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Tomme gavle og bagmure i karré 7.
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Karré 7
Samlet areal 85
Heraf bebygget areal
I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent
Heraf primært parkering

12.200 m2
6.100 m2
50%
200%
6.100 m2
50%
300 m2

Heraf primært ophold

5.500 m2

Heraf asfalt og beton

2.200 m2

Heraf åben belægning

2.100 m2

Heraf grønt

1.800 m2

Antal træer

30 (+2)

Karré 7 er afgrænset af Larslejsstræde, Sankt Peders Stræde, Teglgårdstræde og Nørre Voldgade. Denne del af det gamle København ud mod byens
befæstningsanlæg var blandt de sidste til at blive tættere bebygget, og som
navnet Teglgårdstræde antyder, har man på et tidspunkt gravet ler til teglproduktion i området. Længe var her således relativt landligt, og selv da
middelalderbyen ved den begyndende industrialisering var ved at sprænges
indefra, var bebyggelsen i denne del af byen mere spredt - med plads til urte- og frugthaver, kirkegårde og klosteranlæg. Den nuværende bebyggelsesprocent er da også kun omkring det halve af de tættest bebyggede karreer i
Nørre Kvarter, men stadig omkring det dobbelte af, hvad man har brugt som
retningslinje for byfornyelsen i brokvartererne. Karré 7 er således frem til i
dag blandt de grønneste i kvarteret - ikke mindst i kraft af haverne omkring
Valkendorfs Kollegium (7), som strækker sig langt ind i karreens indre og
udgør det grønne kig for en stor del af karreen.
Karré 7 fremstår med tæt randbebyggelse hele vejen rundt, og endda har
man fra gadesiden glimtvis mulighed for at få en fornemmelse af karreens
grønne indre, da der flere steder er huller i bebyggelsen ud mod gaden. Disse
åbninger burde sikres byplanmæssigt, for som det er nu, er udfyldningen af
disse åbninger i en lokalplan for karreen angivet som byggemulighed.87 Ud
fra et bevaringsmæssigt synspunkt virker dette ikke indlysende. Nok har de
klassicistiske bybygningsidealer foreskrevet, at gadefacaderne skulle stå tæt
skulder ved skulder; men det er dels beregnet på gaderum i en større skala
end de københavnske stræder, dels har der - når man ser de historiske kort
over Nørre Kvarter - altid været en række af disse åbninger i husrækken,
hvor bygninger var afløst af hegn, og trækroner ludede ud over mur eller
plankeværk. Dette er således et næsten arketypisk billede af den før-klassicistiske by, og placeringen af et gadetræ i en bebyggelse som Nørre Kvarter
er typisk inde bag en mur. Man skulle derfor i stedet gennem lokalplaner og
fredninger sikre sig, at disse få tilbageværende åbninger blev rigtigt håndteret, dvs. med en passende mur og træbeplantning.
Som tidligere nævnt har denne karré en vigtig rolle som en grøn korridor,
der kan skabe forbindelse mellem kvarterets mange små spredte grønne enklaver og Ørstedsparken, det nærmeste større samlede grønne område, som
igen linker til større biologiske systemer. Denne grønne korridor ville kunne
styrkes markant, hvis karreens uddannelsesinstitutioner fik gennemført en
forgrønnelse af deres nu meget naturfattige skolegårde. Den ville således
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have positiv indvirkning ikke bare på kvarterets dyreliv, men nok så vigtigt
på trivslen og studiemiljøet for de mange elever ved Niels Brock Copenhagen
Business College (1) og Sankt Petri Skole (4). Desuden ville de mange omkringboende, der nu har udsigt over de stort set vegetationsløse skolegårde,
have glæde af en forgrønnelse af de mange tomme murflader, som ligger op
til denne grønne korridor (se billedfrisen pp. 126-27).
Niels Brock Copenhagen Business College er beliggende på karreens
nordspids. Man finder her et system af skolegårde, som alle er væg-til-vægasfalterede og lidt rå i deres fremtræden - med vandalsikrede møbler og uden
nogen form for vegetation. På et par af bygningerne ved karreens nordspids
er der ind mod gårdsiden spor efter, at der tidligere har været facadebeplantninger med rådhusvin. Men de er kappet over ved roden, og det har ikke
været mig muligt at finde ud af hvorfor.
Disse skolegårde fortjente virkelig en overhaling. Der ville være langt
mere rekreation og opladning til næste time, hvis skolegårdene var frodige
og forfriskende studiemiljøer ladet med poesi og oplevelser. Til en begyndelse kunne asfalten brydes op og erstattes med en mere åben belægning.
De to øverste billeder viser Niels Brock ud mod
Nørre Voldgade set forfra og bagfra. Her ville det
være oplagt at lukke hullet i facaderækken med
træer frem for med bygninger.
En forgrønnelse af skolegårdene for Niels Brock
Copenhagen Business College og Sankt Petri Skole ville kunne styrke den grønne korridor mellem
Ørstedsparken og Nørre Kvarters indre. På kortet
til venstre er de to skolegårde angivet med gult, og
man ser, hvordan dette areal etablerer en forbindelseslinje til det grønne område omkring Sankt
Petri Kirke, Studiegaarden og haverne omkring
Valkendorfs Kollegium.

128

Karré 7

De grønne elementer i Niels Brocks skolegårde
tilhører alle naboerne. På modstående side er det
en blåregn ved Larslejsstræde 17, og herover til
højre er det kirsebærtræerne inderst i Valkendorfkollegiets baghave, som blomstrer.

Portåbningen herunder leder ind til Larslejsstræde 11. Porten er blot lukket med et gitter, og disse
små kig ind til en verden bag husene er af stor betydning for kvarterets oplevelsesrigdom. Ejendommens baghus er her helt overvokset med rådhusvin
i den ene ende. Billedet til højre er taget sidst i juli
måned, hvor sommertilvæksten er ved at være vokset ud. Når først facadeplanterne har nået denne
størrelse, vokser de kraftigt, og det er vigtigt ikke
at forsømme den årlige klipning.

I skolegårdene ud mod Larslejsstræde (1c+1d) er der mange potentielle beplantningssteder (se kort p. 126). Tilsvarende ville det i det zig-zag-agtige
nord-syd-orienterede rumforløb (1a+1b) være oplagt at beplante en stor del
af facaderne. Dels er der en række helt tomme gavle, som umiddelbart ville
vinde ved tilplantning. Dels er der adskillige facadepartier med få eller slet
ingen vinduer, hvor man med hjælp af facadeplanter ville kunne opnå en
mere harmonisk samlet arkitektonisk fremtræden.
Det kunne være blandede beplantninger, eller man kunne vælge i stor udstrækning at bruge blåregn på wire. Rummet og bygningerne er store nok
til, at facadeplanterne kan vokse sig store og udvikle volumen uden at sløre
hovedlinjerne, og når blåregnen blomstrer sidst på foråret, ville det på et sted
som her være et kolossalt flot syn. Måske kunne espalierede blåregn også
finde anvendelse som underdeling af skolegårdsrummet, ligesom det kunne
være med til at skjule affaldscontainere og parkerede biler ud mod Nørre
Voldgade. Her kunne man passende plante et enkelt stort træ eller to - umiddelbart inden for muren mod gaden. En sådan beplantning af Niels Brocks
skolegårde ville betyde en markant styrkelse af den grønne forbindelseslinje
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mellem Ørstedsparken i nord og Nørre Kvarters nu største grønne enklaver:
Valkendorfs Kollegium og området omkring Sankt Petri Kirke.
Larslejsstræde 13, 15 og 17 er tre ejendomme med kun helt smalle gårdarealer bag sig - resten synes fra-matrikuleret til Niels Brocks skolegårde. I
og med denne arealfordeling, hvor den overvejende del af baggårdsarealet
er skolegård, burde Niels Brock have en form for ansvar for, at der er grønne elementer i dette gårdrum. Men i dag forholder det sig omvendt. Ved nr.
17 finder man på gavlen ind mod Niels Brock en blåregn, som nu er eneste
grønne element i den sydøstligste sektion af Niels Brocks skolegård (1d).
Den Petersenske Stiftelse har til huse i Larslejsstræde 7, 9 og 11 (3). Her
har man et godt eksempel på, at der i samme gårdanlæg kan være både parkering og ophold, befæstede arealer og åbne grønne flader. Tilbage i det 19.
århundrede lå stiftelsesbygningen halvt ude i gadelinjen, og nord for dette
lå en anden stiftelsesbygning tilbagetrukket bag en forhave med blot åbent
stakit mod gaden. I dag er der fuldt bygget til gaden. Men porten er en åben
gitterport, som giver et fint kig ind til det grønne anlæg uden at give fri adgang. Baghuset til nr. 7 er tilplantet med rådhusvin dertil, at det en gang om
året skal skæres fri, hvis man skal kunne se ud ad vinduerne.
Herover ses Sankt Petri Skoles facade ud mod
Larslejsstræde.
Skolegården har to afsnit - til venstre ses overgangen mellem den ydre og den indre gård.

Den indre skolegård på billederne nederst er for
nylig blevet nyanlagt med modernistisk muntre
klatre-legeskulpturer. På billedet nederst til højre
kan man se, hvordan man har brugt armeret græs
i dele af skolegården. De blomstrende kirsebærtræer står i Valkendorf-kollegiets haver, som leverer det grønne kig til store dele af karré 7.
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Indtil for nylig var skolegården ved Sankt Petri Skole (4) - ligesom skolegårdene ved Niels Brock - stort set en asfaltørken, hvor det grønne i skolegårdsmiljøet udelukkende kom fra naboerne: rådhusvinen på Den Petersenske
Stiftelse, kirsebærtræerne i Valkendorf-kollegiets baghave og de store træer
omkring Sankt Petri Kirke. Men den indre del af skolegården (4b) er netop
blevet omlagt: ud over nye legefaciliteter har man her etableret en flade med
armeret græs og fundet plads til at plante et akacietræ.
Hovedskolegården (4a) fortjente en tilsvarende overhaling. Der findes alternativer til asfalten, som er både mere åbne og imødekommende, og man
behøver ikke systematisk at asfaltere helt ud i samtlige hjørner. Der kunne
hist og her være sprækker til at lade det grønne finde vej, og der er masser
af pædagogiske grunde til at ønske sig mere oplevelsesrige og mindre sterile
skolegårdsmiljøer, jfr. erfaringerne med skolehaver omtalt i indledningen (pp.
10-11). I den del af skolegården, som vender ud mod Larslejsstræde, ville
det være oplagt at plante et træ op mod muren, som fik lov at lade sin krone
vokse ud i gaderummet. Og man kunne her lade en vildvin flyde over muren
og markere en imødekommenhed og en naturnærhed på en helt anden måde
end de nu meget bastante murelementer.
Skolegården ud mod Larslejsstræde er væg-tilvæg-asfalteret. Kun bag en kældertrappe har en
enkelt rose fået plads. Men naboerne til begge sider har træer, så stedet virker relativt grønt.
Om eftermiddagen ser man ofte skolegården anvendt til parkering.

Herunder ses Sankt Petri Skoles facade ind mod
Valkendorf-kollegiets baghave og børnehaven i
Frederik VIs Asyl - et kedeligt bytte. Men den slags
bagsider finder man overalt i den historiske by.
Med en facadebeplantning kunne gavlen her være
med til at udbygge den grønne korridor og ændre
balancen mellem forsider og bagsider.

Eleverne fra Sankt Petri Skole er flittige brugere af anlægget omkring
Sankt Petri Kirke umiddelbart på den anden side af Larslejsstræde. Børnene
må ikke selv gå over gaden, men skal følges over af en lærer. Det ville derfor
være ønskværdigt med en regulering af trafikken, så farten på dette sted blev
så lav, at børnene kunne færdes frit, hvis ikke man skulle tage konsekvensen
og helt standse for gennemkørsel på dette sted.
Som omtalt under karré 1 under Sankt Petri Kirke (pp. 72-73) er sliddet
fra legende skolebørn så stort, at græs i hele skolegården ikke er nogen løsning. Det ville i løbet af få måneder kunne ende som en mudderpøl. Selv
med skolens begrænsede brug af kirkepladsen er græsset i store dele af dette
anlæg helt slidt bort. Det ville være bedre, hvis skolen fandt et andet brugsmønster, så boldspil og løbeprægede aktiviteter fandt sted i egen gård (4a),
og man så benyttede området omkring kirken til mere stilfærdigt rekreative
aktiviteter. I gårdrummet mellem skole og stiftelse (4a) ville en tilplantning
af de omgivende vægge kunne være med til at dæmpe akustikken.
Ligesom nr. 13-17 har Larslejsstræde 1 og 3 helt smalle gårde. I nr. 3 er
der blot 5 m2, resten er på et tidspunkt skilt fra til en udvidelse af skolen.
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Herover ses børnehaven i Frederik VI’s Asyl med
dens klatrestativ bygget ind i to store lindetræer
(6). På billedet til venstre ses en af de mange høje bagmure omkring børnehaven, hvor en facadebeplantning vil kunne være med til at dæmpe
akustikken.

Herunder er et kastanjetræ i gården bag Sankt
Peders Stræde 10 (5) langsomt ved at lukke af for
lyset. Et sted som her ville det være oplagt i stedet at etablere facadebeplantning på den pladebeklædte sidehusgavl.

Begge gårde fortjente en bedre belægning, og der ville være potentielle gevinster ved en gårdsammenlægning med Sankt Peders Stræde 10. For år
tilbage stod der her et akacietræ i gården ind mod Larslejsstræde 1. Det blev
af en eller anden grund fældet, og i stedet er en kastanje vokset op. Den vil
dog i løbet af få år være så voldsom på sit sted, at den vil lukke fuldstændig af for lyset og vil derfor skulle fældes eller skæres kraftigt tilbage. Her
var akacietræet med dets lysåbne løv en langt bedre løsning. Men på dette
sted ville det nok være den allerbedste løsning i stedet at tilplante den gavl
efter et forhenværende sidehus i Sankt Peders Stræde 10, som nu står med
en simpel metalpladelukning - som ikke hører hjemme i den historiske by.
Hvis man lod denne gavl tilplante med en facadeplante som vedbend (se eksempel i Grønne lunger p. 17), ville man kunne opnå et grønt volumen på
linje med et stort træ, samtidig med at skyggeproblemerne var helt undgået
og den uheldige pladelukning var effektivt skjult.
Børnehaven i Frederik VIs Asyl i Sankt Peders Stræde 12 (6) har sin egen
lille grønne enklave med to kæmpestore lindetræer, hvori der er et klatrehus
for børnene, og bagved en vedbendbevoksning. Fornemmelsen af grønne om-
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givelser er udtalt - i kraft af de store lindetræer og kollegiehaven bag muren
mod vest (se billeder pp. 138-49). Denne børnehave er langt mere støjende
end Vor Frue Sogn Børnehave i karré 1. Det er som om man har udviklet en
legekultur, hvor det at skrige og råbe er uomgængeligt nødvendigt. En del
af grunden kunne være, at der omkring asylbygningen er mange flere hårde
mure end omkring Vor Frue Sogn Børnehave, som holder til i en fritliggende
bygning i de parkagtige omgivelser ved Sankt Petri Kirke. Her ville en syste
matisk tilplantning af murene omkring asylbørnehaven kunne dæmpe støjniveauet adskillige decibel - og fungere som en sordin for hele området.
Valkendorfs Kollegium (7) i Sankt Peders Stræde 14 er en af kvarterets
ældste institutioner. Før reformationen lå der et karmeliterkloster på stedet,
men der har været kollegium på stedet siden 1588 og en lang række af Danmarks litterater har gennem tiderne boet her, blandt andet B.S. Ingemann,
Sten Steensen Blicher, Herman Bang og N.F.S. Grundtvig. Kollegiet ligger
tilbagetrukket fra gaden bag et gammelt sortmalet plankeværk, hvorfra træerne breder sig ud i gaderummet, og ikke mindst står det store kastanjetræ
markant i gaden med de nedre grenes store fejende bevægelser.

Når man kommer ind gennem porten til Valken
dorfs Kollegium (7a), træder man ind i en helt an
den verden, som er overvokset af gamle krogede
træer. Bynatur bliver ofte holdt inden for snævre rammer; men naturen udfolder sig langt mere mangfoldigt, når der som her i kollegiets for
have er plads til, at tingene får lov til at gro lidt
vildsomt - og kvasbunkerne ligger og formulder
i krogene.
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Kollegiets forhave (7a) er en af kvarterets vigtigste grønne lunger, og med
dens lidt uplejede, forvildet overgroede præg er det noget af det nærmeste
en urskov, man kan komme i Indre By. Det, at vedbenden får lov at brede
sig, og det, at der hist og her i hjørnerne ligger kvasbunker og formulder,
gør, at levevilkårene for insekter og smådyr er langt mere mangfoldige - og
at artsrigdommen dermed kan være langt større - end ved mere friserede,
kultiverede beplantningsformer. Denne del af Nørre Kvarter har da også et
markant fugleliv, og forår og forsommer igennem vågner man til fuglesang
fra mejser, solsorte og spurvefugle.
Valkendorf-kollegiets hovedfacade et tilplantet med rådhusvin, som regelmæssigt skæres tilbage til en linje umiddelbart under første sals vinduer.
Denne facadebeplantning gør bygningen mere fjern - og forhaven mere uudgrundelig (se Grønne lunger pp. 22-23). Baghaven (7b) er anderledes åben og
præcist defineret: med terrasse og parterre-have foran huset, stor græsplæne
og træer langs kanten af haverummet. Kollegiehaverne udgør det grønne kig
for rigtig mange mennesker. Havernes træer kan ses fra langt de fleste af
karreens ejendomme og udgør de eneste grønne elementer for mange af de
omkringboende, både langs Larslejsstræde, Sankt Peders Stræde og Teglgårdstræde. Selv set fra Nørre Voldgade er kollegiehaverne med til at give
karreen sit grønne præg.
Eksempelvis gælder dette for den første ejendom i Teglgårdstrædes sydlige
ende: Den meget lille baggård nyder godt af træerne fra Valkendorf-kollegiets
forhave. Billedet er det samme for Sundhedshuset i Teglgårdstræde 4-8: Der
er der ikke et eneste grønt element i Sundhedshusets baggårdsmiljø. Man
har til gengæld stor glæde af kollegiehaverne, og man oplever fra mange af
Sundhedshusets lokaler, at man er i en park. Til gadesiden har Sundhedshuset
en privat plads, hvor der er plantet lindetræer (se pp. 36-37) (9a), og man har
sat nogle små kaprifolier op af de meget store murflader omkring pladsen.
Her ville det være oplagt at bidrage til et sundt bymiljø ved også at tilplante
de mange murflader med planter, som reelt kan dække de store flader. Huset
er af en art og størrelse, som fint ville kunne bære det.
Videre op ad Teglgårdstræde finder man i nr. 10 et relativt nybygget hus,
som mod gaden føjer sig ind i de klassicistiske facaderækker, men til bagsiden har fået en mere moderne udformning (10). Her ville først og fremmest
den store tomme gavlmur ud mod Sundhedshusets plads være oplagt at tilplante. Gavlen er sydvendt, så blåregn ville her kunne udvikle en overdådig
blomstring.
Bag Teglgårdstræde 12 finder man nogle lave bindingsværkslænger (11),
som har overlevet alle de tre store brande i 1728, 1795 og 1807. Det er dermed noget af det ældste almindelige beboelse i kvarteret. Man kan her finde
eksempel på en pikstensbelægning af marksten, som tidligere har været almindelig brugt i store dele af byen. Kun de fineste steder havde man råd til
brostensbelægninger og chausséstenbelægninger af tilhugne sten.
Pikstensbelægningen er typisk grovere og mere uregelmæssig end brostensbelægningen, samtidig med at den er mere åben for vegetation, så den
bruges næsten ikke mere i bymæssig sammenhæng. Men den har mange
både biologiske og æstetiske fortrin, og med tilstrækkelig omhu kan den
lægges ganske jævnt. Man burde derfor overveje at genintroducere denne
belægningstype i byen. Som i Teglgårdstræde 16 og Bispegaarden (se pp.
76-77) kan man lægge ganglinjer af bordursten eller tilhugne brosten og så
bruge pikstensbelægninger i de omkringliggende flader.
Måske der ikke er nogen sammenhæng, men selvom disse længer i dag
har tegltag, kan de meget vel en gang i tidernes morgen have haft stråtag, og
man har haft træer plantet omkring for at skygge for solens stråler. Under alle
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Herover er det et kig fra Sundhedshusets vegetationsløse gård (9b) ind til Valkendorfs Kollegium.
Som det ses, kan mange på denne måde nyde godt
af det grønne miljø omkring kollegiet. I noteafdelingen er vist en serie billeder taget fra den modsatte side af karreen (se pp. 138-49).

Herunder ser man fra Valkendorf-kollegiets baghave over mod de gamle bindingsværkslænger bag
Teglgårdstræde 12 (11). Se mere om Valkendorfs
Kollegium i Grønne lunger pp. 22-23 samt i eksempelsamlingen på www.jenshvass.com.
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Herover ses to billeder fra gården bag Teglgårdstræde 16, som har pikstensbelægning med bordursten i ganglinjerne. Øverst til højre er det et kig
ned over gården bag Teglgårdstræde 14.
Pikstensbelægningen mellem de gamle bindingsværkslænger bag Teglgårdstræde 12 har et let fald
bort fra bygningerne for at lede vandet bort.

omstændigheder har man i gårdrummet mellem Teglgårdstræde 12A og 12B
den fornemmelse, at træerne står som en skærmende parasol over bygningerne. UV-strålingen fra sollyset nedbryder tagrørene (ligesom den gradvist
nedbryder også andre bygningsmaterialer), således at stråtag på sydsiden
har markant kortere levetid end på nordsiden. Tilsvarende beskytter facadebeplantninger murværk mod solens og vejrligets gradvise nedbrydning.
Facadebeplantninger er således en form for reetablering af en forbundethed
eller symbiose mellem bygning og omgivende natur.
Op mod Nørre Voldgade bliver bebyggelsestætheden stadig større og gårdrummene tilsvarende små og præget af adgangsfunktioner, affaldscontainere og cykelparkering. Endda er der, som skitseret på karrékortet, adskillige
gavl- og bagmure, som med fordel kunne tilplantes.
Billedet fra gårdrummet bag Teglgårdstræde 14 (12) er en illustration af,
at det længe var almindeligt at bygge tæt, men kun i to-tre etager. Så paradoksalt nok er Nørre Kvarter i dag, hvor man ikke går af vejen for at bygge
både fem, seks og syv etager, tættere bebygget end på noget tidspunkt inden
sløjfningen af byens befæstningsværker.
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