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Nørre Kvarters grønne lunger
Et lille billedessay
til belysning af en række karakteristiske
beplantningstyper i kvarteret

Nørre Kvarter er den del af Indre By, som er afgrænset af Nørregade, Vestergade, Nørre Voldgade og Vester Voldgade. Kvarteret har derudover fem indre stræder, Studiestræde, Sankt Peders Stræde, Larslejsstræde, Teglgårdstræde og
Larsbjørnsstræde.
I Nørre Kvarter bor der omkring 900 mennesker,
men langt flere arbejder på en af kvarterets 400
arbejdspladser, og endnu flere kommer i kvarteret for at handle, slentre eller fornøje sig. Så der
er mange om at bruge de charmerende, snævre
gaderum.
De store trækroner, som luder ud over mure og
hegn, er meget karakteristiske for gaderummene
i Larslejsstræde og Sankt Peders Stræde, hvor
disse billeder stammer fra.
De store træer artikulerer visuelt og rumligt set
gaderummet, og de himmelstræbende organiske
former kontrasterer fint de historiske huses geometriske formsprog. Der er noget beskyttende
over de store træer - de tæmmer vinden og skaber eksistensbetingelser for et markant fugleliv.
Bymiljøet ville være uendeligt meget fattigere
uden de store træers tilstedeværelse.
Middelalderbyen er meget tæt bebygget; endda
finder man rundt omkring i kvarterets afkroge
særdeles frodige steder. Det er mit håb med dette
billedessay at give en lille appetitvækker.
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Ofte står gadebilledets store træer inde i private
haver med kronerne ludende ud over mure og
hegn. Men her ved Sankt Petri Kirke langs muren mod Nørregade kan man opleve de store lindetræer fra begge sider og komme tæt på deres
knortede stammer.
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Kastanjetræet i Larslejsstræde foran Sankt Petri
Skole er et af de største træer i byen - og et af de
første, som springer ud om foråret.
For enden af Larslejsstræde kan man lige netop
se Ørstedsparken, hvor i sin tid Middelalderbyen
endte. Det er dette sammenhængende bånd af
parker i det forhenværende voldterræn plus det
relativt grønne indre i de tre karreer mellem
Sankt Peders Stræde og Nørre Voldgade, som
gør, at fugle- og dyrelivet i kvarteret er relativt
varieret. Nørre Kvarter har mange forskellige
spurvefugle, en sjælden gang får man et glimt af
flagermusen og tårnfalken, og en sen nattetime
kan man være heldig at støde på Mikkel Ræv.
1 Nørregade
2 Vestergade
3 Nørre Voldgade
4 Vester Voldgade
5 Larslejsstræde
6 Sankt Peders Stræde
7 Teglgårdstræde
8 Larsbjørnsstræde
9 Studiestræde
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10 Bispetorvet
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Nørre Kvarter
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Sankt Petri Kirke fremstår idag med en distinkt
barok-arkitektur, og gravkapellerne bag kirken
er et i dansk sammenhæng enestående bygningsværk. Det arrede murværk vidner om en lang,
omskiftelig historie. Den første kirke omtales i
begyndelsen af 1300-tallet, og efter reformationen blev kirken en tid brugt som ankersmedie.
Arealet omkring kirken er et af de få steder i
kvarteret, hvor der er offentlig adgang til et
haveagtigt rum. Børnene fra Sankt Petri Skole
overfor er flittige brugere, børnehaven har deres
hjørne af området, hvor der leges, bades og spilles bold, og mange lægger lige vejen igennem, ligesom det er en af mine yndlingsomveje. Her er
ingen sofistikeret havekunst, ingen blomsterbede
og fontæner, kun træer og græs. Udenfor murene
haster byen forbi. Indenfor ånder altid fred.
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Fra Sankt Petri Kirkes spir ser man tydeligt,
hvor tæt bebygget Nørre Kvarter er. De fleste
karreer er tæt pakkede med baghuse, og kun få
steder har man levnet plads til træer. Bortset fra
området omkring Sankt Petri Kirke er gaderummet i Nørre Kvarter typisk et gaderum, hvor
husene står tæt, skulder ved skulder, helt ud til
fortovet - et gaderum uden træer.
Kigger man nærmere efter, er der dog en del
grønne elementer i gaderne. Nogle huse er overgroede af klatreplanter, og hist og her rækker
store trækroner ud i gaderummet og bryder husrækkernes geometriske linjer. Fra en lille gård
foran et tilbagetrukket hus i Larsbjørnsstræde er
et akacietræ (på billedet n. tv.) ved at vokse sig
ud i gaderummet - der findes endnu et par steder
i kvarteret, hvor det var oplagt at etablere dette
næsten arketypiske billede.
Rundt omkring i stræderne er der plantet stokroser, slyngroser, klematis og kaprifolier ud mod
fortovet - dog mest der, hvor der færdes færrest
mennesker. Selvom det blot er små prikker, som
ikke på nogen måde dominerer byrummet, er
disse grønne elementer endda vigtige for oplevelsen af Nørre Kvarter som et charmerende og
imødekommende kvarter.
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Ofte kommer oplevelsen af det grønne gennem
små hurtige kig ind i et af de mange gårdrum.
Nogle porte står altid åbne i dagtimerne, de leder måske ind til en butik, et værksted eller et
galleri i baghuset. Andre er kun åbne glimtvis.
Disse mange rum bag byens porte gør Middelalderbyen fuld af hemmeligheder - selv efter
mange år er der gårdrum, som man endnu har til
gode at opleve.
Nogle gårde, som her til højre Bispegården ud
mod Nørregade, er særdeles velholdte og velanlagte, andre er særdeles nøgterne, for ikke at sige
rå. Men de gårde, som er charmerende og rare
at være i, er gennemgående dem, hvor nøgternheden, asfalteringen, affaldscontainerne og bilparkeringen ikke helt har taget over og drevet de
grønne elementer ud.
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Her er vi i en baggård i Studiestræde, hvor tingene langt hen ad vejen har fået lov at passe sig
selv. Planterne klarer faktisk selv det med at
vokse, hvis man blot giver dem de rette betingelser. Og deres tilstedeværelse her midt inde i den
allertætteste by er en vigtig del af, at vore livsrum fremtræder som humane.
Ved at give mere plads for naturen og skabe muligheder for dens udfoldelse, kan vi skabe basis
for en tilværelse, som gør vores storbyliv om ikke
bæredygtigt, så lidt mindre ubæredygtigt.
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Det er ikke kun fra gaden, at man har de grønne
kig ind i gårdene. Her er det den samme udsigt
på to forskellige tider af året, set fra Larslejsstræde over imod Teglgårdstræde, med Asylbørnehavens legeplads i midten.
På billedet til højre, som er taget i vinterhalvåret, er udsigten åben over fire-fem gårdrum til
husene langs den modsatte side af karreen, mens
udsynet om sommeren (på billedet for neden) er
helt lukket af et tæt bladhang.
Vi ser efterårsstormene ruske det nøgne træ frem
igen. Vi ser sneen blive liggende, hvor den til
gadesiden øjeblikkeligt bliver ryddet. Vi oplever
solen gradvist igen nå dybere ned i gårdene og
ser træerne grønnes og blomstre. Selv midt inde
i den tætteste bydannelse forbinder de grønne
elementer os til årstidernes vekslen og minder os
om den natur, vi er en uadskillelig del af.
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Valkendorfs Kollegium ligger lidt tilbagetrukket
fra Sankt Peders Stræde, med en helt overgroet
forhave. Selve kollegiet er helt indvokset i vedbend, og bag kollegiet finder man en overraskende stor muromkranset have med roser og
parterre-bede, græsplæne og frugttræer.
Øverst ser man kigget fra haven ud mod Sundhedshuset og husene langs Teglgårdstræde, i
midten ses bag havemuren Det Petersenske Jomfrukloster, og nederst kan man i højre side se
Sankt Petri Skoles vestgavl.
Haverne omkring Valkendorfs Kollegium udgør
det grønne kig for store dele af karreen - det som
på japansk kaldes shakkei, lånt landskab.
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Her er vi for oven på vej ind i Sundhedshusets
gård. Den rummer, bortset fra lidt ukrudt mellem
betonstenene, ikke et eneste grønt element. Trods
sin aldeles upatinerede nyistandsathed virker
den alligevel ikke blot gold. Den låner det grønne fra de frodige omgivelser ved det bagvedliggende Valkendorfs Kollegium. Fuglene her
synger for os alle.

I umiddelbar nærhed af Nørre Kvarter findes adskillige pladser af meget forskellig form og størrelse, Nørreport, Frue Plads, Dyrkøb, NytorvGammeltorv, Rådhuspladsen og Jarmers Plads.
Selve Nørre Kvarter derimod har kun to ganske
små pladser.
Den ene af disse ligger foran Sundhedshuset.
Her vil de tre nyplantede lindetræer inden for få
år vokse sig så store, at også Teglgårdstræde får
en markant træfigur, som markerer sig i gadebilledet.
Nabohusets nøgne gavlmur, som ses til højre på
nederste billede, kunne dog med fordel tilplantes
helt eller delvist.
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Nørre Kvarters anden plads er Bispetorvet, med
reformationsmonumentet og fem kasse-klippede
platantræer.
Bispetorvet blev til som en tilbagelægning af
byggelinjen foran Vor Frue Kirke, hvor Studiestræde munder ud i Nørregade, for at give rum
til kirkens ganske voldsomme bygningsvolumen.
Grundet indretning og solorientering har pladsen ikke samme brugs- og opholdsværdi som
f.eks. Tokanten og Gråbrødretorv, men med de
foreliggende forslag til trafikal fredeliggørelse af
kvarterets indre stræder og den planlagte samlede behandling af Frue Plads, Dyrkøb og Bispetorvet vil situationen her givet blive meget bedre.
Nu er intentionen med projekt Nørre Kvarters
grønne lunger at forøge de grønne elementers
omfang og kvalitet. Men den nuværende række af
plataner obstruerer med deres understregning af
Nørregades retning det pladsrum, som kunne
være på stedet, og lige præcis her kunne man
forestille sig at man fjernede de inderste af platantræerne - allerhelst ved forsigtigt af flytte dem
til andre steder i kvarteret - så der kun stod et enkelt træ eller to tilbage. De skulle til gengæld
have lov til at vokse friere ud. Måske deres fælles krone med tiden kunne omslutte det øverste af
reformationsmonumentet.
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Mange af universitetets bygninger i Nørre Kvarter, som her i Studiestræde ud mod Nørregade, er
overbevoksede med vedbend. Dette er med til at
give frodighed og opblødning selv i gaderum,
hvor der ikke findes træer. Vedbend kan med
årene udvikle sig til en majestætisk plante.
Kigger man indenfor i Universitetsgården, er
flertallet af facaderne mod gården delvist bevoksede med vedbend. En sådan bevoksning passer
perfekt til disse rødstens-bygninger - bedre end
til de mange klassicistiske byhuses gadefacader.
Man skal således ikke blot lade byen forsvinde i
vegetation. Men rundt omkring i baggårdene findes der masser af tomme gavlmure fuldstændig
uden vinduer eller bygningsmæssig ornamentik.
Her ville man med stor fordel kunne øge kvarterets lungekapacitet gennem tilplantning.
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Man finder bevoksede bygninger mange steder i
kvarteret, og typisk er det vedbend. Det kræver
kun lidt vedligeholdelse, men vedbend skal nødvendigvis klippes en gang ud på sommeren, hvis
ikke det skal ende som det rene Torneroseslot.
Murværket skal også have en vis kvalitet for at
holde til disse selvfæstnende planter. Er der tale
om en gammel sprød mur med revnedannelser
og dårligt brændte sten, risikerer man at få rødder ind gennem sprækker i muren. I sådanne tilfælde kan man vælge en slyngplante som kinesisk blåregn, som kræver en form for espalier
eller klatrestativ, men er mere nænsom overfor
murværket.
Her er billederne øverst fra baggården til Det
Petersenske Jomfrukloster og nederst til højre er
det telefonhusets facade mod Sankt Petri Kirke.
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Disse tre billeder stammer alle fra Niels Brocks
gårdmiljø - eller måske rettere mangel på samme
- ud mod Nørre Voldgade. Her mellem de tomme
bagfacader har de nøgterne fordringer fuld dominans - funktionen som et opholdsmiljø, hvor
eleverne mentalt kan regenerere inden næste lektion, har fået meget lav prioritet.
Man ville her kunne nå langt med en systematisk
gårdforgrønnelse. Eksempelvis fem gavle med
kinesisk blåregn ville kunne forandre stedet til en
attraktion og skabe langt bedre livsrum for fugle,
dyr og mennesker. Udviklingen af steder som
dette er oplagt, hvis man vil fordoble fotosyntesen, bio-aktiviteten og det grønne volumen i et
tætbebygget område som Nørre Kvarter.
Men klipning af slyngplanter i fjerde sals højde
er ikke for hvemsomhelst. Måske man skulle tilbyde en kommunal gavlbeplantningsordning, ligesom man nu har en graffiti-ordning - måske
kommunen som integreret del af byens miljøpolitik skulle påtage sig opgaven.
Der er masser at tage fat på i opgraderingen af
Nørre Kvarters grønne lunger, og der er gode
muligheder for at gøre det uden at måtte gå på
kompromis med det historiske bybilledes natur.
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Jeg vil slutte vores lille byvandring i baggården
bag det vestlige hjørne af Teglgårdstræde - Sankt
Peders Stræde, hvor det gennem en omfattende
gårdsammenlægning er lykkedes at få opbygget
et næsten overvældende frodigt miljø med store
og meget forskelligartede opholds- og brugskvaliteter.
Nørre Kvarters grønne lunger har med denne
baggård fået en forbilledlig udformning, hvor
baghuse, cykel-, affalds- og redskabsskure indgår i et helhed med fornemme haveoplevelser
året rundt. Blev en tilsvarende byforgrønnelse
gennemført i hele kvarteret, ville kvarteret være
en langt rigere og mere kompleks biotop til glæde for både dyr og mennesker, og man ville være
nået langt i retning af en fordobling af Nørre
Kvarters lungekapacitet.

16

