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Karré 2 facadebeplantninger ~1:1.000.
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Karré 2

Tomme gavle og bagmure i karré 2.
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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.
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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
være 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.

83

