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Samlet areal 85

23.400 m2

Heraf bebygget areal

13.600 m2

I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent

60%
240%
9.800 m2
40%

Heraf primært parkering

5.200 m2

Heraf primært ophold

4.600 m2

Heraf asfalt og beton

4.800 m2

Heraf åben belægning

1.400 m2

Heraf grønt

3.600 m2

Antal træer

27 (+15)

Denne karré, som er Nørre Kvarters største, er afgrænset af Nørregade,
Sankt Peders Stræde, Larslejsstræde og Nørre Voldgade. Størstedelen af
karreen er fuldt bebygget ud til gaden i 4-5 etager, og enkelte bygninger
når op i 7 etagers højde. Den sydlige ende af karreen omkring Sankt Petri
Kirke fremstår i kontrast dertil som punkthuse i et parkagtigt område, som
er muromkranset og dermed præcist markeret ud mod gaden. Overgangen
mellem disse to bebyggelsesformer dannes af Telefonhuset og Sankt Petri
Kirkes gravkapeller, hvis gadefacader løber ind i karreen bag om kirkepladsen. Bortset fra en enkelt bygning har samtlige karreens gadefacader en førmodernistisk fremtræden.
Man ser det ikke fra gaden, men TDC har et meget stort kompleks af bygninger i karreens centrale del, som udgør omkring to tredjedele af karreens
samlede areal (6). En systematisk forgrønnelse af denne karré er således i
høj grad afhængig af håndteringen af TDCs arealer.
Nord for TDC udfylder Folketeatrets store scenebygning (4) stort set karre
ens indre, hvilket gør, at karreens nordlige spids er særlig tæt bebygget. Det
bebyggede areal udgør her omkring 95% af det samlede areal. Den tilsvaren
de procent for TDCs område ligger omkring 60%, hvor den sydligste del
omkring Sankt Petri Kirke har en bebyggelsesprocent omkring 25%.85 Med
den tætte udfyldning af karreens indre har beboelseshusene langs Nørre
Voldgade og den nordlige del af Nørregade typisk kun bevaret en smal zone
af gårdarealer. Enkelte ejendomme har slet ikke åbne gårdrum, og selv hvad
der på kortet kunne ligne sådanne, viser sig i virkeligheden at være små taghaver eller overdækkede udvidelser af bagbutikker.
Næsten øverst på karreens spids op mod Nørreport ligger der en stor nyere
ejendom med facader ud mod både Nørregade 49 og Nørre Voldgade 56 (1).
Indtil for nylig var her posthus i ejendommen og gården var helt domineret
af post- og pakkebilers af- og pålæsning. I dag har ÆldreSagen overtaget
ejendommen, og i den forbindelse er der foretaget en kraftig ansigtsløftning
af gårdfacaderne, som har fået endog meget stærke farver. Men gården er
stadig særdeles nøgternt indrettet, alt er asfalteret, og ikke et græsstrå er at
finde. Yderligere er omkring halvdelen af gården bebygget med en én-etages
betonpavillon. En trappe leder op på taget af denne pavillon (se billeder på
næste opslag), og man kunne forestille sig, at der her blev indrettet opholdsplads, og at resten af fladen blev tilplantet - som tidligere nævnt har uklippet
græs en ganske betragtelig iltproduktion. Som den nu står, er denne tagflade
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blot et lidt uindtageligt ingenmandsland.
I forbindelse med den nylige facaderenovering, er den gamle åbne vareele
vator blevet erstattet med en mere moderne elevatorskakt, som giver handicappede adgang til bygningen. Til trods for sin mere elegante fremtoning,
gør den oplevelsen af rummet endnu mere klaustrofobisk - oplevet på stedet
hører dette gårdrum da også til blandt kvarterets mindst behagelige at opholde sig i. Akustikken er rungende, arkitekturen har ingen relation til men
neskets skala, og højden på syv etager gør, at der fra bunden af den snævre
gård er meget langt til himmelen. Selv de stærke farver, som gårdrummet har
fået i forbindelse med renoveringen, formår ikke at humanisere rummet.
Ud mod Nørre Voldgade er vinduerne i stueetagen for nylig blevet gjort
større, så de bedre egner sig til butiksudstilling. Dette har mildnet oplevelsen
af bygningen, når man passerer som fodgænger. Men med de hårde, mørke
facader, den næsten maskinelt repetitive facaderytme og skrabede arkitektoniske detaljering er denne ejendom en af kvarterets mest afvisende bygninger. Og den adskiller sig markant fra Nørre Kvarters frodighed, finurlige
detaljer og stadigt skiftende farver, teksturer og bygningsdetaljeringer.
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Herover og på siden overfor er det ejendommen
Nørregade 49 - Nørre Voldgade 53 (1), som ligger
ud til begge sider af karreens nordspids.

Når gårdarealerne er små, kommer de praktiske
fordringer let til fuldstændigt at dominere indretningen, som herunder i gårdrummet mellem Nør
regade 41 og Nørre Voldgade 52 (12).

Karré 1

I gårdrummet er der bygget en én-etages pavillon-bygning ind mod Nørregade 49, så en facade
beplantning ville ikke kunne vokse umiddelbart
foran den høje, røde bagmur. Den må plantes på
de tilstødende vægge og trækkes vandret ind fra
begge sider mellem første og anden sals vinduesbånd. Eller man kunne plante mellem to sidehuse
i nr. 49 og ad den vej få muren forgrønnet.

Der er således mange gode grunde til at etablere facadebeplantning i en
sådan ejendom. Stadig vil den fremstå meget markant i gadebilledet. Den
ville blot blive blidere i sin tilstedeværelse, og den ville på dette støjplagede
sted bidrage positivt, både når det gælder luftkvaliteten og det akustiske rum.
Den lave pavillon-bygning i gårdrummet gør, at den store bagmur ind mod
Nørregade 45 ikke har adgang til jord ved foden. En facadebeplantning må
derfor plantes på de tilstødende facader eller fra et mellemrum mellem to
sidebygninger i Nørregade 45 og så at sige vokse om hjørnet. Dette er muligt, hvis man vælger en kraftigtvoksende facadeplante som rådhusvin eller
vedbend. Det vil kræve en systematisk tildannelse de første år og nogle store,
godt forberedte velbeskyttede plantehuller til at give planterne den optimale
start. Men når først planterne har fået fat og er nået op, hvor der er mere lys,
vil de kunne dække størstedelen af væggene mod gården. Og måske det så
nærmede sig, at pavillonens tag var et rart sted at opholde sig.
Nørregade 43 (3) er et typisk eksempel på, hvor snævre gårdrummene
kan være i karreens nordlige del, omkring 12 meter dybt og under 3 meter
bredt - eller så smalt at cyklerne må stå diagonalt for overhovedet at kunne
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være der. Også på en sådan bagmur ville det være oplagt at tilplante med facadeplanter. Muren er nordvendt, så kinesisk blåregn ville nok kunne vokse
på stedet, omend kun blomstre i toppen. En god mulighed på stedet var at
tilplante med rådhusvin, som kun danner et enkelt lag af løv, hvor andre
klatre- og slyngplanter med tiden vil vokse sig så tykke, at de ville blive for
voldsomme i det snævre rum. Sidehusets trapperum har et stort glasparti,
som løber op gennem alle etagerne. Man vil derfor opleve en facadebeplantnings skiftende farver og stadier igennem årstiderne meget intenst både fra
trapperummet og fra de mange kontorvinduer, som vender ud til det smalle
gårdrum. Hvis man også fik skiftet asfalten ud med en mere åben brostenseller chaussébelægning, ville det kunne blive et meget smukt gårdrum.
Man kan have grønne elementer på næsten ingen plads, som i det lille
trekantede gårdrum bag Nørre Voldgade 54, hvor man på et trekantet areal
på blot ca. 40 m2 har fået plads til ikke bare cykler og affaldscontainere, men
også en stribe grønt op langs huset (13). Også her er der murflader fra gavle
bagmure og trappetårne, som det var oplagt at tilplante med facadeplanter.
I det helt smalle mellemrum mellem Nørre Voldgade 54 og baghuset til Nør
regade 45 er der med et lille stativ indrettet orkidéhave for at mildne udsigten
fra bagbutikken lige lukt ind i en mur. Jeg må indrømme, at jeg blev meget
berørt, da jeg så dette lille helle. Det lyser af overlevelseskraft og vilje til at
få noget godt ud af selv et tilsyneladende umuligt udgangspunkt.
Folketeatret har meget lidt udenomsplads, men ud mod administrations
bygningen i Nørre Voldgade 50 finder man en brostensbelagt gård, som med
små ændringer kunne blive et godt rum (4b). Teatrets værksted og eksperimentalscene (4a), som er klemt ind mod nr. 50 og 52, har gjort mulighederne
for gode udeopholdssteder meget begrænsede. Arkitektonisk set er det blot
en simpel betonkasse og langt fra noget vidunder. Man har da også flere steder plantet rådhusvin op ad bygningen, så den i løbet af få år vil være helt
overvokset. Man kunne desuden undersøge mulighederne for at anlægge
taghave ovenpå værkstedet.
Industrigården, Nørre Voldgade 48 (11), er den eneste rigtig grønne gård
i den tætte bebyggelse op mod Nørre Voldgade. Her er det på kun godt 100
m2 lykkedes at skabe en lille oase med fine kvaliteter for de mennesker, som
arbejder og færdes her i dagligdagen (se ill. p. 68). Gården fungerer i dagtimerne som ankomstareal for kontorer i sidehuset. Samtidig er der plads til
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Karré 1

Billederne øverst på disse to sider er fra Nørregade 43 A (3). Selv i et rum så smalt og stejlt som
dette kan man få noget meget flot ud at tilplante
bagmuren mod nr. 41 med en facadeplante som
rådhusvin.
Man kan etablere grønne elementer på selv den
mindste plads. Billedet til højre er fra en helt smal
sprække mellem Nørre Voldgade 54 (13) og sidehuset til Nørregade 45 (2), hvor der er indrettet
orkidéhave for at ændre den ellers lidet inspirerende udsigt lige ud i en mur.

Herunder ses Nørregade 45 (2), hvor det ene af
træerne i mellemtiden er forsvundet, og til højre
Nørre Voldgade 54 (13).

små siddegrupper, som gør det attraktivt på en god dag at tage et lille uformelt møde udendørs eller nyde frokosten i det let flimrende halvskygge.
Gårdhaven er helt skærmet opadtil af en skyrækker, Ailanthus altissima,
et træ som i Danmark er nær sin absolutte nordgrænse og som trives bedst
netop i en varmeø som her, omgivet af varme bygningsblokke i den tætte by.
Med dets lette, finnede løv og opadstræbende grene danner det en parasol
over gårdrummet og giver det en stiliseret skovkarakter, mildt om vinteren
og kølende i den varmeste sommer.
Der er glasdøre i Industrigårdens port både mod gaden og mod gården, og
man får således fra gaden et lille glimt af en anden verden bagude, samtidig
med at den øredøvende trafikstøj (Nørre Voldgade er blandt de gader, hvis
støjniveau ligger over 65 dB 86) holdes ude.
Typisk for den bymæssige situation har også nabogården i Nørre Voldgade
46 glæde af skyrækkeren og det vedbend-overvoksede plankeværk mellem
de to gårde (10). Her har man for nylig fået ryddet gårdrummet og anlagt
opholdsplads. I den forbindelse har man fældet et stort ahorntræ, som stod
klods op ad det lille stykke gavlmur ind mod nr. 48. Stubben skyder stadig-
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Industrigården, Nørre Voldgade 48, er et godt eksempel på, hvordan man på blot omkring 100 m2
kan etablere en grøn oase med mange fine kvaliteter (11). Skyrækkeren med dets lette, finnede løv
danner nærmest en parasol over gårdrummet.
Porten har glaslukning både mod gaden og mod
gården, og man har således fra gaden et lille glimt
af en anden virkelighed bagude, samtidig med at
den øredøvende trafikstøj holdes ude.

På næste side nederst ser man Industrigården fra
Nørre Voldgade 46 (10), som også har glæde af
skyrækkeren og det vedbend-bevoksede plankeværk mellem de to gårde.
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På billedet herover ser man fra TDCs parkerings
gård Industrigårdens gårdhave bagfra - med skyrækkerens karakteristiske krone over sig. Til højre
løber en næsten 100 meter lang mur gennem karreen (6m). Det fjernere stykke af muren udgøres af
Folketeatrets teatersal og scenetårn (4).
Ved blot at rykke bilerne et par meter tilbage fra
muren kunne man give plads for en grøn zone af
kolossal værdi for karreens samlede økosystem.

væk, og man kan begræde, at et af karreens alt for få træer således er blevet
kappet ned, men en ahorn er et stort træ til en så lille gård, og generelt er det
en dårlig idé at have store træer stående helt tæt op ad en mur. Dels er der en
risiko for, at rodsystemet med tiden skubber til fundamentet, dels kan friktionen mod muren beskadige træets vækstlag umiddelbart under barken, og så
udvikler træer ofte skæve og ranglede kroner op ad mure. Her var det mere
oplagt at tilplante med selvhæftende facadeplanter. Er man ked af løbende
at skulle klippe, kunne man i stedet lave et stativ til klatrende planter, eller
endnu simplere blot spænde wirer op. På et sådant sted med masser af direkte
sollys ville en kinesisk blåregn kunne udvikle en overdådig blomstring.
TDCs område udgør et stort kompleks af bygninger og gårdrum, som er
meget forskellige i udtryk, dels fordi bygningerne er blevet til op igennem
det 20. århundrede, hvor bygningsteknologien har skiftet radikalt, dels fordi
udearealerne er så forskelligt bearbejdet. Gennemgående er området grønnest
mod syd ud mod Sankt Petri Kirke, og man finder her Telefonistindehaven
(6e), det eneste af TDCs gårdrum, som ikke bruges til parkering. Fra den
centrale indkørsel i Larslejsstræde (6a) er der passage til Mellemgården (6b)
og Kastanjegården (6c), som har repræsentativ karakter og rummer VIPparkering - og dermed plads til nogle få grønne elementer. De nordligste
to tredjedele af TDCs område er derimod asfalteret ud i alle kroge og fuldstændig vegetationsløse. Her ville det være oplagt at søge at etablere en hel
række grønne elementer til glæde for hele karreen.
Man kunne til en begyndelse etablere en grøn zone hele vejen langs TDCs
nordskel. Her løber en næsten 100 meter tom bagmur gennem karreen (6m).
En stor del af denne mur udgøres af Folketeatrets store teatersal. Det ser
umiddelbart ud til, at der er så god plads, at man det meste af vejen ville
kunne trække bilerne et par meter bort fra muren uden at miste parkeringspladser. Blev denne murflade derefter tildækket med facadeplanter og zonen
foran beplantet med buske og træer, ville man have skabt en grøn zone af
kolossal værdi for karreens økosystem.
Der er i alt 99 overfladeparkeringspladser på TDCs område, ideelt set
kom de alle under jorden, så arealerne kunne frigives til ophold for de mange
mennesker, som arbejder og bor i karreen. Kunne man reducere behovet for
overfladeparkering blot lidt - enten ved at få flere biler ned under jorden eller endnu bedre ved at få flere til at lade bilen stå i forstæderne (vi er blot få
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minutters gang fra Nørreport Station) - ville der være basis for en langt mere
omfattende forgrønnelse. Man kunne parkere i en løvsal - 200 opstammede
japanske kirsebærtræer i blomst ville være et kolossalt flot syn, og bygningerne ville svæve over et rosa blomsterhav. En græsarmeret belægning i stedet for den nuværende asfaltering kunne lade overfladen forgrønne, der hvor
trafikken slider mindst. Dog ville en lidt mere forvildet og blandet vegetation
skabe betingelser for en mere mangfoldig natur.
En forgrønnelse langs muren mod nord og Folketeatrets scenebygning
ville også komme Røde Kors Børnehave i Nørregade 37 til gode (5). Hvis
man samtidig fik tilplantet Telefoncentralen og TDCs meget store bagmur i
Nørregade 33, som begge tårner sig op omkring børnehaven, ville den pludselig være beliggende i en grøn lysning.
En anden oplagt mulighed for forgrønnelse på TDCs område er den store,
fritliggende telefoncentral-bygning, som ikke er nogen skønhedsåbenbaring.
Den fortjente en kraftig facadebeplantning; umiddelbart kunne det være
selvhæftende planter som vedbend og rådhusvin, men måske der er tekniske
forhold, som gjorde det oplagt at montere facadegitre, som gav klatreplanter
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Herover til venstre ser man fra Sankt Petri Kirkes
spir ud over TDCs område. Den moderne bygning
i midten er Telefoncentralen (6k), som på billedet
umiddelbart herover ses fra den modsatte side.
Allerforrest til venstre i udsigtsbilledet ser man
ned i Telefonistindehaven (6e), hvor man i højre
side har Kastanjegården (6c) med den rådhusvin
bevoksede mellembygning.

Herunder ses Røde Kors Børnehave i Nørregade
37, omgivet af store høje murflader til alle sider
(5). Hvis man her fik tilplantet Telefoncentralen,
Folketeatrets scenebygning og TDCs store bagmur
i Nørregade 33, ville børnehaven pludselig ligge
i en grøn slugt.

Karré 1

Herover ses Telefoncentralen (6k) og til højre Centralgården (6h), som ligger syd for Telefoncentralen. Denne bygning ville det være oplagt at transformere til en stor grøn skulptur.
Det midterste billede er fra Kastanjegården (6c),
en af TDCs mere repræsentative gårde, hvor belægningen ikke er asfalt. Mellembygningen ind
mod cykelgården er tilplantet med rådhusvin. Den
er et godt eksempel på, hvordan en facadebeplant
ning kan samle op på en ellers meget blandet arkitektur, som er blevet til gennem hundrede år.
Herunder er det Telefonistindehaven (6e), som ligger op mod Sankt Petri Kirkes gravkapeller (7a).
Dette gårdrum er det eneste på TDCs område,
som ikke bruges til parkering. Tidligere var her
en vanddam.
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som blåregn eller trædræber mulighed for at transformere denne bygning
til et Tornerose-slot. Med lidt omtanke ville man kunne transformere hele
TDCs som natur betragtet ret golde ’landskab’ til en frodig grøn biotop, og
TDC ville hermed kunne markere sig som en markant miljøaktør. Dette ville
først og fremmest fordre en erkendelse af, at disse arealer fortjente at være
andet og mere end væg-til-væg-asfalteret parkeringsplads.
Det parkagtige landskab omkring Sankt Petri Kirke (7) er det eneste sted
i Nørre Kvarter, hvor man har offentlig afgang til et haveagtigt rum. Mange
lægger lige vejen igennem eller slår sig ned for en pause i de stilfærdige omgivelser. Her er ingen sofistikeret havekunst, ingen blomsterbede og fontæner,
kun træer og græs. Børnene fra Sankt Petri Skole overfor er flittige brugere,
børnehaven har deres hjørne af området (8), hvor der leges, bades og spilles
bold, mens byen uden for murene haster forbi. Desværre er sliddet fra børnenes boldspil så stor, at græsset ikke kan holde. I løbet af sommeren 2004
forsvandt græsset fra en stor del af arealet vest for kirken. På trafikbelastede arealer vil åbent græs ofte ikke kunne holde, og man vil være nødt til at
benytte sig af en armeret belægning, hvor vegetationen vokser i beskyttede
sprækker, for at kunne have vandrette grønne flader i byen.
Telefonhusets facade ind mod kirkepladsen (7c) er ud mod Nørregade bevokset med rådhusvin, som klippes tilbage til anden sals vinduesgesims. Det
er et fornemt eksempel på, hvordan en facadebeplantning kan indpasses i en
facades udtryk. Beplantningen skaber afstand på et sted, hvor den italienske
pastiche-arkitektur ellers ville blive meget anmassende overfor Sankt Petri
Kirkes middelalder-barokarkitektur (se også Grønne lunger pp. 42-43).
Porten til Larslejsstræde 2, hvor Huslejenævnet nu holder til (9), står åben i
dagtimerne. Her kunne man etablere et meget smukt kig fra gaden ved at tilplante bagmuren ind mod Vor Frue Sogn Børnehave. Det kunne for eksempel
være en søjle af kinesisk blåregn. Her lå i sin tid præstegårdens hestestald,
og portens brostensbelægning med bordursten til vognhjulene er bevaret.
Gården fortjente her en tilsvarende stenbrolægning. Man burde måske også
finde et bedre sted til affaldsspandene i porten.
Igen spørger man sig selv: Hvorfor bliver Huslejenævnets to nuværende
parkeringspladser ikke henlagt til parkeringskælderen på Israels Plads, så
gårdrummet kunne frigives til ophold og indrettes til glæde for de mange
mennesker, som dagligt bruger og kommer i bygningen?
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Herover er det urtegården (7b), som ligger omgivet
af gravkapellernes sidefløje, samt et af gravkapellernes karakteristiske barokvinduer.

Her ses porten til Huslejenævnet på hjørnet af
Larslejsstræde og Sankt Peders Stræde (9). Porten står åben i dagtimerne, og man kunne her på
bagmuren mod Vor Frue Sogn Børnehave skabe
et fint kig ind til en blåregn eller måske en væg
af roser.

Karré 1

Billederne her er fra området omkring Sankt Petri
Kirke (7). Kirken fremstår i dag med en distinkt
barok-arkitektur, men det arrede murværk vidner
om en lang, omskiftelig historie, og de ældste dele
stammer tilbage fra middelalderen.
Øverst til højre ses de store lindetræer langs muren mod Nørregade (7d) og Telefonhusets facade
ind mod kirkehaven (7c). Til højre er det et kig fra
kirken ud mod Larslejsstræde.

Børnene fra Sankt Petri Skole og Vor Frue Sogn
Børnehave er flittige brugere af området. Men
græsset kan desværre ikke holde til det nuværende brug, og dér hvor der spilles bold, er det helt
slidt væk.
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