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HUSETS HISTORIE Rev. Februar 2017 

 
Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt 
J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor 
grundejer i området. Men denne var åbenbart ikke helt tilfreds med 
tegningerne, for ejendommen blev opført efter reviderede tegninger, som 
havde tydelige islæt af Art Deco, f.eks. frontispicen op til pladsen 
Dybbølsgade/lngerslevsgade og en vinduessøjle i Krusågade. Bygningen var 
færdig omkring 1907-1908, hvilket er lige midt i den 
såkaldt national-romantiske periode fra ca. 1900 til 
1915. 
Oprindeligt blev lejlighederne udlejet som almindelige 
private beboelseslejligheder. Et gammelt avisudklip 
med en annonce om udlejningen kan ses her.  

Efter ejendommens opførelse blev der skrevet en avisartikel, som 
fremhæver karréens beliggenhed, udseende og indretning. Det 
nævnes f.eks. til slut at: 
 ’Det er derfor et sted, hvor det er værd at leje sig ind’.  
Læs hele avisartiklen her. 

Senere er ejendommen delt i flere andels- og ejerforeninger bl.a. A/B 
Dybbølsbro. 
Mange af de oprindelige arkitektoniske detaljer er desværre forsvundet i 
tidens løb, herunder en del af karnapperne mod Ingerslevsgade, alle altaner 
samt 2 tagterrasser på i alt 500 m2, hvoraf den ene lå i A/B Dybbølsbros del, 
nemlig over Ingerslevsgade 104. Et billede fra 1981 offentliggjort af 
Københavns Museum viser facaden uden altaner m.m. Se evt. her. 
Den anden tagterrasse er blevet genopført og brugen genoptaget omkring år 
2005. Ligeledes er nogle altaner blevet genopført i tidsrummet efter 2005. 
A/B Dybbølbro udvidede i 2011 og 2012 endvidere beboelsesarealet for 4 
fjerde sals lejligheder opad til også at omfatte en femte sal, således at gamle 
tørrelofter og loftrum blev udnyttet til beboelse og terrasser til lejlighederne. 
Samtidigt blev hele tagkonstruktionen udskiftet over Ingerslevsgade 104 og 
106 samt over Dybbølsgade 9.  
 
Karréen, som danner en trekant, er omkranset af gaderne Ingerslevsgade, 
Krusågade og Dybbølsgade. De to sidstnævnte er givetvis opkaldt efter 
byerne Dybbøl og Kruså i Sønderjylland. Det er nærliggende at tro, at 
gaderne blev opkaldt efter disse byer, fordi de på tidspunktet for karréens 
opførelse var blevet en del af Tyskland efter krigen i 1864 på trods af, at de 
overvejende var beboet af dansksindede borgere. Begge byer blev som 
bekendt danske igen i forbindelse med Genforeningen i 1920. 
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Ingerslevsgade blev navngivet i 1903, og er opkaldt efter trafikminister H.P. 
Ingerslev (1831 – 1896). Gaden er beskrevet i klummen ’Dagens Gadenavn’ i 
Berlingske Aftenavis d. 17. juni 1948. Læs den her. 
 
Under den tyske besættelse af Danmark, nærmere bestemt i 1944, 
fotograferede det tyske luftvåben Luftwaffe en stor del af Danmark. Især 
København blev grundigt fotograferet. Disse billeder blev offentliggjort i 2010, 
og karéen kan ses tydeligt her. 
Karéen blev også fotografet fra luften i 2010 til Krak. Se et udsnit her til 
sammenligning. Det er tydeligt, at der ikke er sket de store forandringer i de 
mellemliggende år. 
Faktisk har nærområdet ikke i større grad skiftet karakter siden karéen blev 
bygget. Udviklingen kan ses her.  
 
Pladsen, som er beliggende foran bygningen og afgrænset af vejkrydset 
mellem Ingerslevsgade, Dybbølsgade, Skelbækgade og Dybbølsbroen, hed 
indtil slutningen af 2016 officielt ’Pladsen v. Dybbølsbro’.  
Men i folkemunde er pladsen blevet kendt som ’Yrsa Plads’. Det er lidt 
usikkert hvorfor og hvor længe, pladsen har været benævnt således, men 
navnet er nævnt i flere sammenhænge bl.a. i forbindelse med 
bydelsbeskrivelser fra Vej og Park afdelingen i Københavns Kommune. 
Navnet er desuden nævnt i ’Selskabet for Københavns Historie’s samling af 
topografisk københavnerslang’. Her beskrives pladsens navn som værende 
opkaldt efter Café Yrsa, som var beliggende på hjørnet af Dybbølsgade og 
Ingerslevsgade. Café Yrsa var en del af A/B Dybbølsbro. Caféen blev i 2015 
overtaget af ny ejer, som ændrede indretningen væsentligt til fransk inspireret 
restaurant med navnet JeT’aime. Restauranten er fortsat en del af A/B 
Dybbølsbro. 
Det er dog også nærliggende at tro, at pladsens benævnelse kan henføres til 
karréens navn ’YRSA.RO’. 
I slutningen af 2016 blev pladsen ved skiltning officielt navngivet 
som ”Yrsa Plads – efter beliggenheden ved Yrsa Ro karéen og det 
tidligere Café Yrsa”. Se skiltet her.  
Ifølge overleveringer har karréen i øvrigt fået sit navn efter en datter af 
bygherren. Et familiemedlem til bygherren har velvilligt stillet et billede 
til rådighed af datteren Yrsa. Billedet kan ses her. 
 
Den tidligere Café Yrsa daterer sig helt tilbage til ejendommens opførelse, 
hvor den havde indgang fra Ingerslevsgade, som det ses på et billede fra 
1910, som er offentliggjort af Københavns Museum. Se evt. her. 
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Kunstneren Erik Korsgård Christensen har i et par tilfælde fundet inspiration i 
bygningens facade til sine værker. Se eksempler her. 
 
Karréens placering lige ved Dybbølsbroen gør den til et markant vartegn for 
adgangen til Vesterbro fra havnesiden. Men indtil midten af 1700 tallet var der 
faktisk vand på stedet, idet strandlinien gik ved det, der i dag er Sønder 
Boulevard. Området mellem Sønder Boulevard og Ingerslevsgade består 
mest af opfyld i form af store mængder af grus og mursten efter de to store 
bybrande i København i årene 1728 og 1795 samt efter Københavns 
bombardement i 1807. Senere og nærmere bestemt i slutningen af 1800 tallet 
er det resterende område ud til havnen blevet fyldt op i forbindelse med en 
større omlægning og flytning af jernbanelegemet fra en placering omkring 
Sønder Boulevard til den nuværende banegrav. 
 
En del af YRSA.RO karréen er oprindeligt opført som hotel, men inden 
bygningens færdiggørelse, stod det klart, at beliggenheden ikke var rentabel 
for et hotel, så værelserne blev omdannet til lejligheder. Årsagen til 
bygherrens ønske om at lave hotel på adressen, skulle efter sigende have 
været, at han havde hørt rygter om, at den daværende Københavns 
Hovedbanegård skulle flyttes fra den bygning, som i dag er kendt som Palads 
bygningen i forbindelse med omlægningen af banelegemet. Han mente så, at 
denne flytning ville indebære opførelse af en ny banegård tæt på den 
nuværende Dybbølsbro Station. Men som vi ved i dag blev Københavns 
Hovedbanegård opført i årene 1904 – 1911 ca. 1km tættere på bykernen, 
hvorfor hotelplanerne blev opgivet, og ejendommen blev fremdeles i sin 
helhed udlejet som beboelseslejligheder. 
 
I forbindelse med en bydelsvurdering blev A/B Dybbølsbros del af karréen 
vurderet som ’en markant bebyggelse af høj bevaringsværdi’ i Vesterbro 
Bydelsatlas, som er udgivet i 1990 af Planstyrelsen. 
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1928 – 1940 

 
 

 

Fortsættes næste side. 
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1980 – 2001 

 
 

Sammenlign før og nu i samme billede her: http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/dkfoerognu.htm 
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