted og knytter os til det.
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Billederne på denne side er fra den store gårdsanering i karreens østlige ende (3), hvor man finder
facadeplanter på alle tomme gavle og bagmure ind
mod resten af karreen. Herunder er det vedbend
og klematis, nederst til højre er det arkitektens
trøst, og til højre er det gavlen mod Teglgårdstræde 13A, hvor rådhusvin og småblomstret klematis
brydes på fladen.
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På denne side ses flere billeder fra den store gårdsanering i karreens østlige del (3). Øverst opholdsarealer for ejendommene langs Teglgårdstræde,
som har sol i eftermiddagstimerne. I midten grønningen i anlæggets midte, set over mod Teglgårdstræde. Nederst ses opholdsarealerne langs Sankt
Peders Stræde 18-26, som ligger i skygge en stor
del af dagen.
Se mere om den store gårdsanering i Grønne lunger pp. 54-55 samt billedserien i eksempelsamlingen på www.jenshvass.com.
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Herover ses billeder fra Sankt Peders Stræde 32
(5), hvor et stort trappetårn i metal står meget dominerende i det snævre gårdrum, som har meget
høje bagmure på tre af siderne.

Herunder er det Pakhusgaarden i Sankt Peders
Stræde 28-30 (4), hvor en forskydning mellem to
baghuslænger skaber fine muligheder for plantning af facadeplanter.

Uden asfalt, uden biler, uden reklameskilte, uden støj; frodigt, grønt og vederkvægende - det er næsten uvirkeligt, at dette findes midt i hjertet af København. Men med lidt hjælp fra myndighedsside, ikke mindst til at få bilerne
ud af karreerne, ville det kunne blive virkeligheden i størstedelen af byen,
og etableringen af sådanne beskyttede uderum ville gøre det langt mere attraktivt også for børnefamilier at blive boende i byen.
I Pakhusgaarden, Sankt Peders Stræde 28-30 (4), er der ud af sammenlægningen af to ejendomme opstået et fint anlagt gårdmiljø. I forskydningen mellem 28C og 30C opstår to gavlmure, som det ville være oplagt at
tilplante.
Sankt Peders Stræde 32 (5) har på et tidspunkt fået sat et udvendigt trappetårn op midt på bagfacaden. Yderligere er der lavet et baghus med helt lavt
fladt tag, så man træder trekvart etage op i godt halvdelen af baggårdsarealet.
Med tomme bagmure på tre af siderne, som hver især er højere end de er
brede, er gårdrummet ganske snævert i proportionerne, og trappetårnet dominerer fuldstændig gårdrummet med sine mørke metalplader og skærer det
over i to. Her kunne man overveje, om man med hel eller delvis tilplantning
af tårn og murflader kunne ommodellere rummet, så det bedre relaterede
den menneskelige skala. Hvor vinduesfacader typisk har en forfinet rytme
mellem murflade og vinduesåbninger, som griber ind i fladen og definerer
og underdeler den med enheder, vi umiddelbart kan relatere til, så har den
berappede bagmur ingen markante underdelinger. De forankringsjern, som
sidder i fladen, er blot små og spæde udsagn, som ikke rigtig tager fat. Der er
kun den ofte over 15 meter høje murflade med dens horisontale antydninger
af mursten. En beplantning af disse bagmure vil derfor kunne give mange
gårdrum en helt anden artikulation. Trappetårnet i nr. 32 er mest beslægtet
med bagmurene. De små runde vinduer er som koøjer, som ikke formår at
modstille metalfalsenes stærke lodrette linjer. Det er som der stod en kolossal lodret ubåd, der er kommet alvorligt på afveje.
I karreens vestlige ende er der ikke bygget side- og baghuse op til alle
skellinjer, så der er en vis rumlig og visuel sammenhæng mellem gårdrummene i Sankt Peders Stræde 34-38, Vester Voldgade 3 og Nørre Voldgade
2-8, omend arealerne er adskilt med mure (6-10). Flere steder er der adgang
til gårdarealer via andre gårde, og der ville i dette område være potentielle
fordele ved at integrere arealerne yderligere (se kort p. 52).
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Området er kraftigt opdelt af et højt slankt sidehus, som fra Nørre Voldgadesiden skærer sig dybt ind i rummet og deler det i to. Det smalle sidehus har
en husdybde på kun 4-5 meter, og har dermed en meget stor ydre overflade
i forhold til rumindholdet. Sådanne bygninger har typisk ingen eller meget
lidt isolering. En facadebeplantning ville således på et sted som her kunne
have stor betydning for energiforbruget og varmekomforten, særlig hvis
man vælger en stedsegrøn beplantning som vedbend. Samtidig ville en tilplantning af den nu meget store tomme bagmur mod Vester Voldgade 6 og
Hotel Fox samt gavlen mod Sankt Peders Stræde 34-36 give hele det store
gårdrum et markant grønt element.
Sankt Peders Stræde 34-36 (6) ligger omkring et L-formet gårdrum med
jernvitriol-kalkede vægge. Gavlmuren i nr. 36 ind mod Nørre Voldgade 6
ville her kunne tilplantes helt. Det enlige træ i gården til Nørre Voldgade 8
(se billederne nedenfor) står meget markant i gårdmiljøet. Betonbelægningen
burde erstattes af brosten. Umiddelbart efter porten fra Sankt Peders Stræde
åbner gårdrummet sig til venstre, så det ville være bredt nok til at der kunne
etableres opholdspladser. Her er der i dag - typisk for magtforholdet mellem
bilisme og livsrum - indrettet parkeringsplads for tre biler.
Hotel Fox (7) har over sin lobby en tagterrasse, som i dag er noget forsømt i sin fremtræden. Men med et trædæk oven på tagpappen, lidt kælen
for møblementet, og en samlet forgrønnelse af gårdrummets nu store tomme
bygningsflader - gavl- og bagmure fra Nørre Voldgade 2 (8) og 8A (10) samt
Sankt Peders Stræde 36 (6) - kunne man her få et virkeligt aktiv for hotellets
gæster, eller måske blot et lille åndehul for hotellets ansatte.
Nørre Voldgade 6 (9) har et relativt åbent, solvendt gårdrum. Her ville en
facadeplantning af bagmurene mod Sankt Peders Stræde 36 og Nørre Voldgade 8A samt de lave mure mod vest virkelig skabe en grøn oase. Og med
den store trafik på Nørre Voldgade og den deraf følgende luft- og støjforurening, er det dobbelt vigtigt at prioritere byforgrønnelsen i denne zone.
Nørre Voldgade 12 (12b) har et relativt åbent gårdrum med belægning af
keramiske klinker. Eneste beplantning nu er nogle potter, som slet ikke formår at tage det relativt store gårdrum ind. Den høje bagmur har espalierværk
i fuld højde, men mangler blot facadeplanterne (se billede øverst p. 124). Hvis
man samtidig fik facadeplanter op ad den runde midterkarnap på forhusets
bagfacade, ville man kunne skabe et flot grønt rum på stedet. Fra den runde
midterkarnap kunne man trække det grønne ud langs altanbalustrene og
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Herover ses gavlen fra Nørre Voldgade 8A (10),
som står meget markant i gårdrummene i den vest
lige ende af karré 6. En facadeplantning af gavlen og den store bagmur vil være et markant element i gårdmiljøet og vil samtidig kunne hjælpe
på energiforbrug og varmekomfort i den smalle
bygningskrop.

Herunder er det Sankt Peders Stræde 34-36 (6)
med de karakteristiske jernvitriolkalkede facader.
Det lyse hus bag træet på billedet til venstre er
sidehuset Nørre Voldgade 8A.

Karré 6

Til højre ses taghaven ved Hotel Fox, hvor sky
lightet giver lys til lobbyen (7). Stedet er lidt forsømt, men med lidt omsorg og en forgrønnelse af
gårdmiljøet, ville denne taghave kunne blive et fint
tilbud til hotellets gæster - eller en lille oase for
personalet.

Herunder ses det snævre gårdrum mellem Hotel
Fox’ foyer og Nørre Voldgade 2 (8). Her ville en
udskiftning af belægningen og en tilplantning af
skelmuren gøre underværker. Måske var det her
en mulighed at plante vildvin, hvis vækst falder
kaskadeagtigt ned over fladen.
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Nørre Voldgade 12 (12b) har en stor bagmur med
planteespalier uden planter. Hvis man ud over at
tilplante denne flade fik facadeplanter omkring
den runde karnap på forhusets bagside, ville man
stå med et helt anderledes artikuleret grønt rum.

Herunder ses gården til Nørre Voldgade 12A, som
nu er indrettet som parkeringsgård (12a). Gangbroerne på billedet til venstre forbinder nr. 12 og
nr. 12A. Eneste grønt i denne gård er et kastanjetræ i gården til nr. 16, som lige netop kan anes.
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I gårdrummet bag Nørre Voldgade 16 (13) har man
med enkle midler opnået fine opholdskvaliteter.
En vedbend dækker her størstedelen af bagmuren
mod Nørre Voldgade 12A, og denne gård er et godt
eksempel på, at det er muligt at opnå helt tætte facadebeplantninger selv på nordvendte bagmure i
snævre gårdrum.

Fra gaden kan man gennem glasporten til Nørre
Voldgade 16 fornemme, at der inde bagved gemmer sig en grøn gård (13).

dermed styre indblikket på altanerne. Facaden er sydøstvendt, så blåregn
ville få lys nok til med tiden at kunne udvikle en god blomstring på stedet.
Gården til Nørre Voldgade 12A (12a) er nu rendyrket parkeringsgård med
betongulv og absolut ingen vegetation. Betonbelægningen burde udskiftes
med brosten - alene en sådan artikulation af fladen ville gøre fornemmelsen
af rummet større. Måske der så hist og her langs kanterne var plads til at lidt
grønt kunne komme til - uden at det gik ud over parkeringskapaciteten. Der
er vinduesfacader hele vejen rundt, men hvis man ønskede facadebeplantning
i en gård som denne, kunne man overveje en kandelaberklippet rådhusvin (se
Grønne lunger pp. 44-47). Dette vil kræver en årlig beskæring for at holde
sommertilvæksten i ave, men den ville kunne gøres fra en stige.
Fra gaden kan man gennem gitterporten og glasporten lige netop ane, at
der gemmer sig en grøn gård bag Nørre Voldgade 16, hvor man med enkle
midler har opnået fine opholdskvaliteter. Den nordvendte bagmur, som er
cirka 3 gange højere end gårdrummet er bredt, rejser sig stejlt, og vinduesfacadernes mørkrøde farve lader kun lidt lys reflektere ned i gården. Endda
vokser vedbenden fint under disse betingelser og dækker fladen tæt.
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