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 eksisterende træer

 teksthenvisning (11)

 mulig placering af træer

 mulig facadebeplantning, bagmure og gavle
 mulig facadebeplantning, vinduesfacade
 eksisterende facadebeplantning

Karré 4 facadebeplantninger ~1:1.000.
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Tomme gavle og bagmure i karré 4.

Karré 4
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Rundtur.i.karré.4.
Denne.karré.er.afgrænset.af.Larsbjørnsstræde,.Vestergade,.Vester.Voldgade.
og.Studiestræde..Sammen.med.karré.3.hører.den.til.kvarterets.tættest.be-
byggede.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.belæg-
ning,.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	

Karré 4

Samlet areal 85 15.300 m2

Heraf bebygget areal 13.000 m2

I procent 85%
Anslået bebyggelsesprocent  400% 

Friareal   2.300 m2

I procent 15%
Heraf primært parkering 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)
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Karré 4 rummer et overraskende stort gårdrum 
bag hjørnet af Studiestræde og Larsbjørnsstræ-
de 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 ud-
gør det ’grønne kig’ for de omkringboende. Dette 
sted demonstrerer tydeligt, hvordan biler i mange 
tilfælde har bedre plads (og mere købekraft) end 
kvarterets beboere. 

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	betin-
gelser.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.næ-
sten.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	ad-
gang.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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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 parkerings-
gård er blevet en frodig plads med udendørsser-
vering for la Galette.

Til højre ses hjørneejendommen Studiestræde 25 
- Larsbjørnsstræde 15 (1), hvor man har fået et vel-
fungerende sted ud af det smalle gårdrum. Bortset 
fra en bambusbevoksning, som afskærmer cykel-
skuret (kan ikke ses på billederne), er de grønne 
elementer her pottede planter.

Nederst ses Studiestræde 27-33 nord for parke-
ringsarealet (12-14), hvor det var oplagt at etable-
re en facadebeplantning på gavl- og bagmurene.

Karré 4
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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).

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.asfal-
teret	(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.skygge-
problemer,.som.førte.til.fældningen,.kunne.man.prøve.at.tildanne.det.nye.
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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 udeluk-
kende benyttes som parkeringsplads. En facade-
beplantning 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 opholds-
plads i det mest solrige hjørne, en bedre organi-
sering af affald og cykelparkering, samt asfalten 
erstattet af brolægning kunne man her få et virke-
lig 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.rådhus-
vin,.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	sten-
belægning,.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.kunne.

Karré 4
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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 bil-
leder er taget i den modsatte retning ved overgan-
gen mellem det ydre og det indre gårdrum (7b).
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Politikens Hus har et stort system af bygninger og 
gårde i karreens vestlige ende. Gården i Vester-
gade 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 ny-
ere del af Politikens bygningskompleks ud mod 
Vester Voldgade (8d).

Karré 4

man	bevare	de	fleste	af	de	nu	omkring	15	parkeringspladser.
	 I	Vestergade	18-20	finder	man	et	meget	smukt	baggårdsmiljø,	som	stræk-
ker.sig.L-formet.ind.i.karreen.(7)..Det.er.et.godt.eksempel.på,.at.en.parke-
ringsgård.ikke.behøver.at.være.en.æstetisk.ørken.på.tværs.af.kvarterets.hi-
storiske.arv..Godt.30.biler.har.parkeringsplads.her.(plus.dem.der.har.garage-
plads),.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.Vester-
gade.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.belægningsdetaljer-
ne.og.lavet.en.skulpturel.opbygning.omkring.et.platantræ.(8a).-.og.hermed.
er.vi.nået.til.Politikens.kompleks.af.bygninger.og.gårdrum.i.karreens.syd-
vestlige.ende,.som.udgør.omkring.40%.karreens.areal.(se.kort.p..52)..Dette.
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Øverst til højre ses et stort akacietræ i Studiestræ-
de 37-41 (10). Til venstre ses det samme træ hen 
over plankeværket fra Studiestræde 35.

Umiddelbart herover er det porten ind til Studie-
stræde 35 (11), hvis brostensbelagte gårdrum i dag 
giver plads til to biler. Til højre herfor ses en de-
talje af brostensbelægningen.

På modstående side ses en række af de mange 
tomme murflader, som findes på Politikens om-
råde (8).

Karré 4

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	arbejds-
gange	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.med-
arbejderne,.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.


