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Nørre Kvarters grønne lunger

Udsigten mod syd fra Sankt Petri Kirkes spir. For 
oven i billedet tårner Rådhuset, midt i fornemmer 
man, hvor kompakt bystrukturen er i Nørre Kvar-
ter, nederst er det et kig ind i Studiegaarden, en af 
kvarterets små grønne enklaver.
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Introduktion.
Vi.er.i.disse.år.langsomt.ved.at.vågne.til.erkendelsen.af,.at.vi.i.vores.moderne.
tilværelse.er.indfældet.i.et.globalt.økosystem,.og.at.menneskehedens.aktivitet.
globalt.set.er.blevet.så.omfattende,.at.det.ikke.er.et.spørgsmål,.om.det.har.
en indflydelse på den økologiske balance, men om hvordan.vi.får.kultiveret.
vores.tilstedeværelse.i.og.indvirkning.på.det.globale.økosystem,.så.vi.ikke.
forbliver en destruktiv faktor. Det er en erkendelsesproces og en udfordring, 
som.driver.vores.forståelsesværktøjer.til.bristepunktet,.ligesom.vi.må.indse,.
at.den.markedsøkonomiske.dynamik.ikke.har.indbygget.hverken.økologisk.
klarsyn.eller.bæredygtighedsmæssigt.fremsyn,.men.at.det.tværtimod.kræver.
voldsomme.politiske.livtag.at.få.indpodet.selv.de.simpleste.bæredygtigheds
mæssige.hensyn.i.markedsmekanismerne..Ikke.mindst.storbyen.er.i.sin.nu
værende.form.en.tilstand,.som.ligger.langt.fra.noget.bare.tilnærmelsesvist.
bæredygtigt, og vi står således overfor store udfordringer i at finde nye veje 
for.en.lang.række.aspekter.af.den.postindustrielle.by..
. I.det.befæstede.København.var.Nørre.Kvarter.det.vestligste.af.byens.kvar
terer..Gennem.århundrederne.er.området.blevet.stadig.tættere.bebygget,.og.
de.grønne.elementer,.vandløb,.haver.og.træer,.kålgårde.og.kirkegårde,.er.
langsomt,.men.sikkert.blevet.fortrængt..Fra.at.udgøre.et.sammenhængende.
hele med spredt placerede bygninger er det grønne således gradvist blevet 
reduceret til små fragmenterede enklaver med begrænset naturværdi, og 
den.overvejende.del.af.kvarteret.er.i.dag.bebygget.eller.forseglet.af.et.livs
fornægtende.asfaltlag..Projektet.Nørre Kvarters grønne lunger.er.en.undersø
gelse.af.mulighederne.for.at.vende.denne.udvikling.og.afdække.muligheder.
for.en.styrkelse.af.de.grønne.elementer.selv.i.den.allertætteste.bydannelse..
Dette.vil.indebære.en.lang.række.fordele.for.vores.bymiljø.og.livskvalitet,.
og.det.har.et.kolossalt.æstetisk.potentiale.
. De.grønne.elementer.har.en.vital.betydning.for,.at.byen.er.et.sundt.og.
godt.sted.at.være..De.renser.luften.og.mildner.byens.mikroklima..De.produ
cerer ilt og akkumulerer overskydende CO2.(kuldioxid).og.bidrager.dermed.
positivt til det CO2regnskab,.vi.er.ved.at.gøre.til.målestok.for.den.globale.
håndtering.af.miljøspørgsmålet..De.beriger.byen.oplevelsesmæssigt,.og.ikke.
mindst spiller de en vigtig rolle i vores psykiske velbefindende. Ydermere 
kan facadeplanter være med til at holde bygningerne varme om vinteren og 
kølige.om.sommeren,.samtidig.med.at.de.beskytter.mod.solens.og.frostens.
gradvise.nedbrydning..Alle.overvejelser.om.en.mere.bæredygtig.by.må.der
for.indebære.en.styrkelse.af.de.grønne.elementer..
. Nørre.Kvarter.har.en.rig.arv.af.historiske.bygninger.og.bymiljøer..Det.er.
derfor vigtigt at finde måder at reintroducere de grønne elementer på, som 
er.i.overensstemmelse.med.den.historiske.bys.betingelsessæt..I.en.bydan
nelse.som.Nørre.Kvarter.er.der.imidlertid.meget.lidt.plads.mellem.husene..
En.systematisk.byforgrønnelse.vil.således.i.høj.grad.indebære.en.inddragelse.
af byens lodrette flader - ikke mindst de mange tomme gavl- og bagmure, 
som findes overalt i den historiske by. Sideløbende med omfattende registre-
ringer.af.gård.og.gaderum.i.Nørre.Kvarter,.har.jeg.derfor.været.rundt.i.byen.
for at indsamle gode eksempler på eksisterende facadebeplantninger.1

Denne publikation er primært tænkt til elektro-
nisk distribution. Den kan frit downloades i sin 
helhed fra www.jenshvass.com. Her finder man 
også publikationen Grønne lunger, som rummer 
eksempler på facadebeplantninger fra det histo-
riske København. 
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Nørre Kvarters grønne lunger

Rundt omkring i byen findes der mange smukke facadebeplantninger, som er 
fuldt.integrerede.i.byens.arkitektoniske.udtryk.og.virkelig.beriger.deres.byg
ninger og omgivelser. Det blev mig derfor tidligt i processen klart, at frem for 
at lave skitsemæssige forslag til Nørre Kvarters mange tomme flader var det 
langt.mere.relevant.at.sammenfatte.en.eksempelsamling.ud.af.det.righoldige.
materiale,.som.allerede.eksisterer..Vi.véd,.at.disse.beplantninger.fungerer.
i.den.historiske.bys.kontekst,.og.man.kan.ved.selvsyn.tage.ud.at.bese.dem,.
før man beslutter sig for beplantning af sin egen gavl eller facade. Hvad der 
fra.starten.af.var.tænkt.som.et.appendiks,.voksede.sig.derfor.gradvist.til.en.
selvstændig.publikation,.Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger 
fra det historiske København,.som.lå.færdig.i.2005.
. Indledningsvis.giver.Grønne lunger et rids af de enkelte facadeplanters 
egenskaber. Vore facadeplanter stammer typisk fra skovene, hvor de bruger 
træerne til at nå op i lyset. Rigtigt anvendt trives de fint i byen, men det er 
vigtigt.at.forstå.deres.forskellige.vokse.og.klatremåder.for.at.kunne.gen
skabe.de.vækstforhold.i.byen,.som.gør,.at.de.folder.sig.ud.som.ønsket.
. Grønne lungers.hovedafsnit.er.en.eksempelsamling,.som.præsenterer.en.
række forskellige facadebeplantninger, der tilsammen giver et rids af, hvad 

man kunne kalde den historiske bys facadebeplantningsmæssige vokabula
rium. Facadebeplantninger indebærer et vist mål af pasning og eksemplerne 
har gennemgående noter om den bagvedliggende pleje. Nogle af byens flot
teste facadebeplantninger er resultatet af samme beskæring år efter år. 
 Publiceringen af Grønne lunger blev.markeret.med.en.udstilling.på.Råd
huspladsen.i.forbindelse.med.Københavns.Kommunes.Miljøfestival,.maj.
2005. Udstillingen findes dokumenteret på www.jenshvass.com, hvorfra 
man også kan downloade Grønne lunger.2

Nørre.Kvarters.grønne.lunger
Den.her.foreliggende.publikation.tager.udgangspunkt.i.en.omfattende.regi
strering.af.forholdene.i.Nørre.Kvarter,.som.i.det.store.hele.blev.gennemført.
i.perioden.aprilnovember.2004..Umiddelbart.efter.denne.’Introduktion’.
følger.kapitlet.’Nørre.Kvarters.gaderum’,.hvor.kvarterets.gader.og.pladser.
og.deres.historiske.baggrund.bliver.nærmere.præsenteret..Dernæst.følger.
kapitlet.’Registreringskort.over.Nørre.Kvarter’,.som.ser.på.generelle.mønstre.
i.kvarteret..Kapitlet.’Biofaktor’.tager.udgangspunkt.i.den.tættest.bebyggede.
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På modstående side ses tre eksempler fra Slots-
holmen med klippet vedbend. Herover en gavl på 
Christianshavn med fritvokset vedbend (se Grønne 
lunger pp. 16-21). 

Herunder vedbend-detaljer. Moden uklippet ved-
bend blomstrer og sætter bær, som udgør en rig 
fødekilde for fuglene i vintermånederne.

Introduktion

af Nørre Kvarters karreer. I denne karré, som har en udnyttelsesprocent på 
omkring.400%.og.et.friareal.på.blot.15%,.er.der.anvist.mere.end.5.500.m2.

potentiel.beplantning..En.biofaktorberegning.for.karreen.viser,.at.det.anviste.
beplantningsareal.svarer.til.en.potentiel.13dobling.af.biofaktoren..et.mål.for.
de grønne elementers volumen, luftrensningskapacitet etc. Det regneark, som 
er udviklet til beregningerne, ligger tilgængelig på www.jenshvass.com. Her 
finder man også det pågældende karrékort, hvorfra man kan klikke omkring 
140.billeder.frem,.hvor.de.anviste.beplantningsmuligheder.er.skitseret.
. Dernæst.følger.en.rundtur.i.hver.af.Nørre.Kvarters.syv.karreer..For.hver.
karré er der udarbejdet et kort, hvor eksisterende og potentielle facadebeplant-
ninger.er.indtegnet..Frem.for.i.teksten.at.behandle.samtlige.kvarterets.gård
rum.eller.vise.samtlige.tomme.bagmure.har.jeg.forsøgt.at.fremdrage.det.
særlige i karreerne. Mellem husene er der mange fine små steder og mange 
muligheder - ikke mindst hvis man kunne reducere det nuværende omfang 
af.karréparkering..I.’Perspektiv’.prøver.jeg.afslutningsvis.at.samle.trådene.
for.betydningen.af.at.styrke.Nørre.Kvarters.grønne.lunger.
 Hensigten med dette projekt har været at dokumentere mulighederne for 
en.systematisk.byforgrønnelse.af.en.tæt.bydannelse.som.Nørre.Kvarter.med.
store.bevaringsmæssige.interesser..Selvom.projektets.dokumentationsramme.
er.Nørre.Kvarter,.er.det.mit.håb,.at.det.foreliggende.kan.være.til.inspiration.
ud.over.kvarterets.ramme.
. Byforgrønnelse.gør.ikke.i.sig.selv.den.moderne.storby.bæredygtig..og.
måske findes den bæredygtige by slet ikke. Men rigtigt anvendt ligger der i 
den.bevidste.håndtering.af.de.grønne.elementer.en.række.muligheder.for.at.
give.byen.og.bylivet.en.lang.række.kvaliteter.og.oplevelser,.som.kunne.være.
med.til.at.føre.byen.og.vores.urbane.tilværelse.i.retning.af.mere.bæredygtige.
former..Det.er.mit.oprigtige.håb.med.dette.projekt.at.kunne.medvirke.til.et.
bymiljø,.som.frembyder.fortættede.urbane.naturoplevelser.og.stilfærdigt.
sporer.os.ind.på.mindre.ubæredygtige.livsmønstre.

Tomme.gavle,.grønne.vægge.
I den tæt bebyggede by er der kun få vandrette flader, og de fleste af dem er 
med.tiden.blevet.befæstede.for.at.klare.sliddet.fra.vores.færden..Samtidig.
er.gaderummene.gennemgående.for.snævre.til,.at.træer.kan.få.plads.til.at.
udvikle sig. De historiske huses stejle tagflader er ligeledes uegnede til be
plantning..Vil.man.derfor.øge.omfanget.af.den.biologiske.aktivitet.i.kvarte
ret, må man i stor udstrækning inddrage de lodrette flader. 
 Rundt omkring i kvarteret finder man overalt store tomme gavle og bag
mure..De.er.op.til.15.m.høje.og.ofte.helt.uden.arkitektonisk.artikulation..Alle.
disse bagsider synes at være et æstetisk vilkår, man har måttet acceptere - de 
vender alligevel ofte ind mod naboerne. Og selvom det ville have lunet og 
givet.mere.lys.mellem.husene,.så.har.det.taget.mere.planlægning,.end.man.
har.formået,.at.organisere.disse.bagsider,.så.de.lå.ryg.mod.ryg..I.det.hele.ta
get.har.de.æstetiske.overvejelser.ofte.fyldt.meget.mindre.til.bagsiden.end.til.
gadesiden,.så.en.systematisk.tilplantning.af.gavle.og.bagmure.vil.i.mange.
tilfælde være som en heling af den historiske bydannelses sårflader. 
 Ofte har kontorer og lejligheder en udsigt direkte ind i disse tomme bag
mure.på.blot.få.meters.afstand..En.tilplantning.ville.hér.markant.kunne.op
bløde.hele.stemningen,.og.en.systematisk.tilplantning.af.alle.gavle.og.bag
mure ville kunne skabe en helt anden virkelighed af vinduesfacader placeret 
i.grønne.omgivelser..
 I en tid hvor 20 cm mineraluld er normen i nybyggeri, kan isoleringsvær
dien.af.en.gavlplantning.synes.af.ingenting..Men.de.typiske.gavle.og.bag
mure.i.Nørre.Kvarters.gamle.huse.er.kun.sparsomt.eller.slet.ikke.isolerede.
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I Nørre Kvarter finder man overalt store tomme 
gavle og bagmure, med et samlet areal svarende 
til adskillige fodboldbaner, som det ville være op-
lagt at tilplante.

og.derfor.ofte.både.dyre.at.opvarme.og.kolde.at.bo.bagved..Et.tæt.dække.af.
slyng.eller.klatreplanter.af.en.vis.tykkelse.vil.derfor.kunne.medføre.mar
kante.besparelser.på.energiforbruget..ikke.mindst.hvor.der.er.tale.om.en.
stedsegrøn.beplantning..Gernot.Minke.skriver.i.Häuser mit grünem Pelz,.at.
facadeplanternes varmeisolerende egenskaber beror på tre egenskaber: For 
det.første.fastholder.plantedækket.(ligesom.mineraluld).en.stillestående.luft
pude,.som.for.henholdsvis.en.isoleret.væg.og.en.uisoleret.væg.kan.mindske.
varmetabet.med.1030%..For.det.andet.mindsker.plantedækket.bygningens.
varmeudstråling..For.det.tredje.vil.et.tæt.plantedække.markant.mindske.vind
afkølingen,.som.kan.udgøre.op.mod.50%.af.en.bygnings.varmetab.3

 I den foreliggende tekst refererer jeg løbende til facadebeplantningsformer, 
som.de.allerede.kendes.fra.de.københavnske.gader..Men.mulighederne.er.
mangfoldige,.ganske.mange.planter.behøver.ingen.eller.kun.meget.lidt.jord,.
og man kunne i princippet anlægge vertikale haver, hvor man hele vejen op 
ad facaderne havde et system af små lommer med betingelser for plante
vækst. Blandt andre har franskmanden Patrick Blanc i en årrække arbejdet 
med.den.vertikale.have.og.skabt.markante.kunstneriske.udtryk.både.uden
dørs.og.indendørs..Et.besøg.på.hans.hjemmeside.er.en.inspirerende.rejse.i.
et.eventyrligt.mulighedsfelt.4.Sådanne.hængende.haver.kunne.måske.være.
nærliggende.til.særlige.steder.som.venteværelser,.lobbyer.osv..Men.de.er.
langt mere pasningskrævende end simple facadebeplantninger, og med de
res.insisteren.på.at.være.selvstændige.kunstværker.vil.de.meget.let.kunne.
blive.støj.i.den.historiske.bys.kontekst.
. I.1993.udkom.bogen.Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og 
ulemper.5 Den satte fokus på de byggetekniske forhold omkring facadebe
plantninger,.og.i.sin.konklusion.afviser.den.stort.set.de.mange.fordomme,.
som har eksisteret om facadeplanternes ødelæggelse af bygninger. Tværtimod 
fremhæves.det,.at.et.plantedække.har.en.række.beskyttende.virkninger.over.
for bygningen: Det modvirker ikke fugttransporten ud gennem muren, samti
dig.med.at.det.beskytter.mod.opfugtning.fra.slagregn..En.plantedækket.mur.
er.derfor.gennemgående.mere.tør.end.en.åben..Vintergrønne.beplantninger.
beskytter.yderligere.murværket.mod.frostsprængninger.6.
. Afsluttende.fastslår.rapporten,.at.alle.potentielt.negative.virkninger.kan.
undgås.ved.regelmæssig.tilsyn.og.beskæring.7.Man.kunne.også.derfor.ønske.
sig, at Københavns Kommune tilbød en årlig beskæringsservice for alle be
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Tre eksempler på facadebeplantninger med råd-
husvin, fra venstre Ny Vestergade 11, Store Kan-
nikestræde 11 og Rosenborggade 15 (se Grønne 
lunger pp. 44-45 & 38-39).

Rådhusvinen er en selvhæftende plante, som kan 
dække store flader. Den danner kun et enkelt lag 
af blade inde langs muren, så den lader de arki-
tektoniske volumen forblive præcis. Vedbend er 
ligeledes en selvhæftende facadeplante, men den 
vokser med tiden i tykkelsen. 

Publikationen Grønne lunger giver eksempler på 
facadebeplantninger i den historiske by og hjælp 
til at vælge facadeplante og pasningsform i forhold 
til en given situation.

Introduktion

plantninger over almindelig stigehøjde - som en tilskyndelse til via facadebe
plantninger at bidrage til bymiljøet. De fleste af de meget høje bagmure står 
i skel, og en sådan beskæringsservice ville gøre naboforholdene enklere.

Byens.grønne.lunger
Flere.grønne.elementer.i.byen.betyder.mere.biomasse.og.større.fotosyntese..
Det reducerer således ikke direkte CO2produktionen,.men.en.forøget.fo
tosyntese forbruger mere CO2 og producerer mere ilt - og styrker hermed 
den.mest.grundlæggende.symbiose.mellem.mennesker,.dyr.og.planter..Alt.
efter type vil en facadebeplantning på 10-40 m2.på.årsbasis.gennem.sin.foto
syntese producere ilt i et omfang, der svarer til et menneskes forbrug.8.Sam
tidig.har.planterne.en.lang.række.andre.positive.virkninger.på.bygninger.og.
bymiljø..Men.måske.har.de.grønne.elementer.allerstørst.betydning.for.os.
mennesker.psykisk.set,.æstetisk.set.og.eksistentielt.set..De.er.en.del.af.vores.
rodfæstethed.og.basale.velvære,.og.livet.under.træernes.beskyttende.kroner.
er.kort.sagt.bedre.for.os.mennesker.end.i.en.by.helt.blottet.for.vegetation..
. Med.al.respekt.for.den.menneskelige.formåen.og.nye.landvindinger.inden.
for solceller, solfangerteknologi, vindmøller og passiv solvarme, er fotosynte-
sen, som den foregår i planternes grønkorn, stadig verdens mest raffinerede 
solenergiopsamler. Etableringen af et scenario for en post-industriel urban til
værelse,.som.reelt.nærmer.sig.noget.bæredygtigt,.afhænger.derfor.i.høj.grad.
af vores evne til i fremtiden at gøre vores processer mere bio-analoge.

Byens.grønne.enklaver
I.bogen.Bynatur i Norden fastslås det indledende, at over fire femtedele af 
befolkningen.i.Norden.i.dag.bor.i.byerne..”Denne.fortætning.af.byerne.er.
en.alvorlig.trussel.mod.de.grønne.arealer..Derudover.har.de.mange.men
nesker.i.byerne.et.øget.krav.til.mængden.af,.samt.indholdet.og.oplevelses
mulighederne i, de grønne områder i byerne. ..... Bynaturen reduceres ved 
’salami princippet’, bid for bid, så de grønne områder i byen formindskes. 
Den.samlede.effekt.af.mange.små.indgreb.er.derved.den.største.trussel.mod.
bynaturen..Grønstrukturen.....afgiver.areal.....mens.infra.og.bebyggelses
strukturerne.beslaglægger.en.stadig.større.del.af.byens.areal.”9

  I bycentrene, og dermed også i Nørre Kvarter, er dette billede særlig ud
talt. Op igennem århundrederne er der sket en gradvis fortætning af byen 
inden.for.voldene,.og.selvom.man.i.miden.af.1800tallet.opgav.Københavns.
gamle fæstningsværker og lod byen ekspandere, er fortætningen af de cen
trale.dele.fortsat..I.løbet.af.det.20..århundrede.er.størstedelen.af.friarealerne.
blevet.asfalteret,.og.kun.meget.små.arealer.er.i.dag.levende.i.den.forstand,.at.
de indgår i naturens kredsløb. I bycentrene er der en udtalt pladsmangel, som 
medfører et kolossalt pres på de få ledige arealer, som findes. For eksempel 
er.antallet.af.biler.i.København.på.blot.10.år.steget.med.40%..De.behøver.
yderligere.næsten.150.km.kantsten.for.at.kunne.parkeres.10

. Nørre.Kvarter.har.et.klart.eksempel.på.salamimekanismen.lige.ved.sin.
dør..Ved.opgivelsen.af.byens.fæstningsanlæg.midt.i.1800tallet.var.man.så.
fremsynet.at.reservere.store.dele.af.arealerne.til.et.parkbånd..Blandt.andet.
Ørstedsparken.er.et.resultat.deraf,.men.oprindelig.fortsatte.den.mod.syd.i.
Aborreparken..Denne.blev.dog.hurtigt.bebygget.i.hjørnerne,.og.jernbanens.
gennemførelse.til.Østerport.i.191217.(Banegraven.fra.Vesterport.til.Jarmers.
Plads).blev.Aborreparkens.endeligt.11.Den.sidste.rest.har.længe.fungeret.som.
en.slags.oplagsplads.for.Københavns.Kommune..For.nylig.var.der.forslag.
fremme om, at det nye Hovedbibliotek skulle bygges på resterne af Aborre-
parken..Det.er.i.sig.selv.et.ædelt.formål,.og.den.nuværende.anvendelse.af.are
alet.er.langt.fra.ideel,.men.det.er.summen.af.den.slags.salamiafskalninger,.
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Nørre Kvarters grønne lunger

Selvom facadeplanter kan blive meget store, er der 
gennem årstidernes skiften mange fine oplevelser 
også på tæt hold. 

Her ses vildvin, almindelig vin, rådhusvin, klema-
tis, tobakspibeplante og japansk blåregn fra det 
københavnske bybillede.

som.langsomt.men.sikkert.medfører,.at.naturen.fordrives.fra.bykernerne.
. Københavns.Kommune.har.en.velformuleret.parkpolitik,.og.de.større.
parker.er.fredede,.så.der.er.en.vis.sikring.af,.at.byens.større.grønne.arealer.
ikke blot bebygges. Men der findes ikke nogen lovgivningsmæssig beskyt
telse af de små grønne enklaver, som trods byens fortætning stadigvæk fin
des..endsige.nogen.tilskyndelse.til.bevaring..Blot.de.seneste.par.år.er.der.
forsvundet flere af de få træer i Nørre Kvarters gadebillede, og der ligger 
ikke.nogen.fordring.om.reetablering..eller.blot.en.opfordring.dertil..
. Træer,.buske.og.planter.giver.ikke.bare.os.mennesker.et.bedre.miljø,.de.
udgør.samtidig.eksistensbetingelserne.for.andre.levende.væsener,.og.man.
kunne.af.en.plan.for.byforgrønnelse.opstille.det.overordnede.mål.at.indfælde.
bymennesket.i.en.biotop.af.højere.biodiversitet..Kunne.vi.give.naturen.fri,.
ville.den.over.tid.udvikle.komplekse.modne.økosystemer.med.et.stort.antal.
arter, som nøje afspejler topografi, klima og jordbundsforhold. Bogen Gør 
byen lidt vildere! giver fine eksempler på byhaver, hvor samspillet mellem 
bymennesker.og.bynatur.er.sat.i.fokus.12.Men.bynatur.vil.altid.have.et.ele
ment.af.stiliseret.natur..af.menneskelig.kontrol.og.tilstedeværelse..Jo.mere.
rendyrket,.geometriseret.og.kontrolleret.bynaturen.bliver,.jo.mindre.værdi.har.
den.som.livsrum.for.andre.dyr.og.planter..Det.er.derfor.ønskeligt.at.udvikle.
facadebeplantningsudtryk, som gør byen lidt vildere.og.på.én.gang.etablerer.
mangfoldige.livsrum.og.distinkt.samspil.med.den.arkitektoniske.form.

Byens.oaser
Ifølge.kaosteorien.vil.noget.så.småt.som.en.sommerfuglevinges.slag.kunne.
udløse.store.hændelser,.som.kan.udløse.endnu.større.hændelser,.og.således.
kan små ting afstedkomme store ting. I artiklen ”Cultivating the Butterfly 
Effect” beskriver Erik Assadourian på den baggrund, hvordan en skolehave 
siden 1992 er vokset frem på et lille tiloversblevet areal i en vejudfletning i et 
bandekrigshærget.hjørne.af.det.indre.Los.Angeles.13 Hvad der startede som 
nogle.få.plantekasser,.har.efterhånden.udviklet.sig.til.et.veritabelt.helle.for.
dyr.og.mennesker..15.forskellige.arter.af.sommerfugle.bebor.nu.2nd Street 
Elementary School Garden,.og.selvom.haven.ikke.er.større.end.to.klasserum,.
er.den.blevet.erklæret.for.naturreservat.af.National Wildlife Federation.14.
Haven har ifølge Assadourian haft en markant indflydelse på sine omgivel
ser,.og.”hvor.den.ikke.helt.har.kunnet.neutralisere.smoggen.fra.de.tre.store.
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highways eller de omkringværende banders aggressioner, har den bragt nyt 
liv.til.både.skolen.og.dens.nabolag..den.har.genskabt.et.stykke.lokalmiljø,.
skabt.en.følelse.af.fællesskab.og.forsynet.skolen.med.friske.grøntsager.og.
nye.tilgange.til.uddannelsen.”.15

 Haven er blevet elevernes yndlingssted. Den rummer en bred vifte af 
indlæringssituationer,.som.ligger.ud.over.klasserummets.muligheder,.og.
mange.forskellige.fag.kan.inddrage.erfaringer.fra.haven.i.undervisningen..
Den anskueliggør for børnene nødvendigheden af at afbalancere miljøets 
behov.med.menneskets..Erfaringerne.fra.de.første.skolehaver.var.så.gode,.
at Californien siden 1995 har haft et statsligt program: A Garden in Every 
School,.som.har.støttet.oprettelsen.af.skolehaver..Der.er.således.i.dag.over.
3.000 skolehaver i Californien. En del af formålet med skolehaverne er at 
give.en.indfaldsvinkel.til.at.undervise.i.ernæring,.sunde.kostvaner.og.grund
læggende.madlavning..Man.har.således.i.mange.tilfælde.koblet.skolerne.og.
skolehaverne.med.gårde.på.landet,.så.bønder.kommer.på.skolen.og.fortæl
ler,.og.børnene.kommer.på.landet.for.at.opleve.og.lære,.og.det.har.været.en.
stor.tilfredsstillelse.at.kunne.iagttage,.at.børn.er.meget.mere.tilbøjelige.til.
prøve.noget.nyt.og.spise.mere.frugt.og.grønt,.når.de.som.en.del.af.ernærings
undervisningen.selv.har.været.med.til.at.dyrke.det.16.USA.står.over.for.en.
fedmeepidemi.og.en.ernæringsmæssig.uvidenhed.så.omfattende,.at.overvægt.
er.almindelig.selv.blandt.børn.og.unge..Så.disse.skolehaver.har.her.en.utrolig.
vigtig.mission..Inden.man.sår.grøntsager.i.genindvundet.byjord,.er.det.dog.
vigtigt at få checket, at den ikke er forurenet. Under asfalten er jorden ofte 
forgiftet.af.årtiers.udsivninger.og.indelukkethed.
. Det.er.ikke.kun.børn,.som.har.glæde.af.en.sådan.gentilknytning.til.deres.
naturgrundlag..Det.lille.sommerfuglenaturreservat.er.et.sindbillede.for.os.
alle..Virksomheder.har.glæde.af.taghaver.og.grønne.mødesteder,.hospitaler.
ser.hurtigere.helbredelse,.når.patienterne.har.kontakt.med.naturen,.man.har.
kunnet.konstatere,.at.vold.og.aggressiv.adfærd.var.mindre.i.grønne.beboel
sesområder,.og.ved.Alnarp.har.man.gode.erfaringer.med.stressbehandling.
i.terapihaver.17 - som formåede naturen i al stilfærdighed at kalde noget fint, 
godt.og.smukt.frem.i.os..Naturelementer.kunne.derfor.med.fordel.indarbej
des.langt.mere.konsekvent.i.vores.arbejds,.bo.og.bymiljøer..

Byens.lyd.
I.sit.bidrag.til.Park, en debatbog om Stockholms parker, skriver den finske 
arkitekt og fænomenolog Juhani Pallasmaa med henvisning til den schwei
ziske filosof Max Picard, at „intet har forandret menneskets natur så meget 
som.tabet.af.stilhed.“.18 Og Pallasmaa fortsætter: ”Planter og træer minder os 
om den oprindelige stilhed i verden, som er gået tabt i civilisationens frem
march. Træer besidder stadig den store gave at forblive tavse.”.19

 Den moderne storby er mættet af lyde og en konstant, udechifrerbar bag-
grundsstøj..Det.bliver.aldrig.helt.mørkt.og.aldrig.helt.stille..og.denne.uaf
ladelige sansepåvirkning virker over tid ind på vores psykiske balance. 
 Den mest massive støjforurening kommer fra trafikken. I Forslag til Tra-
fik- og Miljøplan 2004 findes et støjkort over København, hvor gader med 
støjniveauer over henholdsvis 65 dB og 70 dB er indtegnet. I samme trafik- 
og miljøplan står der om konsekvenserne af støjforureningen, at: ”støj kan 
være decideret sundhedsskadelig og kan give problemer som søvnløshed, 
stress.og.forhøjet.blodtryk.samt.på.sigt.øge.risikoen.for.hjertesygdomme.”.

20 En støjrapport for Københavns Kommune fra 2005 sætter den acceptable 
grænseværdi.for.gadestøj.til.55.dB,.og.det.vurderes,.at.kommunen.i.dag.har.
50.000.boliger.med.et.gadestøjniveau.på.over.65.dB,.hvoraf.omkring.8.000.
boliger ligger over 70 dB. Omkring Nørre Kvarter ligger Nørre Voldgade og 
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Nørre Kvarters grønne lunger

Støjkort for København:  >65 dB,  >70 dB.22

Til venstre er det rådhusvin ved banegraven, hvor 
adskillige tusinde kvadratmeter rådhusvin er med 
til at mindske luftforureningen og trafikstøjen (se 
Grønne lunger pp. 36-37).

Vester Voldgade over 65 dB, mens H.C. Andersens Boulevard når op over 
70.dB.21.Støjkortet.er.gengivet.i.marginen.22

. Ét.er,.hvordan.støj.måles,.et.andet.er,.hvordan.støj.opleves..Går.man.ad.
Nørre.Voldgade.på.strækningen.langs.Ørstedsparken,.opleves.støjen.langt.
mere anmassende, når man går langs sydsidens murede facader, end langs 
nordsidens åbne gitterhegn ind mod parken. Og går man ad stien umiddelbart 
inden.for.i.parken,.er.lyden.yderligere.diffuseret.gennem.det.tætte.bladhang.
fra træer og buske, hvorfor trafikstøjen får en mere fjern og ikke-påtrængen
de karakter, selvom decibelmålingerne måske ikke viser de store forskelle. 
Trafikstøjen opleves langt mere påtrængende, når der på begge sider er høje 
huse med hårde materialer og stor lydrefleksion - og det er faktisk sådan.23.
Støjen.fra.Nørre.Voldgade.opleves.tilsvarende.kraftigere.i.snævre.gaderum,.
som.leder.op.til.Nørre.Voldgade,.end.når.man.er.kommet.ud.på.gaden..I.disse.
situationer kunne en systematisk brug af vejtræer og facadebeplantninger 
være med til at diffusere lydrefleksionen og mindske støjniveauet.
. Dette.kommer.også.tydeligt.til.udtryk.inde.i.de.snævre.baggårde..Byg
ningernes mange hårde og glatte flader får sine steder visse lyde til at runge, 
som.var.det.en.kirkesal,.og.for.eksempel.fuglesang.eller.en.børnehave.lyder.
kraftigere mellem husene end i det åbne landskab. Her kunne facadebeplant
ninger.være.med.til.at.dæmpe.akustikken.

Byens.luft.
Et.andet.af.byens.vilkår,.som.vi.ikke.kan.undslippe,.er.den.luft.vi.indånder..
Vores.byluft.er.ofte.støvet,.og.storbyer.af.en.vis.størrelse.har.deres.kuppel.af.
smog,.som.giver.stærke.farver.i.solnedgangene,.men.gør.luften.alt.andet.end.
sund at indånde. Hvor vi mest ser støvet og snavset, står det stadig klarere, 
at det først og fremmest er de ultrafine partikler (<0,1 μm), som har sund
hedsmæssige.konsekvenser..I.en.rapport.fra.Københavns.Kommune.anslås.
det, at ultrafine partikler alene i København forårsager 50-200 for tidlige 
dødsfald.om.året.og.100300.indlæggelser.om.året.24.Partikelforureningen.
er.ikke.blot.jævnt.fordelt.overalt.i.byen,.den.er.tværtimod.markant.højere.i.
en zone op til 100 m fra større trafikkorridorer. 
 Den vigtigste kilde til den ultrafine partikelforurening er biltrafikken, og 
i særlig høj grad dieseltrafikken. I samme rapport er det således beregnet, 
at hvis alle dieselbiler fik installeret partikelfiltre, ville det kunne reducere 
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Nørregade vist med en skitseret lydregulerende 
og partikelabsorberende facadebeplantning på 
stykket op mod Nørre Voldgade (se større billede 
p. 29). 

. ma.. ti.. ons.. to.. fre.. lø.. sø.

Koncentration af NOx  og CO  på H.C. Ander-
sens Boulevard, variation over ugen.32

Ultrafine partikler op til en størrelse på 0,1 μm og 
med en gennemsnitlig størrelse på 0,02 μm dan-
nes ved forbrændingsprocesser ved høj temperatur 
som bilmotorer og kraftværker. Den væsentligste 
kilde i København er lokal vejtrafik (90%).
Fine partikler op til en størrelse på 2,5 μm stam-
mer i stor udstrækning fra fjerntransporteret luft-
forurening. Det er luftforurenende gasser fra tra-
fik, kraftværker, industri mv. som i atmosfæren 
omdannes til små partikler.
Større partikler op til en størrelse på 10 μm kom-
mer i stor udstrækning fra slitage af dæk, bremser 
og vejbelægning samt ophvirvling af vejstøv.
Sundhedsskadelige effekter: Partiklernes stør-
relse er afgørende for, hvor i luftvejene og i hvilket 
omfang de afsættes. De større partikler afsættes i 
næse og svælg, mens fine partikler deponeres læn-
gere nede i lungerne (bronkierne). De ultrafine 
partikler kan nå helt ud i lungernes fineste forgre-
ninger (alveolerne).

Notat fra Center for Miljø, 25.06. 2004.33

 forureningen af ultrafine partikler i Københavns gaderum med 40%. Dette 
ville.ikke.bare.medføre.omkring.en.halvering.af.antallet.af.dødsfald.og.ind
læggelser.som.konsekvens.af.partikelforureningen,.men.samtidig.give.kø
benhavnerne.600.færre.astmaanfald.og.90.000.færre.tabte.årlige.arbejdsdage.
pga..luftvejslidelser.25.Det.er.store.tal,.som.har.markante.samfundsøkonomi
ske.og.menneskelige.konsekvenser..Man.er.da.også.på.EUplan.i.gang.med.
at indføre obligatoriske partikelfiltre på dieselkøretøjer. Tilsvarende har man 
indført grænseværdier for de ultrafine partikler og for NOx (kvælstofilte) 
gældende fra 2010. Men luften langs de store københavnske trafikkorridorer 
ligger.stadig.markant.over.disse.grænseværdier.26

. I.Frankfurt.har.man.lavet.sammenlignende.målinger.i.gaderum.med.og.
uden træer. Her var mængden af støvpartikler pr. liter luft i gader med træer 
blot.2530%.af.mængden.i.tilsvarende.gader.uden.træer.27.Jeg.har.ikke.set.
undersøgelser af facadeplanters evne til at absorbere præcis de ultrafine par-
tikler og NOx.i.gademiljøet,.men.alle.planter.synes.i.en.eller.anden.grad.at.be
sidde.denne.evne.til.at.binde.partikler..Det.amerikanske.rumforskningsinsti
tut.NASA,.som.gennem.årene.har.forsket.indgående.i.indeklima,.har.fundet.
planter,.som.kunne.absorbere.over.300.forskellige.forurenende.partikler..I.et.
studie.fra.1985.var.Chlorophytum elatum,.på.dansk.’væddeløber’,.i.stand.til.
på 6 timer at fjerne 99% af al NO2.fra.et.lukket.system,.og.en.enkelt.plante.i.
en 3,8 l potte kunne absorbere 8.500 μg NO2 og 3.300 μg CO pr. time, svaren-
de til hhv. 2,86 og 0,98 μg pr. cm2 bladoverflade.28 Dr. B.C. Wolverton, som 
stod.bag.disse.forsøg,.har.siden.i.bogen.Eco-friendly House Plants lavet.en.
top.50liste.over.de.bedste.planter.til.indendørs.luftrensning..På.denne.liste.
er vedbend, en af vore mest robuste facadeplanter, nummer fire.29.
 Selv med partikelfiltre fuldt implementeret på dieselkøretøjerne er der sta
dig 60% tilbage af den ultrafine partikelforurening, og en rapport fra 2005 
må.konstatere,.at.80.gadestrækninger.stadig.ligger.over.grænseværdierne.
for NO2.

30.På.den.baggrund.er.det.indlysende.at.styrke.træplantningen.langs.
byens store trafikkorridorer og etablere omfattende forsøg med facadebe
plantningsprogrammer - måske det kunne klare andre 40% af de ultrafine 
partikler? Facadeplanter som rådhusvin og vedbend kan bringes til at dække 
endog meget store murflader, og med de rigtige startbetingelser kan de i løbet 
af.en.overkommelig.årrække.opnå.en.massiv.tilstedeværelse.i.gadebilledet..
Samtidig.ville.det.give.en.lang.række.andre.miljømæssige.fordele.
. I.forbindelse.med.Københavns.Kommunes.Miljøfestival.2006.fortalte.
en forsker fra Københavns Universitet, at de ultrafine partiklers skadelige 
virkning.var.en.fri.radikalbeskadigelse.i.alveolerne,.lungernes.yderste.for
greninger, hvor udvekslingen af luftens ilt og blodets CO2 finder sted.31.Luft
forureningen.rammer.derfor.ikke.lige,.men.primært.individer,.som.forud.har.
lave.antioxidantniveauer.og.dermed.mindre.beskyttelse.over.for.fri.radikal
beskadigelse fra de ultrafine partikler (det kan f.eks. være grundet rygning, 
diabetes.eller.utilstrækkelig.tilførsel.af.antioxidanter)..Ved.at.styrke.vores.
antioxidantforsvar.kan.vi.mindske.risikoen.for.ødelæggelser.fra.fri.radi
kaldannelse..Vi.får.primært.vores.antioxidanter.fra.den.frugt.og.grønt,.vi.
spiser,.så.dette.er.blot.endnu.et.eksempel.på,.at.planterne.er.med.til.at.gøre.
os.bedre.i.stand.til.at.leve.under.det.moderne.bymiljøs.vilkår.

Tak.
Jeg.vil.gerne.benytte.lejligheden.til.at.sige.tak.til.Københavns Kommunes 
Byøkologiske Fond.og.Grundejernes Investeringsfond,.som.gennem.øko
nomisk.støtte.har.muliggjort.gennemførelsen.af.projektet.Nørre Kvarters 
grønne lunger..Ligeledes.vil.jeg.gerne.takke.Anette.Krumhardt,.Lars.Klint,.
Marijke Zwaan og Tor Wergeland varmt for deres for hjælp under vejs.
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Modstående side er det to billeder fra Sankt Pe-
ders Stræde på det midterste stykke, set fra gade-
højde og oppe fra Sankt Petri Kirkes spir. 

1 Nørregade
2 Vestergade
3 Nørre Voldgade
4 Vester Voldgade
5 Larslejsstræde
6 Sankt Peders Stræde
7 Teglgårdstræde
8 Larsbjørnsstræde
9 Studiestræde
10 Jarmers Plads
11 Nørreport
12 Bispetorvet
13 Gammeltorv

Nørre Kvarter

Nørre Kvarters enkelte karreer har ingen alment 
brugte navne, hvorfor hver karré har fået et num-
mer, startende med nummer ét for kvarterets nord-
ligste karré og herfra de øvrige karreer med uret 
rundt.

.

Nørre.Kvarters.gaderum
Nørre.Kvarter.er.den.del.af.Københavns.middelalderby,.som.er.afgrænset.af.
Nørregade.og.Vestergade,.Nørre.Voldgade.og.Vester.Voldgade..Mod.nord
vest.og.sydvest.lå.Nørre.Kvarter.således.ud.mod.byens.forsvarsanlæg,.mens.
kvarterets sydøstlige ende vendte ind mod byens centrum.
. Nørre.Kvarter.er.et.af.Københavns.tættest.bebyggede.områder,.og.husene.
ligger.tæt.skulder.ved.skulder.langs.de.smalle.stræder,.som.gennemskærer.
kvarteret. Her bor omkring 900 mennesker, men langt flere arbejder i en af 
de.omkring.400.virksomheder..en.vrimmel.af.små.butikker,.atelierer.og.
værksteder.såvel.som.større.arbejdspladser.og.uddannelsesinstitutioner.som.
Politikens Hus, TDC og Københavns Universitet - og endnu flere kommer i 
kvarteret.for.at.handle,.slentre.eller.fornøje.sig..Så.der.er.mange.om.at.bruge.
de charmerende, snævre gaderum.
. Kvarteret.har.store.historiske.værdier,.og.få.steder.i.byen.kan.man.som.
her.opleve.intakte,.historiske.gaderum..Når.man.i.et.kvarter.som.dette.taler.
om.bæredygtighed.og.byforgrønnelse,.må.det.derfor.nødvendigvis.ske.med.
respekt.for.den.historiske.bys.kvaliteter..Før.vi.ser.nærmere.på.de.enkelte.
gaderum,.giver.det.derfor.god.mening.at.prøve.at.skue.tilbage.i.tiden.og.prøve.
at indkredse de grønne elementers placering i bybilledet gennem tiderne.
. København.omtales.første.gang.i.1043,.hvor.Svend.Astridsen.ifølge.Knyt
lingesagaen gik i land på et sted, som hed Havn. I 1158 blev Havn overdraget 
til.bispestolen.i.Roskilde,.og.i.1167.etablerede.Biskop.Absalon.en.borg.på.
Slotsholmen, hvor Christiansborg i dag er beliggende. Fra den tid af omtales 
stedet.som.Portus Mercatorum, ’Købmændenes Havn’.34.Men.før.den.tid.
havde der længe boet mennesker på stedet. Hvis man bevæger sig ned gen
nem byens kulturlag, finder man spor efter menneskelig tilstedeværelse helt 
tilbage.fra.Ertebøllekulturen.54.000.f.Kr.35

. De.smalle.strømme.i.ly.af.holmene.mellem.Sjælland.og.Amager.frembød.
gode.naturlige.havnemuligheder..I.en.tid,.hvor.verden.var.mere.fremkom
melig til vands end til lands, var det en god placering for en handelsby, hvis 
ellers.stedet.kunne.forsvares.mod.sørøveri,.og.med.Absalons.befæstelse.af.
byen.var.starten.lagt.til.det,.som.med.tiden.skulle.udvikle.sig.til.regionens.
største.by..Københavns.tidlige.historie.er.præget.af.stadige.belejringer,.ned
brændinger,.erobringer.og.skiftende.herskerskab,.som.afspejlede.de.stadige.
forskydninger og skiftende alliancer mellem kirke- og kongemagt, vendere og 
Hansestad. Men byen havde livskraft, og fra 1417 blev København hovedstad 
i.Danmark,.som.på.den.tid.også.omfattede.Norge.og.Sverige..Med.10.000.
indbyggere.var.København.på.den.tid.rigets.største.by.36.
. Middelalderbyens.sindbillede.er.en.tæt.bebygget.labyrintisk.by.omkranset.
af.stejle.uindtagelige.mure,.med.solide.tårne.til.at.markere.byportene.og.
murenes mest fremskudte punkter og byprofilen tegnet af slotte og him
melstræbende.kirkespir..Men.København.på.Absalons.tid.har.nærmere.væ
ret.en.landsby.i.stort.landligt.indelukke,.og.op.igennem.middelalderen.har.
der.været.både.marker.og.husdyr,.frugt.og.urtehaver.inden.for.voldene.37.
Den.tidligste.befæstning.var.blot.træpalisader.på.simple.jordvolde..De.store.
voldanlæg,.som.vi.stadigvæk.møder.fragmenter.af.i.nutidens.bybillede,.med.
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de.karakteristiske.zigzaglinjer.fra.bastioner.og.kurtiner,.kom.først.til.i.be
gyndelsen af 1600-tallet, hvor byens forsvarsværker under Christian IV blev 
kraftigt forstærket og udvidet, først med Christianshavn og flåde-området, 
siden.med.Frederiksstaden.38.
. Den.oprindelige.landsby.lå.omkring.et.gadekær,.som.var.beliggende.umid
delbart.syd.for.Nørre.Kvarter,.hvor.Larsbjørnsstræde.fortsætter.i.Kattesun
det.39.Man.må.derfor.forestille.sig.den.første.bydannelse.udspændt.mellem.
gadekæret.og.på.den.ene.side.byportene.til.oplandet,.på.den.anden.side.hav
nen.ved.stranden.og.Absalons.borg.på.Slotsholmen..
. På.baggrund.af.en.jordebog.fra.1377.med.optegnelser.over.alle.byens.grun
de konstruerede H.U. Ramsing i 1948 et bykort, som man kan se et udsnit 
af.i.marginen.40.Jeg.har.på.kortet.markeret.dels.Nørre.Kvarter,.dels.hvad.der.
er.vand.på.kortet..Man.ser.her.gadekæret.fra.bydannelsen.før.Absalon,.som.
havde.en.vandgrav.omkring.sig..Der.har.ligeledes.været.ført.vand.ind.gen
nem.det.befæstede.område.til.en.mølledam.i.den.sydlige.del.af.Nørre.Kvarter..
Gadeføringen.i.de.sydlige.og.midterste.dele.af.Nørre.Kvarter.minder.i.væ
sentlige.træk.om.situationen.i.dag,.hvorimod.der.i.den.nordlige.del.ud.mod.
voldanlæggene.endnu.kun.var.tale.om.spredt.bebyggelse..Det.fremgår.endnu.
tydeligere af H.H. Engqvists model 41.(se.modstående.side),.at.København.
inden.for.voldene.i.middelalderen.har.været.ganske.spredt.bebygget.bortset.
fra.en.lille.bykerne.ned.mod.havnen..I.områderne.ud.mod.voldene.var.der.
stadig.plads.til.lergrave,.kirkegårde,.frugthaver.og.kålgårde.
. Jan.Møller.skriver.i.bogen.Borger i middelalderens København,.at.byen.
havde abildgårde, hvor man avlede æbler og kirsebær, og at der til de fleste 
huse hørte en kålgård. Hvor bebyggelsen tyndede ud i byens yderkanter, var 
der en del havebrug. Der blev brygget øl i de fleste husholdninger og der blev 
landet fisk hver dag på stranden.42..den.tids.københavner.har.været.langt.
tættere.på.tilblivelsen.af.sin.føde..
. I.en.bog.om.Københavns.professorgårde,.som.udgjorde.en.markant.del.
af.det.København,.som.opstod.efter.reformationen,.skriver.R.F.S..Mejborg,.
at.byens.haver.var.indhegnede,.og.at.det.første.man.gjorde,.når.man.overtog.
en.ejendom,.var.at.sikre.sig,.at.indhegningen.var.intakt..Efterhånden.brugte.
man.lergårde, mure.af.bindingsværk,.som.stod.på.kampesten.og.var.støttet.
af.skråstivere..Lergårdenes.tavl.og.træværk.var.beskyttet.mod.opfugtning.
af.vandrette.planker.på.toppen..Kun.i.sjældne.tilfælde.havde.lergårdene.mu

Herover ses et af de ældste pålidelige prospekter 
af København fra 1587. Det er set fra Valby Bakke 
ind mod Vesterport. Det lave kirketårn til venstre 
er Sankt Petri Kirke, og det høje spir er Vor Frue 
Kirke. Yderst til højre ses Absalons borg.56 

Udsnit af H.U. Ramsings kort over København, 
rekonstrueret efter en jordebog i 1377. Lige syd 
for Nørre Kvarter ser man den oprindelige bebyg-
gelse med gadekæret som centrum og omsluttet af 
Østergrav og Vestergrav.57
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Denne model er en rekonstruktion af København 
i middelalderen. Billedet er set fra nordøst, med 
Absalons borg til venstre i billedet. Nørre Kvarter 
ligger i den bageste del af billedet.58

Herunder ses et udsnit af Reesens perspektivkort 
fra 1674, hvor Nørre Kvarter ligger op mod byens 
forsvarsværker.59

rede.tavl,.og.langt.op.i.det.17..århundrede.var.bulværker,.plankeværker.i.træ,.
stadigvæk.almindelige..Indenfor,.mellem.gård.og.have,.kunne.hegnene.være.
simple.risgærder.43.Brænding.af.teglsten.krævede.meget.energi.til.fremstillin
gen,.så.fuldmurede.mure,.som.man.for.eksempel.kan.se.det.omkring.Sankt.
Petri.Kirke,.har.hørt.til.sjældenhederne..Mejborg.omtaler.en.lergård,.som.
blev.rejst.i.1562.omkring.universitetets.øde.have.på.hjørnet.af.Voldgade.og.
Larslejsstræde.44

. På.et.rekonstrueret.kort.over.København.år.1500.er.der.for.Nørre.Kvar
ter angivet følgende bygninger: Sankt Petri Kirke (omgivet af kirkegårde) 
og.Universitetet.(i.dag.Bispegaarden),.Teglgaarden.(et.teglværk),.Æbelholt.
Klosters Gaard og Antonii Klosters Have.45 Yderligere blev en gård i Sankt 
Peders.Stræde.i.151819.ombygget.og.indviet.som.karmeliterkloster,.kaldet.
Hvidekloster.46.I.1500tallet.synes.der.således.stadig.at.have.været.god.plads.
i.områderne.ud.mod.voldene..
. Med.Reesens.kort.fra.1674.blev.Københavns.byplan.for.første.gang.rum
ligt.afbildet.(se.margin).47.Det.eleverede.kort.er.rimelig.pålideligt,.når.det.
gælder.vejføringer.og.udformningen.af.prominente.bygninger.som.kirker.og.
rådhuse,.ligesom.de.største.parker.og.haveanlæg.har.angivet.en.række.vegeta
tionsdetaljer..Men.for.de.almindelige.bebyggelser.kan.man.ikke.udlede.noget.
om.tætheden.af.bebyggelsen,.eller.arten.og.mængden.af.vegetation.i.1674..
De.mange.beboelseshuse.er.blot.en.signatur,.som.er.sat.op.for.at.tydeliggøre.
kortet..og.måske.for.at.forherlige.situationen.48.Af.bogen.Historiske huse 
i det gamle København.fremgår.det,.at.det.i.den.tidlige.enevælde.var.fore
skrevet,.at.alle.grunde.skulle.være.fuldt.bebyggede.til.gaden,.og.at.vinduerne.
på de forskellige etager skulle flugte med hinanden.49.Fra.magthaverside.har.
idealet været ensartede, fuldt lukkede gadefacader.

Nørre Kvarters gaderum
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Antal åbninger i karrébebyggelsen

 1757 1908 2007

Karré 1 13 4 4
Karré 2 2 3 1
Karré 3 3 0 0
Karré 4 5 1 1
Karré 5 4 0 0
Karré 6 4 0 0
Karré 7 6 5 4

I alt 37 13 10

Christian Geddes topografiske kort over Nørre Kvarter fra 1757.

Af Christian Geddes kort over Nørre Kvarter fra 
1757 fremgår det tydeligt, at karreerne ud mod 
Nørregade og Vestergade allerede midt i 1700-tal-
let var tæt bebygget, men at der særlig i karreerne 
ud mod voldgaderne stadig fandtes mange grønne 
områder inde i karreerne.60 Ligeledes var der ad-
skillige steder, hvor husrækken langs gaden var 
brudt - heraf givet mange, hvor træer har været 
synlige i gadebilledet. 

København havde omkring 90.000 indbyg-
gere, da Geddes kort blev tegnet.61

 bygninger

 barakker og skure

 befæstet areal

 kirkegårde

 haver
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Herover ses et udsnit af Christian Geddes eleve-
rede kort fra 1761 med Vestergade i forgrunden 
og Studiestræde og Sankt Peders Stræde løbende 
parallelt bagved.62

Herover ses Th. Philipsens skildring fra 1871 af 
gæstgivergården Rosen i Vestergade 4.63 Karre-
erne var også på den tid meget tæt bebygget, men 
inde i karreerne var det ofte stalde og barakker i 
1½- og 2½-etages bygninger, og der var langt flere 
haver og grønne arealer mellem husene.

Nørre Kvarters gaderum

Når.det.gælder.forholdet.mellem.bebyggelse.og.beplantning.i.Nørre.Kvar
ter,.skal.man.helt.frem.til.midten.af.1700tallet.for.at.have.pålidelige.kort.til.
rådighed. Christian Gedde udarbejdede med få års mellemrum to kort over 
København. Det første er et topografisk kort fra 1757, som først og fremmest 
havde.til.formål.kvarter.for.kvarter.at.redegøre.for.byens.matrikelforhold.50.
Det.andet.er.et.kæmpestort.eleveret.kort.over.hele.København,.hvor.hvert.
eneste.hus.var.indtegnet.med.tydelig.angivelse.af.antal.fag.og.etager.og.tagets.
orientering.51 Dette kort blev afsluttet fire år efter det første, og der er stor 
overensstemmelse.mellem.de.to.kort..snart.sagt.selvfølgelig,.for.det.topo
grafiske kort var forudsætningen for udarbejdelsen af det eleverede kort.
 Disse kort giver et præcist billede af bygninger og gadeforløb, og det to-
pografiske kort er ganske detaljeret når det gælder fordelingen mellem byg-
ninger, befæstet gårdareal og havearealer. På det topografiske kort er have-
arealerne.i.overensstemmelse.med.den.tids.parkidealer.vist.som.geometrise
rede.anlæg,.men.det.må.betragtes.som.usandsynligt,.at.alle.disse.områder.var.
anlagt.som.vist..Desværre.har.det.eleverede.kort.ikke.samme.detaljering.af.
træer.og.haveanlæg,.som.for.bygningernes.vedkommende,.her.er.blot.angivet.
en slags signatur med spredte små træer. Man ved fra korrespondancen om
kring.det.eleverede.korts.tilblivelse,.at.det.var.et.meget.omfattende.arbejde,.
og at man under vejs måtte acceptere forenklinger. Således er forhusfaca
derne.i.de.tilfælde,.hvor.de.ikke.ville.kunne.ses.på.kortet,.tegnet.på.husets.
bagside, og Gedde fik lov til at forsimple tegningen af de mange småhuse, 
som.der.må.have.været.mange.af.i.karreerne.52

. Gade.og.allétræer,.som.vi.kender.det.fra.store.boulevarder,.har.der.al
drig.været.i.det.gamle.København..dertil.er.gaderne.for.smalle..Det.er.et.
fænomen.som.hører.til.i.store.parker.eller.det.åbne.land..For.eksempel.var.
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Nørre Kvarter - bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige.bygninger

 fredet bygning

 høj bevaringsværdi

 middel bevaringsværdi

 lav bevaringsværdi
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Til venstre ses et kort fra Byatlas København, som 
bedre end mange ord viser, at en stor del af kvar-
terets huse har bevaringsmæssig interesse.64

Langt fra alle bygningsværkerne er i sig selv ene-
stående, men tilsammen danner de enestående ga-
derum og et sjældent helstøbt kvarter.

København har gennem tiderne været ramt af sto-
re brande, som hver især raserede store dele af 
byen. Det berørte område ved branden i 1728 er 
vandret skraveret, for 1795 er det lodret skrave-
ret, mens det af branden efter bombardementet i 
1807 berørte område er omkranset med rød kon-
turstreg.65

Brandene har præget byens huse. Svalegange og 
udkragninger forsvandt med bindingsværket til 
fordel for det grundmurede hus, og efter branden i 
1795 blev det et krav, at hjørnerne var afskårne, så 
brandsprøjterne kunne komme frem. Herunder er 
det et hjørnehus mellem Teglgårdstræde og Sankt 
 Peders Stræde.

der.store.alleer,.som.markerede.opkørslen.til.Københavns.byporte..Det.præ
cist tildannede allétræ blev et vigtigt element i de klassicistiske bybygnings-
idealer,.som.var.fremherskende.i.Europa.på.den.tid,.hvor.man.opgav.de.gamle.
befæstningsarealer.og.lod.byen.vokse..Men.i.midten.af.1700tallet.har.Nørre.
Kvarters.træer.typisk.stået.inde.i.karreerne.og.været.synlige.i.gadebilledet,.
hvor.der.var.ophold.i.husrækkerne..Disse.huller.mellem.husene.har.typisk.
været.lukket.til.gaden.med.lergårde,.plankeværker.eller.mure..Ifølge.Geddes.
kort.havde.Nørre.Kvarter.i.1757.37.af.sådanne.åbninger.i.karreernes.randbe
byggelse..Ved.en.matrikelopmåling.i.1908.53.var.der.kun.13.af.disse.åbninger,.
og.i.dag.er.der.blot.10.tilbage..Man.burde.derfor.systematisk.værne.om.de.
steder.i.kvarteret,.hvor.denne.situation.–.eller.mulighed..stadig.eksisterer.
. På.tidspunktet.for.Geddes.kort.havde.Nørre.Kvarter.en.bebyggelsesstruk
tur,.som.stort.set.modsvarer.gade.og.karréstrukturen.i.dag..Karreerne.mod.
Nørregade.og.Vestergade,.som.var.den.tids.hovedgader,.da.de.kanaliserede.
trafikken fra byens indfaldsveje gennem Vesterport og Nørreport, er gan
ske tæt bebygget med flere lag side- og baghuse, og der er kun få decide
rede.haver.at.se..Karreerne.ud.mod.voldanlæggene.derimod.har.stadig.et.
langt.mere.grønt.præg..Men.i.årene.efter.Napoleonskrigene.var.befolknings
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tilvæksten.i.byerne.stor..Industrialiseringen.medførte.en.stor.migration.fra.
land.til.by,.og.i.årene.op.til.den.endelige.beslutning.om.sløjfning.af.voldene.
i.186754.var.byen.ved.at.sprænges..Der.boede.mennesker.overalt,.i.stalde,.
hønsehuse,.lofts.og.kælderrum,.og.gennemsnitslevealderen.for.mænd.var.i.
perioden.183549.faldende.55.Side.og.baghuse.blev.opført.overalt,.hvor.de.
kunne.klemmes.ind,.og.selv.området.ud.mod.voldene,.som.i.størstedelen.af.
byens.historie.havde.været.spredt.bebygget,.blev.fuldt.bebygget.
. København.har.været.ramt.af.mange.brande.gennem.tiderne,.men.i.nyere.
tid.taler.man.om.tre.store.brande,.i.1728,.1795.og.1807,.som.hver.især.gav.
store.ødelæggelser.i.Nørre.Kvarter..Efter.hver.brand.blev.byen.genopført.med.
gaderne.bredere.og.mere.lige,.så.middelalderbyens.krogede.gadeforløb.er.
gradvist.forsvundet..Bindingsværket,.som.før.1728.havde.præget.de.køben
havnske.gader,.blev.forbudt..først.til.gadesiden,.siden.også.til.gårdsiden,.
hvor.ilden.havde.endnu.lettere.ved.at.sprede.sig..De.store.brande.har.derfor.
været en transformationsproces for det københavnske byrum, og det Nørre 
Kvarter, vi kan opleve i dag, er stærkt præget af de klassicistiske bygninger, 
som.blev.genopført.i.begyndelsen.af.1800tallet..
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Herover er det Larsbjørnsstræde set ned mod Kat-
tesundet. Livet leves på gaden, ikke mindst hvor 
solen når frem. 

Larsbjørnsstræde
Larsbjørnsstræde er i koncentreret form, hvad hele Nørre Kvarter står for 
af.ungdommelighed,.frodighed.og.alternativ.mode..Så.snart.vejret.overho
vedet.tillader.det,.rykker.livet.ud.på.gaden..Sødt.og.stærkt,.spiseligt,.frækt.
og.smart.falbydes.fra.de.mange.små.butikker,.og.her.er.dagen.igennem.en.
strøm.af.mennesker,.som.kommer.for.at.se.og.blive.set..
 Hist og her er der fremspring i husrækkerne eller blot en trappesten, som 
giver.lidt.beskyttelse,.så.planter.har.bedre.betingelser.for.at.klare.sig..På.bil
ledet.herover.kan.man.lige.ane,.at.vinduespillerne.foran.Larsbjørnsstræde.14.
og.16.er.bevokset.med.vedbend..Disse.vedbend.står.i.potter,.som.hænger.på.
muren..Det.giver.en.vis.beskyttelse,.og.planterne.kan.trives.på.de.vilkår.i.en.
periode. Men facadeplanter skal helt direkte i jorden, hvis de med tiden skal 
udvikle.sig.til.store facadeplanter. Larsbjørnsstræde 1 havde indtil for nylig 
et akacietræ i sin gård ud mod gaden. Det finnede løv stod meget smukt op 
ad.de.hvidmalede.mure.og.kronen.var.ved.at.være.så.stor,.at.den.ville.tegne.
sig.i.gaderummet..Men.det.er.netop.blevet.fældet..
 I forbindelse med Miljøtrafikugen 2003 blev der lavet en række trafik-
tællinger.i.kvarteret,.som.giver.et.godt.billede.af,.hvad.der.bevæger.sig.i.stræ
derne. Afhængig af tidspunkt og sted var der i disse tællinger 2-7 gange flere 
cyklister end køretøjer og op mod dobbelt så mange gående som cyklende.66.
Disse.forhold.står.i.skærende.kontrast.til.de.smalle.fortove.og.det.forhold,.
at der er afsat langt mere areal til bilparkering end til cykelparkering. Man 
ser.da.også,.at.en.gade.som.Larsbjørnsstræde.i.dagtimerne.udvikler.sig.til.
en.form.for.uformaliseret.sivegade,.hvor.man.som.gående.bevæger.sig.frit.i.
hele gaderummet og de to- og firehjulede må snegle sig igennem.
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På det smalle billede til højre kan man netop skim-
te Ørstedsparkens store træer mod nord.

Larsbjørnsstræde 1 havde indtil for nylig et akacie-
træ i sin lille gård ud mod gaden. Akacietræet er et 
godt bytræ, som lader meget lys passere gennem 
det lette, finnede løv. 

LarsbjørnsstrædeNørre Kvarters gaderum
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Studiestræde
Studiestræde er en af Nørre Kvarters travleste stræder. Her handles intenst, 
og trafikken er betragtelig dagen igennem. Her køres hurtigere end i de an
dre stræder, så det fornemmes mindre trygt at være fodgænger eller cyklist, 
ikke mindst når man cykler mod bilernes kørselsretning. Studiestræde er 
således den af Nørre Kvarters stræder, som har mest behov for trafikregule
ring..Man.kunne.starte.med.symbolsk.at.skifte.gadebelysningen.ud.til.samme.
gaslamper,.som.i.kvarterets.øvrige.stræder..Det.løser.ikke.alle.problemer,.
men.signalerer.den.nødvendige.langsommelighed.
 Studiestræde er en af kvarterets ’tørreste’ gader. Her er ikke et eneste 
træ, og kun helt oppe mod Frue Kirke, finder man en enkelt rådhusvin. Stu
diestræde.slår.her.et.lille.knæk,.så.man.ser.den.store.rådhusvin.på.lang.af
stand. Hvis man vender sig om, kan man helt nede i den anden ende, overfor 
Axeltorv,.se.en.gruppe.træer..Det.er.de.sørgelige.rester.af.Aborreparken,.som.
i.sin.tid.var.en.del.af.det.parkbånd,.som.blev.anlagt.på.det.gamle.voldterræn,.
da.byens.befæstning.midt.i.1800tallet.blev.opgivet..
. Rådhusvinen.har.fået.fodfæste.i.et.lille.indhak,.hvor.stammen.er.beskyt
tet..Én.enkelt.plante.spænder.over.både.Studiegaarden.og.Bispegaarden,.i.alt.
omkring 40 meter. Hvis facadeplanterne først får fat, kan de få en størrelse, 
som matcher byens skala. Hvor Nørre Kvarters stræder gennemgående er 
for snævre til at have egentlige træer i gaderummet, så er facadeplantninger 
som.denne.derfor.en.oplagt.måde.at.få.mere.grønt.i.gaderummet.på..De.kan.
opnå.et.bladvolumen.og.dermed.en.luftrensningseffekt.som.de.største.træer.
uden.at.blive.for.store.i.gaderummet..De.tåler.hård.beskæring,.de.tåler.de.
barske.vilkår..og.så.opbløder.de.gaderummet.både.visuelt.og.akustisk.

Herover er det et kig gennem Studiestræde mod 
vest, hvor SAS-hotellet lukker udsigten. På den 
anden side af H.C. Andersens Boulevard kan man 
lige skimte en gruppe træer i resterne af det, der 
engang var Aborreparken.
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Her er det Studiestræde set den modsatte vej. Stu-
diestræde er så godt som vegetationsløs, men en 
stor rådhusvin op mod Frue Kirke, hvor Studie-
stræde munder ud i Bispetorvet, kan ses fra det 
meste af gaden (se Grønne lunger pp. 46-47) 

... og så en enkelt skabelonmalet rose.

StudiestrædeNørre Kvarters gaderum
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Herover er det Bispetorvet med Bispegaarden og 
Sankt Petri Kirkes barokspir bagved. Med mange 
faste elementer: bænke, blomsterkummer, Refor-
mationsmonumentet og de fem klippede plataner 
har pladsen begrænset brugsværdi.

Bispetorvet
Bispetorvet ligger, hvor Studiestræde munder ud i Nørregade. Hvis man ser 
på.Geddes.kort.(p..18),.er.der.ikke.nogen.plads.på.stedet..Bispetorvet.er.lavet.
for.at.skabe.plads.foran.Frue.Kirke.med.dens.meget.store.bygningsvolumen,.
og.de.fem.klippede.platantræer.på.torvet.står.som.en.pendant.til.de.græske.
søjler,.der.har.markeret.kirkens.indgang.siden.rekonstruktionen.efter.det.
.engelske.bombardement.i.1807,.som.lagde.store.dele.af.kvarteret.i.ruiner..
. Bispetorvet.er.en.af.Københavns.mindre.velfungerende.pladser..Indret
ningen med mange faste elementer på fladen, den begrænsede størrelse og 
beliggenheden.tæt.op.ad.en.støjende.Nørregade.gør.tilsammen,.at.den.ikke.
kan bruges til arrangementer. Yderligere ligger pladsen i skygge størstedelen 
af.dagen,.så.den.har.slet.ikke.samme.brugs.og.opholdsværdi.som.for.eksem
pel Tokanten eller Gråbrødretorv. For det meste er der langt flere, som sidder 
i.eftermiddagssolen.overfor.på.de.lave.trin.op.til.Vor.Frue.Kirkes.indgang..
. Billederne.øverst.til.højre.er.taget.mens.kvarterets.mange.universitetsstu
derende har ferie, men store dele af året er pladsen fyldt med cykler. Cyklerne 
skal være her, for en grøn by må nødvendigvis give forgængere og cyklende 
gode vilkår. Der er blot i dag alt for lidt cykelparkeringskapacitet i kvarteret 
- og så mangler cyklister at udvikle en form for cykelparkeringskultur.
. Platantræet.er.let.at.kende.på.den.karakteristiske.afskallende.bark..Det.
er.et.godt.bytræ,.som.tåler.vilkårene.i.byen,.vokser.hurtigt,.og.tåler.en.hård.
beskæring.og.tildannelse..Man.kan.lave.kasseformede,.søjleformede,.sik
kert.også.spiralsnoede.plataner,.eller.lade.det.vokse.frit.som.den.store.platan.
på.Gråbrødretorv..Med.tiden.får.den.klippede.platan.en.næsten.gestaltagtig.
fremtræden.med.stærk.karakter.selv.i.vintermånederne.
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De fem plataner står som pendant til den græske 
søjlegang, som markerer indgangen til Vor Frue 
Kirke. 

I sommerferietiden kan man være heldig at opleve 
pladsen nogenlunde tom. Men for det meste er den 
fyldt med parkerede cykler.

BispetorvetNørre Kvarters gaderum
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Nørregade
Sankt Petri kirke har ud mod Nørregade fire lindetræer, som står virkelig flot 
i.gadebilledet,.ikke.mindst.når.de.ved.løvspring.og.i.efterårstiden.indfanger.
eftermiddagslyset..Samtidig.har.man.her.en.sjælden.mulighed.for.at.komme.
bag.om.muren.og.opleve.de.imponerende.stammer.på.tæt.hold.
 Hvor platanerne på Bispetorvet blot få skridt længere nede ad gaden er 
meget.geometrisk.tildannede,.bliver.disse.lindetræer.klippet,.så.man.oplever.
det.som.en.naturform..og.endda.har.man.styr.på.størrelsen..Til.forskel.fra.
platantræerne går der da også flere år imellem, at disse lind skæres tilbage. 
 Nørregade er stærkt trafikeret, og særlig op mod Nørreport bliver støj-
niveauet.skingert..Nørre.Voldgade.har.da.også.ifølge.de.kommunale.støjkort.
et.støjniveau.på.over.65.db.67.Støjen.opleves.endnu.stærkere.i.de.snævre.gade
udmundinger.ud.til.de.store.støjkorridorer,.hvor.lydbølgerne.står.frem.og.
tilbage mellem de hårde facadeflader. Man kunne her overveje at anvende 
facadebeplantninger som støjdæmpning. Det ville kunne mindske den hårde 
resonans.og.dermed.gøre.støjen.i.disse.lydtragte.mindre.ubehagelig..
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Facadebeplantninger kunne måske få en rolle som 
lyddæmpende foranstaltning på støjplagede steder 
som Nørregade op mod Nørreport. Det ville i givet 
fald være en smuk løsning.

Ud mod Nørregade har Sankt Petri Kirke en række 
lindetræer, som står meget flot i gadebilledet (se 
Grønne lunger pp. 42-43).

NørregadeNørre Kvarters gaderum
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Billederne på dette opslag er fra det grønne områ-
de omkring Sankt Petri Kirke, som er en af Nørre 
Kvarters vigtigste grønne lunger.

Sankt Petri Kirkes spir set fra Larslejsstræde.

Sankt.Petri.Kirke
Arealet.omkring.Sankt.Petri.Kirke.er.det.eneste.sted.i.kvarteret,.hvor.der.er.
offentlig.adgang.til.et.have.eller.parkagtigt.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.for.
at sidde en stund, eller måske blot for at få færten af jord. Her er ingen sofisti-
keret.havekunst,.ingen.blomsterbede.og.fontæner,.kun.træer.og.græs..
. Den.første.kirke.på.stedet.omtales.i.begyndelsen.af.1300tallet..Det.ar
rede.murværk.vidner.om.en.lang,.omskiftelig.historie,.og.efter.reformatio
nen.blev.kirken.en.tid.brugt.som.ankersmedje..Sankt.Petri.Kirke.fremstår.
i.dag.med.en.distinkt.barokarkitektur,.og.gravkapellerne.bag.kirken.er.et.i.
dansk.sammenhæng.enestående.bygningsværk..
 Omkring kirken var der tidligere gravpladser, men ved den nyligt afslut
tede.restaurering.samlede.man.nogle.af.gravstenene.i.to.tableauer,.som.får.
en.næsten.zenhaveagtig.karakter,.når.sneen.lægger.sig..
. I.dag.er.området.omkring.kirken.stadig.meget.nyopryddet..Det.ville.være.
godt.for.dyrelivet,.om.der.blev.lidt.mere.tilgroet.i.hjørnerne..Dette.grønne.
område.udgør.sammen.med.haverne.ved.Valkendorfs.Kollegium.et.relativt.
stort.samlet.grønt.område.i.Nørre.Kvarter,.som.giver.denne.del.af.kvarteret.
masser af fugleliv. Dette ville styrkes yderligere, hvis man fik etableret bedre 
grønne.forbindelseslinjer.til.Ørstedsparken.(se.pp..4547)..
. I.løbet.af.de.seneste.par.år.er.det.meste.af.græsset.blevet.slidt.ned..Brugen.
af.anlægget.må.derfor.justeres,.hvis.det.skal.forblive.et.grønt.anlæg.(se.pp..
72-73). Dette understreger blot, at inddragelsen af de lodrette flader er uom-
gængelig,.hvis.man.vil.øge.det.grønne.volumen.i.den.tæt.bebyggede.by..
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Facaden med de ovale vinduer er gravkapellernes 
sydfløj. Muren på billederne herover vender ud 
mod Larslejsstræde.

De store knortede Lindestammer ud mod Nørre-
gade, hvor skuddene år efter år er skåret tilbage, 
fremstår særlig markante om vinteren.

Sankt Petri KirkeNørre Kvarters gaderum
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Larslejsstræde er et godt eksempel på, hvordan 
træerne i Nørre Kvarter står inde i karreerne og 
herfra rækker deres kroner ud i gaderummet.

Fotografiet nedenfor, som er fra før 1894, viser 
Larslejsstræde ved den gamle stiftelsesbygning.71

Larslejsstræde
Alfred.Larsens.tegning.til.højre.giver.et.godt.billede.af.Larslejsstræde.sidst.i.
1800tallet.68 Hovedtrækkene er let genkendelige, omend meget er forandret 
siden.da..De.åbne.rendestene.er.kloakerede,.brostenene.er.asfalteret.over,.
Sankt.Petri.Skole.og.Stiftelsesbygningen.blev.nyopført.i.1899.og.byggelinjen.
blev ved den lejlighed rykket tilbage, så Larslejsstræde også fik fuld bredde 
det.sidste.stykke.op.mod.Voldgaden,.som.længe.blot.var.en.stiforbindelse.69.
Det.blå.hus.på.venstre.hånd.er.det.samme,.men.man.ved,.at.der.først.i.1800
tallet.var.stald.på.1..sal..Til.højre.står.præstegårdens.staldlænge.og.gravkapel
lerne.som.før,.ligesom.muren.ind.til.Sankt.Petri.Kirke,.hvorfra.de.store.træer.
strækker.deres.kuplede.kroner.ud.over.gaden.og..fuldstændig.som.på.Alfred.
Nielsens.tegning..artikulerer,.kontrasterer.og.opbløder.gaderummet..
 Det kan kun næsten ses af den lille gengivelse af det gamle fotografi til 
højre..Men.efter.Stiftelsesbygningen,.som.stadig.står.halvt.ude.i.gaden,.er.
der.træer,.som.markerer.sig.i.gaderummet.fra.venstre.side,.ligesom.der.igen.
kan.anes.trækroner.i.højre.side.lige.inden.den.høje.bygning.op.mod.Nørre.
Voldgade. Af Geddes topografiske kort fremgår det, at der i Larslejsstræde i 
1757.var.fem.af.sådanne.åbninger.i.husrækkerne.mod.gaden.(se.p..18)..I.dag.
er.der.kun.tre.tilbage,.hvoraf.kun.kirkepladsen.har.træer,.som.markerer.sig.
i.gaderummet..Men.det.var.oplagt.for.udviklingen.af.gaderummet.og.helt.
i.tråd.med.kvarterets.tradition.at.plante.træer.i.de.to.øvrige.åbninger,.ved.
Sankt Petri Skoles skolegård og ved indkørslen til TDC.
 I sit lille skrift om Larslejsstræde fra 1923 beskriver O.C. Nielsen ”Sanct 
Petri Kirkegaards solide Hegn, hvor Vildvinen vælder ud over Muren.”.70.
Man.kunne.godt.bruge.lidt.mere.af.den.slags.vildskab.i.gadebilledet.
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Alfred Larsen, parti fra Larslejsstræde (tegning fra før 1894).

LarslejsstrædeNørre Kvarters gaderum
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Sankt.Peders.Stræde
Efter.de.store.brande.gjorde.man.ofte.gaderne.bredere.ved.genopførelsen.og.
rettede.dem.ud,.så.de.ville.blive.mindre.brandfarlige.og.mere.i.tråd.med.de.
klassicistiske bybygningsidealer. Sankt Peders Stræde blev således også gjort 
bredere.efter.branden.i.1795,.som.var.hård.ved.Nørre.Kvarter..Men.Sankt.
Peders Stræde bevarede dog sin lange bløde bue, som lader facaderækken 
på.den.konkave.side.komme.fornemt.til.udtryk..

Trods.den.gennem.tiderne.stadig.tættere.bebyggelse.har.Sankt.Peders.Stræde.
bevaret.en.række.åbninger.og.tilbagelægninger.i.husrækken,.hvorfra.træ
kroner.markerer.sig.i.gadebilledet.og.giver.et.meget.smukt.modspil.til.byg
ningernes.arkitektoniske.formsprog..På.nordsiden.er.det.foran.Valkendorfs.
Kollegium.(1).og.Sankt.Petri.Kirke.(3),.mens.det.på.sydsiden.er.en.let.tilbage
lægning.ved.nr..19.(2),.hvor.Larslejsstræde.munder.ud.i.Sankt.Peders.Stræde..
Denne.tilbagelægning.har.givet.plads.til.dels.en.rådhusvin,.som.lige.kan.anes.
på.billederne.øverst.på.næste.side,.dels.et.træ.i.hjørnet.mod.nr..21.
 Dette træ gav sammen med de store trækroner langs nordsiden en fin ryt-
mik.i.gadeforløbet,.men.i.2006.bukkede.det.under.for.elmesygen..Sammen.
med.Larslejsstræde.er.Sankt.Peders.Stræde.de.to.stræder.i.Nørre.Kvarter,.
hvor.dette.samspil.mellem.trækroner.og.gaderum.er.bedst.bevaret..Det.ville.
derfor.være.oplagt.i.nærmeste.fremtid.at.genplante.et.træ.på.dette.sted..

Sankt Peders Stræde har en sekvens af trækroner, 
som markerer sig flot i gadebilledet. Billederne på 
denne side er set fra øst mod vest, hvor billederne 
på modstående side er set den modsatte vej, fra 
vest mod øst.

3

2

1
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Teglgårdstræde ligger i kvarterets stille ende. Man 
ser det også ved, at kaprifolier, roser og stokroser 
klarer sig bedre i gaderummet. Herunder har en 
elm fundet fodfæste foran Kulkafeen.

Teglgårdstræde.og.Sundhedshusets.plads
Teglgårdstræde.ligger.i.kvarterets.stille.ende..Pulsen.er.langsommere,.og.man.
ser.det.ved,.at.kaprifolier,.roser.og.stokroser.klarer.sig.bedre.i.gaderummet..
Foran.Kulkafeen.er.der.også.et.elmetræ,.som.med.årene.har.fået.godt.fat..det.
ses.dels.på.billedet.til.højre,.dels.i.højre.side.af.billedet.ovenfor..Men.der.er.
al.sandsynlighed.for,.at.det.i.løbet.af.få.år.bukker.under.for.elmesygen..
. I.mange.år.havde.Teglgårdstræde.et.buet.forløb,.som.mod.syd.mundede.
ud.i.Sankt.Peders.Stræde.længere.mod.vest..Men.efter.branden.i.1728.blev.
gadeforløbet.ændret,.så.det.lå.i.direkte.fortsættelse.af.Larsbjørnsstræde.72.
 Omkring midtvejs i Teglgårdstræde er der foran Sundhedshuset en plads
dannelse,.hvor.man.har.plantet.tre.lindetræer..I.løbet.af.få.år.vil.deres.kroner.
begynde.at.tegne.sig.i.gadebilledet..Man.har.også.sat.plantestativer.op.til.
kaprifolier..Men.de.står.så.små.og.magtesløse.på.den.kolossale.bagmur..På.
et sted som her ville det være flot at lave en langt mere omfattende facade
beplantning, så hele den tomme gavlvæg mod nr. 12 var dækket. Hvis man 
ligeledes på de to vinduesfacader omkring pladsen etablerede en beplantning 
med.kandelaberklippede.rådhusvin.(se.Grønne lunger.pp..4546),.så.ville.
man.have.opnået.en.markant.grøn.plads,.som.på.mange.måder.også.ville.
være.en.sund.plads..
. Ligesom.i.Sankt.Peders.Stræde.er.der.i.TeglgårdstrædeLarsbjørnsstræde.
mulighed.for,.at.træer.kan.markere.sig.i.gadebilledet.tre.steder..Først.fra.
Sundhedshusets.plads..på.billedet.herover.lige.før.det.gule.hus.på.venstre.
hånd. I Larsbjørnsstræde er der åbninger i facaderækken dels umiddelbart 
efter.det.solbeskinnede.gule.hus.på.venstre.hånd,.dels.næsten.nede.mod.
bunden, hvor der indtil for nylig stod et akacietræ på højre hånd (se p. 23).
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Ud til Teglgårdstræde ligger en lille plads foran 
Sundhedshuset. Her er der plantet tre lindetræer, 
som i løbet af ganske få år vil markere deres kro-
ne i gadebilledet. Denne plads har mange mulig-
heder, og Sundhedshusets bogcafé er begyndt at 
have udeservering i sommertiden, men uden for 
butiksstrøget er det en påfaldende stille plads. 

Billedet herunder er et kig fra Sundhedshusets 
plads ind til Teglgårdstræde 12. Her findes to bin-
dingsværkslænger fra begyndelsen af 1700-tallet, 
som har overlevet alle de tre store brande.

TeglgårdstrædeNørre Kvarters gaderum
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Herover ses til venstre et kig ind gennem Bispe-
gaardens portrum, og til højre er det kigget tilbage 
over Frue Plads.

Herunder vises et kig fra første til anden baggård 
i Teglgårdstræde 12.

Portåbninger
Porten.er.en.indgang.til.en.anden.verden,.og.ofte.er.det.markeret.med.deko
rationer og kunstnerisk udsmykning, materialeskift og fint forarbejdede be
lægningsdetaljer,.at.man.her.træder.ind.i.en.ny.virkelighed..Mange.af.disse.
detaljer.er.praktisk.forankrede..bordursten.og.hjørnebeskyttere.for.at.hjælpe.
tungt.læssede.vogne.sikkert.gennem.de.smalle.rum,.og.navneskilte.for.at.vi.
kan finde vej - men de har alle fået en særlig opmærksomhed. 
. Porten.er.som.en.indramning.af.et.billede,.og.selvom.man.ikke.har.ærinde.
derinde,.ser.man.disse.billeder,.når.man.bevæger.sig.gennem.gaderne..Når.
man.så.bevæger.ind.sig.gennem.portene,.åbner.billedet.sig,.og.man.oplever.
ofte.at.træde.ind.i.en.helt.anden.virkelighed..En.solsort.synger.i.stilheden,.
luften.er.frisk.fra.vegetationen,.som.vokser.mere.beskyttet.herinde,.bilosen.
er erstattet af blomsterdufte, det merkantile afløst af små tegn på menne
sker,.der.bor.på.deres.sted..Gadens.inferno.af.sanseindtryk.er.lagt.bagude,.
og.gårdrummets.anderledes.sindige.puls.bringer.os.langsomt.i.ro.
 Herover er det til venstre det billede, som toner frem, når den tunge port 
til.Bispegaarden.langsomt.åbner.sig..Ved.siden.af.er.det.samme.portrum.set.
på.vejen.ud..Tilsvarende.er.billedparrene.øverst.og.nederst.på.næste.side.
samme.port.set.i.hver.sin.retning..Portåbningerne.er.af.stor.betydning.for.
byens oplevelsesrigdom, og man kunne ønske sig flere visuelt åbne porte i 
kvarteret..De.formår.at.bringe.det.grønne.ud.i.selv.det.tørreste.gaderum..
som.for.eksempel.porten.øverst.på.næste.side,.som.er.åben.for.indblik,.uden.
at give adgang. Et tættere gitter kunne filtrere kigget stærkere og endda lade 
dagslys.ind.i.portrummet..Er.det.ud.til.en.meget.støjende.gade,.kan.man.som.
i.Nørre.Voldgade.16.og.46.bruge.glaslukning.(se.pp..125.&.68)..
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Herover ses til venstre et kig ind gennem gitter-
porten til Sankt Peders Stræde 26 - og til højre et 
kig tilbage mod porten. 

Nederst er det indgangsporten fra Studiestræde til 
Studiegaarden, set i modstående retninger.

PortåbningerNørre Kvarters gaderum
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Nørre Kvarters grønne lunger

Herover er det Jarmers Tårn, det eneste bevarede 
af Nørre- og Vestervolds forsvarsmure. Man kan 
lige ane Nørre Voldgade bag tårnet.

Nedenunder ses Nørre Voldgade set mod Jarmers 
Plads. 

Jarmers.Plads.og.Nørre.Voldgade
Jarmers.Tårn.har.sit.navn.efter.venderhøvdingen.Jarumar,.som.i.1259.an
greb.København.på.dette.sted..Dengang.var.der.tale.om.simple.træpalisader..
Det.grundmurede.tårn.er.langt.senere,.og.det.forsvandt.siden.i.højere.volde.
for.først.at.komme.til.syne,.da.man.i.1860erne.sløjfede.voldanlæggene..Jar
mers.Tårn.ligger.i.dag.som.en.lille.fortidsboble.midt.i.et.af.byens.travleste.
trafikknudepunkter. Tre store akacietræer danner sammen med tårnet en 
markant skulptur i gadebilledet, også takket være de markante ’gamacher’ 
af.vedbend,.som.giver.træerne.en.næsten.antropomorf.fremtræden.og.tab
leauet.en.visuel.tyngde.hele.året.rundt.
. De.to.historiske.billeder.på.næste.side.giver.en.fornemmelse.af.transfor
mationen.fra.lukket.middelalderby.til.moderne.metropol..Nørre.Voldgade.var.
tænkt.som.en.statelig.boulevard.med.ridesti.langs.Ørstedsparken..et.billede.
på.en.ny.tids.ønsker.om.lys.og.luft.og.større.skala..I.dag.er.det.en.af.byens.
hårdt trafikerede gennemfartsveje, med et støjniveau over 65 dB og en uac
ceptabelt høj partikelforurening fra udstødningen fra de endeløse korteger 
af.biler..Det.er.derfor.dobbelt.vigtigt.at.passe.på.vejtræerne,.som.absorberer.
en.god.del.af.partikelforureningen.(se.pp..1113)..
. Men.1890ernes.elegante.boulevard.er.endt.som.parkeringsplads,.hvor.træ
erne.har.det.rigtig.dårligt.i.den.tæt.forseglede,.hårdt.komprimerede.jord,.og.
mange.er.alvorligt.sårede.af.påkørsler..Under.asfaltdækket.er.der.nærmest.
ørkenagtigt.tørt..det.eneste.rigtige.ville.være.en.åben.belægning,.som.sikrer.
træerne.tilstrækkeligt.med.vand,.luft.og.næring..Der.er.efterhånden.rigtig.
mange huller i trærækkerne. Hvis ikke man får åbnet belægningen og sat 
beskyttelse.op,.er.det.blot.et.spørgsmål.om.tid,.før.de.alle.er.bukket.under.
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Øverst til højre ses en tegning af Fattig-Holm fra 
omkring 1840, som viser Nørre Voldgade ved Lars-
lejsstrædes udmunding.73

Til højre er det et fotografi fra omkring 1890 af 
Nørre Voldgade set fra Jarmers Tårn.74 Dengang 
en statelig boulevard med plads til ridesti og man-
ge træer. I dag (billedet nederst) trafikkorridor og 
parkeringsplads. 

Asfalteringen af parkeringsarealerne er en rigtig 
dårlig løsning for vejtræerne. Hullerne i asfalten 
er helt ned til 1 m2 i størrelse og jorden er hårdt 
komprimeret af den tunge trafik, så træerne langs 
Nørre Voldgade har det gennemgående dårligt og 
bukker ét efter ét under for vilkårene. 

Jarmers Plads og Nørre VoldgadeNørre Kvarters gaderum
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Nørre Kvarters grønne lunger

Herunder er det Vester Voldgade i dag - bred nok 
til at kunne rumme gadetræer.

På denne side er det billeder af de røde kastanjer, 
som står på Vester Voldgade fra Vartov til Vester-
gade. Man kunne med fordel gennemføre denne 
trærække til Jarmers Plads.

Vester.Voldgade
Fra.Vartov.og.Farvergade.op.langs.Rådhuspladsens.østlige.side.har.Vester.
Voldgade en flot række af røde kastanjer. Den slutter lige inden Vestergade, 
så.den.del.af.Vester.Voldgade,.som.fortsætter.langs.Nørre.Kvarter,.har.ingen.
træer. For blot få år siden havde Vester Voldgade langt mere trafik. Men i 
forbindelse.med.omlægningen.af.Rådhuspladsen.forud.for.Kulturby.96.blev.
trafikbelastningen markant mindre. Man kunne derfor med rimelighed ændre 
gadeprofilet, så trærækken og det boulevard-brede fortov blev gennemført 
helt op til Jarmers Plads. Herved ville man opnå at få markeret den historiske 
bys.afgrænsning.langt.tydeligere.end.i.dag.
. Kastanjer.er.umiddelbart.et.meget.skyggegivende.gadetræ..Man.kunne.
derfor.overveje.i.stedet.at.vælge.lindetræer.ligesom.langs.Nørrevold..Linde
træer.tåler.regelmæssig.tilbageskæring,.og.man.kunne.hermed.styre.størrelse.
og skygning langt mere præcist. 
 De gamle fotografier på modsatte side giver et godt billede af, hvordan 
byens afgrænsning var klart defineret af voldanlæggene, før befæstningsvær
kerne blev sløjfet. Det øverste af billederne er taget cirka samme sted som 
billedet med lurblæseren. Det midterste billede er fra Hahns bastion, som 
lå.ud.for.strækningen.mellem.Vestergade.og.Studiestræde..Ved.bastionerne.
dannede.voldens.foldninger.en.lille.plads.mod.voldgaderne..
. Det.nederste.billede.er.fra.Kirsebærstien,.som.man.kaldte.stien.langs.
ydersiden.af.voldene..Det.var.en.yndet.gåtur.på.den.tid,.som.havde.en.vis.
romantisk.aura.omkring.sig..Voldanlæggene.var.bevogtede,.men.for.en.lille.
skilling.kunne.man.købe.sig.adgang..Ideen.om.at.lave.parker.i.det.gamle.
voldanlæg.kom.således.ikke.ud.af.den.tomme.luft.
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Kortet herover giver et billede af København efter 
den første store brand i 1728.75 

Overgangen mellem by og voldanlæg var helt præ-
cis. Billedet øverst til højre er fra Vester Voldgade, 
hvor Rådhuset i dag ville ligge på højre hånd. Bil-
ledet i midten er fra Vester Voldgade ved Hahns 
bastion, cirka hvor man i dag finder bustermina-
len på Rådhuspladsen. Voldanlæggene var tilplan-
tede, og Kirsebærstien langs ydersiden (billedet 
nederst til højre) var en yndet gåtur for byens bor-
gere (foto fra 1873).76 

Herunder er det Vester Voldgade i dag, set i ret-
ning mod Rådhuset. Gaderummet er her bredt nok 
til at kunne rumme gadetræer.

Vester VoldgadeNørre Kvarters gaderum
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Nørre Kvarters grønne lunger

Lodfoto over Nørre Kvarter med Ørstedsparken mod nordvest fra 2003.
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Nørre Kvarters karreer

Det bånd af parker, som i slutningen af 1800-tallet 
blev anlagt på Københavns voldterræn, er af vital 
betydning for den københavnske bynatur. 

Herunder er det et parti fra Ørstedsparkens syd-
ligste ende, hvor man gennem efterårsløvet lige 
netop kan ane husrækken langs Nørre Voldgade. 

.

Registreringskort.over.Nørre.Kvarter
I.dette.kapitel.er.der.samlet.en.række.kort.over.Nørre.Kvarter,.som.er.ud
arbejdet.på.baggrund.af.en.registrering.gennemført.i.løbet.af.sommeren.
2004.til.projekt.Nørre Kvarters grønne lunger..Det.drejer.sig.om.kort.over.
friarealernes.anvendelse.til.henholdsvis.ophold.og.parkering,.kort.over.belæg
ningstyper.samt.et.kort.med.angivelse.af,.hvor.arealer.er.sammenhørende.
.eller.der.kunne.være.fordele.forbundet.med.gårdsammenlægninger..
 Kortet på modstående side er et lodfoto fra Cowi. Det giver et godt over
blik.over.området..Man.fornemmer.stadig,.hvordan.Nørre.Kvarter.frem.til.
opgivelsen.af.Københavns.fæstningsanlæg.i.1850erne.udgjorde.byens.vest
lige.udkant..Vester.Voldgade.og.Nørre.Voldgade.løb.dengang.langs.indersi
den.af.voldterrænet,.og.hvor.de.to.gader.mødes,.kan.man.stadig.i.dag.se.den.
cirkelformede rest af Jarmers Tårn, som knejsede over byens mure. 
. Uden.for.voldgaderne.lå.byens.forsvarsværker,.og.Ørstedsparken.(og.den.
lille flig af Aborreparken i kortets nederste venstre hjørne) er stadigvæk et 
levn.fra.de.voldanlæg,.som.var.med.til.at.beskytte.byen..Voldgravenes.zig
zagforløb,.som.var.lavet.for.at.kunne.beskyde.en.indtrængende.fjende.fra.
siden,.kan.stadig.følges.op.igennem.det.bånd.af.parker,.som.efter.opgivel
sen af byens befæstningsanlæg blev anlagt på det gamle voldterræn: Fra syd 
mod nord er det Tivoli, Aborreparken, Ørstedsparken, Botanisk Have, Østre 
Anlæg.til.Kastellet..
. Dette.parkbånd..og.for.Nørre.Kvarters.vedkommende.særlig.Ørsteds
parken..er.af.vital.betydning.for.den.københavnske.bynatur..Fuglene.trækker.
tilbage hertil om vinteren, ræven holder til her og aflægger kun natlige besøg 
i.kvarteret..Nye.dyr.og.planter.er.klar.til.at.rykke.ind.herfra.og.genoprette.
den økologiske balance, hvis den har været forstyrret i en lille grøn enklave. 
Nørre.Kvarters.artsrigdom.og.biologiske.stabilitet.er.således.afhængig.af.for
bindelseslinjerne.til.dette.nærmeste.større.samlede.grønne.område..
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Nørre Kvarters grønne lunger

Nørre Kvarter - karré-arealer primært anvendt til ophold.

Opholdsarealer

 primært ophold

 tagterrasse

 mulig tagbeplantning / tagterrasse

Tallene på kortet angiver karré-parkering 
(se kort på det følgende opslag). 
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Ørstedsparken

Styrkelsen af de grønne forbindelseslinjer til park-
båndet mod nordvest er vigtig for opretholdelsen 
og udviklingen af Nørre Kvarters biodiversitet.

Rundt omkring i Nørre Kvarter finder man man-
ge små grønne oaser med store opholdskvaliteter, 
som til højre en gård i Sankt Peders Stræde 26. 
Herunder er det et eksempel på et sedumtag.

Lodfotografiet tydeliggør, hvad man kan fornemme, men ikke vide, ved at 
bevæge.sig.i.gaderne,.at.store.dele.af.Nørre.Kvarter.er.så.tæt.bebygget,.at.der.
stort set ikke findes grønt. Dog kan man midt i kvarteret, omkring Valken-
dorfs Kollegium og Sankt Petri Kirke, iagttage en zone, hvor der findes mere 
sammenhængende.grønne.områder..
. I.den.tætteste.bydannelse.er.de.grønne.arealer.både.få.og.små..De.grønne.
enklaver, som findes, er ikke bare under stort kulturtryk fra den fortættede 
menneskelige.aktivitet.og.tilstedeværelse,.men.er.ofte.også.dårligt.forbund
ne med andre grønne områder. Derfor finder kun et meget lille antal arter 
umiddelbart.egnede.livsbetingelser.i.den.tætte.bys.små.støjplagede.grønne.
enklaver..Men.biologiske.systemer.er.afhængig.af.artsrigdom.og.komplekse.
sammenspil.mellem.et.stort.antal.arter.for.at.kunne.opretholde.den.økolo
giske balance. Man kunne derfor sætte som et overordnet mål for en byfor
grønnelse.af.et.område.som.Nørre.Kvarter.ikke.bare.at.øge.omfanget.af.det.
grønne.volumen,.men.også.at.øge.dets.kompleksitet.og.mindske.fragmen
teringen,.så.det.grønne.i.højere.grad.kom.til.at.udgøre.et.samlet.biologisk.
system..Ved.at.styrke.de.grønne.forbindelseslinjer,.dels.internt.i.kvarteret,.
dels mellem det centrale grønnere område og parkbåndet, ville man give be
tingelser.for.større.biodiversitet.og.større.økologisk.stabilitet..og.samtidig.
også.en.større.oplevelsesrigdom..
. På.kortet.overfor.er.de.gårdarealer,.som.primært.bliver.anvendt.til.ophold,.
markeret med grønt. Det svarer i store træk til den centrale grønne zone, 
man kan se af lodfotografiet. Det er således godt halvdelen af kvarterets 
friarealer,.som.har.opholdskvaliteter.og.bliver.brugt.til.ophold.(57%,.se.p..
137)..De.mørkegrønne.felter.angiver.bygninger.med.nuværende.tagterrasser..
De findes typisk på side- og baghuse, inde i karreerne. De mørkeblå felter 
angiver.bygninger.med.tage,.hvor.man.ville.kunne.indrette.taghaver..Stør
stedelen.af.kvarterets.gamle.bygninger.har.tegltage.med.stor.taghældning,.
hvor.det.vil.være.problematisk.at.anlægge.taghaver,.både.fredningsmæssigt,.
æstetisk.og.bygningsteknisk.set..Mulighederne.for.at.anlægge.taghaver.er.
derfor begrænsede i Nørre Kvarter og findes først og fremmest ved kvarte
rets moderne infill-byggeri, som typisk har fladt tag. 
. Stort.set.alle.tagkonstruktioner.ville.uden.videre.kunne.bære.et.sedum
tag.med.en.beplantning.af.en.række.forskellige.stenurter..Med.dets.meget.
tynde vækstlag vejer det ikke ret meget, og med sine ofte rødlige nuancer 
og.forskellige.blomstringsperioder.kan.det.være.et.meget.smukt.element.i.

Nørre Kvarter i kort
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Nørre Kvarters grønne lunger

Nørre Kvarter - karré-arealer primært brugt til karré-parkering.

Karréparkering

 gårdarealer primært brugt til parkering

Tallene angiver antal parkerede biler.

Karré 1 (heraf TDC 99) ...........................113
Karré 2 ....................................................... 26
Karré 3 ....................................................... 62
Karré 4 (heraf Politiken 31)  ....................110
Karré 5 ........................................................19
Karré 6 ........................................................19
Karré 7 ........................................................16

I alt karré-parkering .............................. 365
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det byggede miljø. Hvor man kan få blot lidt mere jord på taget, ville man 
kunne.anlægge.fritvoksende.græstage,.som.med.deres.meget.store.bladareal.
pr..m2 (se p. 55) markant ville kunne forøge kvarterets lungekapacitet. Rig
tigt.indrettet.ville.disse.taghaver.samtidig.kunne.blive.en.uvurderlig.del.af.
hverdagen.for.mange.af.kvarterets.arbejdspladser..I.en.tæt.bydannelse.som.
Nørre Kvarter er disse tagarealer en interessant ressource, som burde ud
nyttes langt mere systematisk. Og til forskel fra de sparsomme friarealer i 
jordhøjde, er der heroppe i lyset ingen konkurrence fra parkerede biler.
.. På.kortet.overfor.er.gårde,.hvor.den.primære.funktion.er.parkering.eller.
erhvervsmæssig.af.og.pålæsning,.markeret.med.gult.(i.alt.39%.af.friarealet,.
se p. 137). Yderligere er der angivet, hvor mange parkeringspladser, der er i 
det.pågældende.gårdrum..I.mange.tilfælde.er.de.enkelte.parkeringspladser.
i.gårdene.ikke.afmærket..Tallene.beror.således.til.dels.på.et.skøn,.dels.på.
det.brugsmønster,.som.har.kunnet.iagttages..Denne.optælling.giver.i.alt.365.
parkeringspladser.i.Nørre.Kvarters.syv.karreer.
. På.det.lille.kort.i.marginen.er.antallet.af.parkeringspladser.i.de.enkelte.
gadestrækninger.tilsvarende.talt.op..Langs.Nørre.Voldgade.og.Vester.Vold
gade.er.kun.medregnet.kantparkeringen,.ikke.parkeringspladserne.i.midter
rabatten.og.langs.Ørstedsparken..De.197.pladser.svarer.til.det.billede,.man.
typisk.kan.iagttage.på.en.hverdagseftermiddag,.hvor.der.ikke.er.medregnet.
kortvarige stop foran porte etc. Et sådant tal beror på en række skøn, og for 
eksempel.Vestergade.har.forskellige.regler.for.parkering.på.forskellige.tider.
af.dagen..Det.reelle.antal.lovlige.gadeparkeringspladser.i.Nørre.Kvarter,.hvis.
skiltning,.friholdelse.af.portudkørsler.og.afstand.til.kryds.skulle.respekte
res fuldt ud, ville nok ligge noget lavere, omkring 170 pladser. Omvendt vil 
man på lørdag eftermiddage og store gå ud-aftener kunne finde mere end 
200.biler.i.gaderne..Men.rundt.regnet.kan.man.sige,.at.Nørre.Kvarter.har.
næsten.dobbelt.så.mange.biler.parkeret.inde.i.karreerne.som.i.gaderne.
 Med lidt god vilje kan man finde eksempler på gårdrum med parkering, 
som.samtidig.er.smukke,.frodigt.grønne.rum,.som.inviterer.til.ophold..Men.
langt de fleste gårdrum med gode opholdskvaliteter, er gårdrum uden parke-
ring, og omvendt har langt de fleste gårdrum med parkering ingen eller kun 
yderst.begrænsede.opholdskvaliteter..Dette.ses.tydeligt,.hvis.man.sammen
ligner.kortet.over.karréparkering.med.kortet.på.det.forudgående.opslag.
over arealer med opholdsfunktioner (på www.jenshvass.com er det muligt 
at klikke frem og tilbage mellem HTML-udgaver af de enkelte kort). Typisk 

Bispetorvet ........................................................... 0
Larsbjørnsstræde .............................................. 20
Larslejsstræde ....................................................13
Nørre Voldgade ................................................. 38
Nørregade ............................................................ 0
Sankt Peders Stræde ......................................... 40
Studiestræde ...................................................... 32
Teglgårdstræde ...................................................11
Vester Voldgade ..................................................17
Vestergade ......................................................... 26

I alt gadeparkering i Nørre Kvarter .............. 197

I Nørre Kvarter er parkeringskapaciteten i gade-
rummet udnyttet til det yderste - optimeret gennem 
systematisk ensretning. Herunder er det Sankt Pe-
ders Stræde og til højre Studiestræde. 

Nørre Kvarter i kort
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Nørre Kvarter - belægningstyper.

Belægningstyper

 asfalt og beton

 fliser ol. med små sprækker

 brosten og piksten

 grus og armeret græs

 åben jord
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Herover ses en detalje fra en pikstensbelægning 
i Bispegaarden, Nørregade 11, hvor vejbred har 
fundet fodfæste. Til højre er det en gård i Sankt 
Peders Stræde 27. Der er meget fine miljøkvaliteter 
forbundet med disse stenbelægninger, hvis spræk-
ker lader vandet passere og giver rum for liv.

Der er mange alternativer til asfalten. Herunder 
har man netop anlagt et stykke med armeret græs 
i Sankt Petri Skoles gård, som indtil nu har været 
ren asfalt (se pp. 130-31).

er.de.mindst.grønne.gårde.de.gårde,.hvor.parkeringsmuligheden.er.udnyttet.
til.det.yderste,.og.de.rareste.og.grønneste.gårde.at.opholde.sig.i.er.dem,.hvor.
parkering.ikke.er.mulig,.eller.den.har.et.klart.afgrænset.omfang..
. Som.man.kan.se.af.kortet.til.venstre,.er.der.en.nøje.sammenhæng.mellem.
asfalt.og.betonbelægninger.og.parkeringsarealer..Alt.for.mange.steder.har.
bilerne.fået.lov.til.at.trække.deres.livsfornægtende.asfalttæppe.med.ind.i.kar
reerne..Man.kunne.derfor.som.en.del.af.en.levendegørelse.og.forgrønnelse.af.
Nørre.Kvarter.stille.som.mål.at.afvikle.en.stor.del.af.karréparkeringen..Den.
kan.alligevel.ikke.forsyne.bare.en.brøkdel.af.parkeringsbehovet.for.beboere,.
handlende.og.arbejdende,.hvis.alle.skulle.have.deres.biler.med.rundt.overalt..
I.mange.situationer.kunne.man.ved.at.opgive.blot.nogle.få.parkeringspladser.
skabe.markant.bedre.omgivelser.for.kvarterets.beboere.og.arbejdende..
. En.systematisk.byforgrønnelse.ville.derfor.kunne.støttes.gennem.offent
lige.initiativer.til.at.begrænse.brugen.af.de.sparsomme.kvadratmetre.i.gård
rummene.til.parkering..Som.det.er.nu,.har.biler.med.parkeringsbehov.samme.
ret.til.at.købe.sig.ind.på.de.sparsomme.arealer.som.de.mennesker,.som.bor.
og.arbejder.i.kvarteret,.selvom.de.ville.have.mindst.lige.så.godt.af.at.stå.i.
en.parkeringskælder..og.bilen.har.ofte.større.købekraft,.godt.hjulpet.af,.at.

Nørre Kvarter i kort

en.erhvervsparkeringsplads.kan.medregnes.som.en.’nødvendig’.udgift,.som.
kan.trækkes.fra.i.skat,.mens.beboere.må.betale.skat.af.deres.indkomst,.før.
de.kan.konkurrere.med.bilerne.om.deres.baggård..Arealerne.er.således.reelt.
dobbelt.så.dyre.ved.rekreativ.anvendelse.
 Hvis man derfor indskrænkede fradragsretten for udgifter til parkerings
plads.i.Indre.By.til.at.gælde.de.dertil.indrettede.parkeringshuse.og.parke
ringskældre,.ville.det.måske.kunne.hjælpe.med.til.at.få.bilerne.ud.af.karre
erne. Hvis man derudover fik lavet det effektive kollektive transportsystem, 
som.en.by.som.København.behøver,.hvis.den.skal.vende.en.udvikling.med.
stadig stigende trafik, så ville man gradvist kunne frisætte de sparsomme 
kvadratmetre.inde.i.karreerne..
. Selv.der,.hvor.bilerne.forbliver.i.karreerne,.burde.man.alvorligt.overveje.
at.skifte.de.lukkede.belægninger.ud.med.mere.åbne.belægninger,.således.at.
alle karré-arealer i princippet blev en del af vandkredsløbet. Under asfalt- 
og.betonlagene.er.der.ørkenagtigt.tørt..De.lukker.for.næring,.luft.og.vand.til.
træer og facadeplanter. Det er derfor et mål i sig selv at få brudt disse flader 
op..Ja,.mange.steder.er.det.et.første.skridt.mod.at.få.et.sted.levendegjort..



��

Nørre Kvarters grønne lunger

Nørre Kvarter - sammenhængende karré-arealer.

Sammenhængende.arealer

 sammenhængende områder

 sammenhængende grønne områder

 områder med sammenlægningsmulighed

.Politiken

Teknisk.Landsforbund

Valkendorfs
.Kollegium

Niels Brock

Folketeatret

TDC

Sankt.Petri.Kirke

Studiegaarden

Obels Gaard
Centrum

6972

7273

7879

89

8687

92

10910

9899 9091

102

10305

11920

12223

114

13334

12829

124

64
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Jeg.skal.ikke.konkludere,.at.biler.og.grønt.nødvendigvis.er.hinanden.ude
lukkende..Kun,.at.man.ved.at.bevæge.sig.rundt.i.kvarterets.gårdrum.må.
konstatere, at de ofte er det i praksis. Der findes som sagt eksempler på gårde, 
hvor.der.parkeres,.som.har.store.opholdsmæssige.kvaliteter.og.som.også.har.
grønne.elementer..Det.er.steder,.som.er.store.nok.til.at.lave.adskilte.zoner,.
som.f.eks..Studiegaarden.i.karré.2.(se.pp..7879),.eller.det.er.gårde,.hvor.bi
lerne.ikke.kan..eller.har.fået.lov.til.at..lægge.beslag.på.alle.kvadratmetre..
. Selvom.man.kan.komme.langt.med.byforgrønnelse.med.udgangspunkt.
i det brugsmønster for Nørre Kvarter, som findes lige nu, så ville de miljø-
mæssige.forhold.i.en.lang.række.situationer.kunne.forbedres.radikalt,.hvis.
man fik bilerne ud af karreerne. Mange af de steder, som nu er fyldt til bri
stepunktet.med.biler,.ville.kunne.omskabes.til.gårdmiljøer.med.store.grønne.
og.rekreative.kvaliteter.
.. Kortet.på.modstående.side.er.lavet.for.at.tydeliggøre,.hvad.der.kan.være.
svært.at.se.af.matrikelkortene.i.de.følgende.kapitler,.hvordan.en.række.af.
Nørre.Kvarters.ejendomme.har.sammenhængende.gårdanlæg..eller.med.
fordel.ville.kunne.få.det..Der.er.for.tydelighedens.skyld.brugt.tre.farver..
Den.gule.farve.angiver.at.det.pågældende.område.er.sammenhængende..for.
at.tage.et.eksempel,.så.er.samtlige.syv.gårdrum.på.Politikens.område.(den.
sydligste.spids.i.Nørre.Kvarter).forbundne.med.portgennemgange,.selvom.
kortet.viser.dem.som.adskilte..Den.grønne.farve.angiver.nogle.af.de.sam
menhængende.arealer.og.gårdkomplekser,.som.nu.fremstår.mest.grønne..
Nogle.af.kvarterets.mest.velfungerende.opholdsarealer.er.opnået.gennem.
gårdsaneringer..Den.røde.farve.indikerer.områder,.hvor.der.potentielt.er.
muligheder.i.at.sammenlægge.nu.adskilte.arealer..
. Det.kan.være.så.simpelt,.at.man.for.eksempel.i.Sankt.Peders.Stræde.21
25.kunne.udnytte.pladsen.bedre.ved.at.etablere.fælles.renovationsområde.
og cykelparkering frem for som nu at have tre separate og hver især meget 
små.gårdrum..Eller.det.kunne.være.som.i.Studiestræde.2632,.hvor.man.nu.
har.to.porte.dør.om.dør,.at.man.ved.at.blive.enige.om.at.bruge.den.ene.til.
færdsel.for.begge.gårde,.kunne.frigive.arealet.i.den.anden.portpassage.til.
for eksempel cykler og affaldscontainere.
. Selvom.den.røde.farve.angiver,.at.der.rent.planmæssigt.er.mulighed.for.
gårdsammenlægning,.vil.der.i.hvert.enkelt.tilfælde.være.mange.faktorer,.
som.skal.overvejes,.og.det.er.ikke.sikkert.at.det.er.en.god.idé..For.eksempel.
er.det.svært.at.kombinere.forskellige.grader.af.offentlighed.og.privatliv.

Nørre Kvarter i kort

Herover ses en af mange opholdspladser ved den 
store gårdsanering i karré 6.

Nogle af kvarterets bedste gårdarealer er opnået 
ved gårdsaneringer, hvor man gennem at samle 
cykelparkering, renovation etc. samt at få ryddet 
op i mængden af skure og barakker har vundet 
muligheder for lege- og opholdsfaciliteter og en 
grad af grønt, som de enkelte gårde ikke ville have 
mulighed for hver især.

Herunder ses to gårde, som primært bruges til 
parkering - Studiestræde 40 og Nørre Voldgade 
12A. Overalt hvor bilerne kommer frem, synes de 
at medbringe et livsfornægtende dække af asfalt.
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Biofaktor
En.biofaktor.er.et.mål.for.omfanget.af.et.områdes.grønne.elementer.set.i.
forhold.til.dets.størrelse..Forskellige.belægninger.og.beplantningstyper.har.
forskellig.biologisk.aktivitet.og.tæthed..og.dermed.forskellig.biofaktor.
. Typisk.vil.biofaktoren.være.størst.ved.modne,.højt.udviklede.biotoper.som.
den.frit.voksede.skov,.som.er.karakteriseret.af.et.komplekst.samspil.af.et.
meget.højt.antal.arter.og.organismer..Mange.af.vore.kultiverede.landskabs
typer,.både.i.landbruget.og.i.byen,.vil.heroverfor.have.en.lavere.biofaktor..
Typisk.vil.det.være.sådan,.at.jo.højere.kulturtryk.(jo.mere.beskæring,.høst.
og pleje, jo tættere bebyggelse og trafik) jo lavere vil biofaktoren være. 
. Den.moderne.by.har.gradvist.fortrængt.de.grønne.elementer,.og.i.de.grøn
ne enklaver, som stadig findes mellem husene, er livsvilkårene mere dikteret 
af.vedligeholdelsespraktiske.rationaler.end.af.forståelsen.af.det.livsvigtige.i.at.
styrke.symbiosen.mellem.menneske.og.natur..De.nuværende.byer.er.usunde.
og.ubæredygtige.og.har.udviklet.et.stadig.mere.kunstigt.forhold.til.vores.na
turgrundlag..Men.det.behøver.ikke.at.være.sådan..Udviklingen.kan.vendes..
Udviklingen.skal.vendes,.og.fremtidens.bæredygtige.by.må.nødvendigvis.
reetablere.en.tilknytning.til.naturen.og.blive.reintegreret.i.levende.systemer.
af.langt.højere.kompleksitet..En.højere.biofaktor..det.at.fremtidens.by.rum
mer.langt.mere.natur..er.et.mål.for.denne.udvikling..
. Biofaktorberegningen.stammer.fra.Tyskland,.hvor.den.bliver.brugt.i.by
planlægningen..Man.kan.for.eksempel.for.et.industriområde.stille.krav.om.
en.biofaktor.på.0,4,.for.et.boligområde.0,6.og.for.en.børnehave.0,8..I.Sverige.
har.man.tilsvarende.eksempler.på,.at.der.indgår.biofaktorkrav.i.lokalplaner..
Herhjemme er brugen af biofaktor-beregninger endnu ikke så langt fremme, 
men.det.indgår.for.eksempel.i.grønne.regnskaber.for.boligbebyggelser.77

. En.høj.biofaktor.indikere.en.høj.grad.af.fotosyntese..Når.sollyset.ram
mer.planternes.blade,.sker.der.i.bladenes.grønkorn.en.fotosyntese,.hvor.kul
dioxid (CO2) og vand (H2O) omdannes til glukose (C6H12O6) og ilt (O2)..En.
øget fotosyntese og binding af CO2.i.levende.plantemateriale.virker.således.
positivt ind i det CO2regnskab,.som.verdenssamfundet.i.disse.år.er.ved.at.
gøre.til.målestok.for.indsatsen.mod.den.globale.opvarmning.78.Gennem.en.
systematisk byforgrønnelsesproces kan vi være med til at afbøde byens nu 
stærkt negative indflydelse på CO2regnskabet..og.dén.globale.opvarmning,.
som truer med at accelerere globale klimaændringer.
 Bladet er i al sin enkelhed en genial solfanger: skabt af fornyelige ressour
cer, selvproducerende, selvforsynende, selvopretholdende, selvfornyende og 
fuldt recirkulerbar - alt sammen uden behov for lagringsmedier, lossepladser, 
transport og højteknologi. Og så findes bladet i et utal af smukke former. 
 Omfanget af planternes biologiske aktivitet hænger nøje sammen med blad-
arealet..Som.man.kan.se.af.tabellen.i.marginen.til.venstre,.har.for.eksempel.
uklippet græs langt større bladoverflade pr. m2.end.klippet.græs..Der.kan.
således være en faktor 100 til forskel, alt efter om man på en tagflade vælger 
en.sedumbeplantning.af.små.stenurter.eller.et.uklippet.græstag..Tilsvarende.
er.der.bladarealmæssigt..og.dermed.også.fotosyntesemæssigt.og.luftrens
ningsmæssigt - stor forskel på, om man til en facade vælger rådhusvin, som 

Af 100% lysindfald bliver:

 20-40% fordampning

 5-30% refleksion

     10-50% varme

5-20% fotosyntese 83

Når lyset rammer et blad, aktiverer det en række 
processer, som har vital betydning for opretholdel-
sen af vore basale livsvilkår. Alene derfor er der al 
mulig grund til at styrke byens grønne lunger. 

Fotosyntesen sker efter følgende formel:

6 CO2 + 6 H2O + 2,83 kJ = C6H12O6 + 6 O2

Bladoverflade i m2 pr. m2 mur- og jordflade 84

Klippet græs 3 cm 6 m2

Klippet græs 5 cm 9 m2

60 cm langt græs op til 225 m2

Uklippet græstag  over 100 m2

Sedum, til 8 cm  1 m2

Sedum, meget tæt, til 10 cm 2,4 m2

Rådhusvin/vildvin 10 cm tyk 3 m2

Rådhusvin/vildvin 20 cm tyk 5 m2

Vedbend 25 cm tyk 11,8 m2
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		Biofaktor-beregning	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 biofaktor	 	 basis	 	 eks.	1	 eks.	2	 eks.	3	 eks.	4	

	 	 Belægninger	 	 	 m2	 	 m2	 m2	 m2	 m2	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Asfalt,	beton	 0,0	 	 90	 	 0	 0	 0	 0	

	 	 Brosten,	grusflade	 0,2	 	 0	 	 90	 80	 20	 60	

	 	 Piksten,	armeret	græs	 0,4	 	 0	 	 0	 0	 60	 0	

	 	 Tætklippet	græs	 0,5	 	 0	 	 0	 0	 0	 0	

	 	 Fritvokset	græs,	staudebed	 1,0	 	 0	 	 0	 10	 10	 30	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Beplantninger	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Buskads	og	hække	 1,5	 	 0	 	 0	 0	 0	 0	

	 	 Træer,	mindre	 2,0	 	 0	 	 0	 0	 0	 0	

	 	 Træer,	store		 3,0	 	 0	 	 0	 0	 0	 0	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Vand		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Vandkunst	 0,5	 	 0	 	 0	 0	 0	 0	

	 	 Biologisk	levende	søareal	 1,5	 	 0	 	 0	 0	 0	 0	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Facadebeplantninger	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Facadebeplantning,	tæt/klippet	 0,5	 	 0	 	 50	 120	 160	 40	

	 	 Facadebeplantning	med	volumen	 1,0	 	 0	 	 0	 0	 0	 40	

	 	 Facadebeplantning	med	stort	volumen	 1,5	 	 0	 	 0	 0	 0	 40	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Tagbevoksninger	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Tagplantning,	sedum	 0,5	 	 0		 	 0	 0	 0	 0	

	 	 Tagplantning,	fritvokset	langt	græs	 2,0	 	 0		 	 0	 0	 0	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Samlet	grundareal	 	 	 280		 	 280		 280		 280		 280		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Biofaktor		 	 	 0,00		 	 0,15		 0,31		 0,42		 0,58		
	 	 	 	 	

	 	 Dette	Excel-ark	kan	downloades	fra	www.jenshvass.com/agenda21/biofaktor.html	

Med dette regneark kan man beregne en biofaktor 
for et givet område. Ved først at taste eksisterende 
forhold ind i venstre kolonne, kan man i de følgen-
de kolonner se, hvordan man gennem ændringer 
af belægningstype og etablering af beplantning af 
forskellig beskaffenhed - gennem en sum af indsat-
ser - kan etablere en ganske pæn biofaktor selv i 
en meget tæt bebygget situation som her.

Tallene i regnearket tager udgangspunkt i Studie-
stræde 5, se billederne på næste side.

kun.danner.ét.lag.blade,.eller.en.beplantning,.som.med.tiden.vokser.sig.stor.
og.tyk..Endda.vil.der.være.situationer,.hvor.netop.sedum.og.rådhusvin.er.
den.rette.løsning..
 I dagtimerne producerer 25 m2 bladoverflade via fotosyntesen cirka 27 g 
ilt pr. time, hvilket modsvarer et menneskes forbrug. Hvis man korrigerer 
for.nat.og.vinterstilstand,.går.der.på.årsbasis.omkring.150.m2.bladareal.til.
at producere ilt til ét menneske. Dette svarer således til omkring 40 m2.råd
husvin,.1015.m2.tyk.vedbendbevoksning,.1,5.m2.langt,.fritvokset.tag.eller.
et.træ.med.en.diameter.på.5.m.79.
. Biofaktorberegningen.er.en.måde,.hvorpå.man.kan.afveje.de.enkelte.fak
torers.vægt.og.styrke.og.få.et.samlet.mål for de grønne elementer. Ovenstå
ende regneark er udarbejdet til vilkårene i tæt bymæssig bebyggelse. Her har 
hver.belægnings.og.beplantningstype.fået.tildelt.en.biofaktor,.som.afspejler.
forskelle.i.den.biologiske.aktivitet..Med.dette.regneark.kan.man.beregne.en.
given.ejendoms.biofaktor.og.afprøve,.hvordan.forskellige.ændringer.vil.virke.
ind på biofaktoren. Regnearket er tilgængelig på www.jenshvass.com, hvor 
der.også.er.yderligere.instrukser.om.anvendelsen..
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Herover ses billeder fra Studiestræde 5, som er 
brugt som eksempel i regnearket. 

I eksempel 1 er bagmuren mod nr. 5 tilplantet med 
rådhusvin i 4 meters højde, i eksempel 2 får råd-
husvinen lov at løbe helt op i 10 meters højde, i 
eksempel 3 er der er yderligere etableret 40 m2 

facadebeplantning på gårdens vinduesfacader, 
mens der i eksempel 4 er brugt facadebeplantning 
med volumen og med stort volumen.
Samtidig er asfaltbelægningen i eksempel 1 skiftet 
med brosten. I eksempel 2 er der etableret et smalt 
bed i gårdens hele længde, i eksempel 3 er en del 
af brostenene erstattet med piksten, og i eksempel 
4 er der indarbejdet et regulært grønt areal.

I.regnearket.på.modstående.side.er.Studiestræde.5.brugt.som.eksempel..Med.
en.lille.smal.grund.med.for,.side.og.baghus.i.45.etager.og.et.grundareal.
på.280.m2.er.Studiestræde.5.en.typisk.ejendom.for.Nørre.Kvarter..Friarealet.
er.90.m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 300%.80

 I venstre kolonne er den nuværende situation indtastet. Da der ikke fin
des grønne elementer overhovedet, er biofaktoren 0. Herefter kan man lave 
forskellige scenarier med gradvist mere grønt. Som man kan se i eksempel 
4,.er.det.muligt.gennem.en.sum.af.indsatser.at.opnå.en.biofaktor.på.0,58..
. Regnearket.er.udarbejdet.på.baggrund.af.et.regneark.fra.Statens.Bygge
forskningsinstitut.til.brug.ved.udarbejdelsen.af.grønne.regnskaber.for.bo
ligbebyggelser..Det.er.dog.ændret,.således.at.det.samlede.grundareal.skal.
indtastes..81 Hvis man foretrækker at lave en biofaktor-beregning i forhold til 
friarealet,.kan.man.i.stedet.blot.indtaste.dette..Men.det.giver.ikke.noget.reelt.
billede.af.den.biologiske.tæthed.i.den.tæt.byggede.by..I.eksemplet.ovenfor.
ville.man.ved.kun.at.benytte.friarealet.opnå.en.biofaktor.på.0,48,.0,96,.1,31.
og 1,80 for de fire eksempler - eller omkring 3 gange højere.
I.problemformuleringen.til.Nørre Kvarters grønne lunger.skrev.jeg,.at.jeg.
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rådhusvin,	evt.	blandet	bevoksning	
blåregn/træmorder	på	klatrestativ,	udformet	som	solafskærmning	
rådhusvin	
rådhusvin	
rådhusvin	og	vildvin,	evt.	blandet	bevoksning	
blåregn/træmorder	på	klatrestativ,	udformet	som	solafskærmning	
rådhusvin,	præcist	holdt	fri	af	tagkanter	
rådhusvin,	præcist	holdt	fri	af	tagkanter	
blåregn/træmorder	på	klatrestativ,	udformet	som	solafskærmning	
rådhusvin,	præcist	holdt	fri	af	tagkanter

350	m2	sedum,	(50	m2	græs	bf	2x),	50	m2	terrasse	på	450	m2	fladt	tag
blåregn/træmorder	på	klatrestativ,	udformet	som	solafskærmning
rådhusvin,	evt.	delvist	blandet	beplantning
rådhusvin
rådhusvin,	evt.	slyngende	planter	på	wire
rådhusvin,	evt.	slyngende	planter	på	wire
blomstrende	slyngplanter	som	klematis
rådhusvin
blåregn/blomstrende	vækster	på	wire
rådhusvin,	præcist	holdt	fri	af	tagkanter

slyngende	vækst	på	wire	(blåregn)
slyngende	vækst	på	wire	(blåregn)
slyngende	vækst	på	wire	(blåregn)
vedbend	(eksisterende),	klippes	mod	tag
slyngende	vækst	på	wire	-	(klematis,	blåregn)
vedbend	(eksisterende),	klippes	mod	tag
blomstrende	vækst	på	stativ
rådhusvin
rådhusvin
vedbend

slyngende	vækst	(blåregn/træmorder)	på	stativ
slyngende	vækst	(blåregn)	på	stativ	udformet	som	solafskærmning
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin+blandet	beplantning	på	wire
rådhusvin
blåregn	på	wire/altanbrystning
blåregn	på	wire/altanbrystning
rådhusvin+blandet	beplantning	på	wire
kandelaberklippet	rådhusvin

rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin
småblomstrede	rosa/hvide	klematis	over	facadeudhæng,	40	m
rådhusvin
vedbend
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin+blandet	beplantning	på	wire

kandelaberklippet	rådhusvin
slyngende	vækst	(blåregn)	på	stativ,	udformet	som	solafskærmning
tyk	bevoksning	(vedbend,	arkitektens	trøst)
slyngende	vækst	(blåregn)	på	stativ,	udformet	som	solafskærmning
rådhusvin
500	m2	sedum,	(50	m2	græs	bf	2x),	75	m2	terrasse	på	625	m2	fladt	tag
blåregn	på	wire/altanbrystning
rådhusvin+blåregn
rådhusvin
rådhusvin

rådhusvin
slyngende	vækster	(blåregn/træmorder)
rådhusvin+blandet	beplantning	på	wire
vedbend,	tyk	beplantning
slyngende	vækst	(blåregn)	på	stativ,	udformet	som	solafskærmning
rådhusvin+blandet	beplantning	på	wire

blandet	bevoksning

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66

VG	12
VG	12A
LB	6
LB	6
LB	8
VG	12A
VG	12A
LB	8
LB	10
LB	10

VG	12A
LB	10
LB	12
LB	12+14
LB	12
LB	14
LB	14	SS	21
SS	21
SS	21
SS	19

SS	19	
SS	17
SS	15
SS	13A
SS	13D
SS	13D
SS	13
SS	13C
SS	7
SS	7

NG	7D
NG	7D
NG	7D
SS	11
SS	9+11
SS	13B
SS	9
SS	7+9
SS	5
SS	5

SS	3
SS	1
NG	7
SS	1
GT	8
GT	14
GT	14+18
GT	16
GT	16+18
GT	18

GT	18
VG	2B
VG	2B
VG	2B-D
VG	2C-D
VG	2B-D
VG	4	
VG	4
VG	6
VG	8

VG	8
VG	10
VG	10
VG	10
VG	10
VG	10

i	alt

80	m2

25	m2

20	m2

110	m2

50	m2

110	m2

60	m2

90	m2

30	m2

30	m2

400	m2

30	m2

60	m2

90	m2

15	m2

35	m2

10	m2

50	m2

25	m2

110	m2

10	m2

60	m2

30	m2

80	m2

5	m2

40	m2

15	m2

50	m2

60	m2

40	m2

55	m2

130	m2

50	m2

35	m2

90	m2

80	m2

30	m2

15	m2

170	m2

25	m2

120	m2

90	m2

100	m2

40	m2

40	m2

100	m2

120	m2

160	m2

100	m2

240	m2

35	m2

30	m2

50	m2

120	m2

85	m2

550	m2

50	m2

140	m2

100	m2

120	m2

50	m2

210	m2

110	m2

60	m2

35	m2

110	m2

5.435	m2

bagmur,	få	åbn.	*
vinduesfacade
bagmur	*
bagmur	*
bagmur	*
vinduesfacade
bagmur	*
gavl/vinduesfacade
vinduesfacade	*
gavl	*

taghave
vinduesfacade
bagmur	*
gavl	*
gavl	*
bagmur	*
mur	*
gavl	*
vinduesfacade
gavl	*

bagmur	*
bagmur	*
gavl	*
gavl+bagmur	*
vinduesfacade
gavl	*
vinduesfacade
gavl,	få	åbninger
gavl,	få	åbninger
bagmur	*

vinduesfacade	*
vinduesfacade
bagmur	*
gavl	*
gavl	*
gavl	*
3	altaner+gavl
altan+gavl
bagmur	*
vinduesfacade

bagmur	*
bagmur	*
bagmur
taghave
bagmur
mur+gavl,	få	åbn.	*
mur+gavl,	få	åbn.	*
bagmur+mur	*
bagmur	*
bagmur	*

vinduesfacade
vinduesfacade
gavl	*
4	vinduesfacader
bagmur	*
taghave
gavl	*
gavl/trappe/bagmur
bagmur	*
bagmur	*

bagmur	*
3	brandtrapper
bagmur	*
2	trappetårne	*
vinduesfacade	*
bagmur	*

karré	3

0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5

0,5x

1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
0,5
1,0
0,5

1,5
1,5	
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
0,5
0,5
1,5

1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0

0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0

0,5
1,0
1,5
1,0
0,5
0,5x

1,0
0,5
0,5
0,5

0,5
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0

0,3

Biofaktor-beregning	for	karré	3
	 #	 sted	 areal	 type	 biofaktor		 beplantningstype	og	evt.	kommentar
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Biofaktor-beregning for karré 3

Samlet areal 85 13.500 m2 100%
Heraf friareal  ~2.000 m2 15%
Heraf bebygget ~11.500 m2 85%

Beplantningspotentiale 5.435 m2 40%
Heraf taghaver 1.040 m2 8%
Heraf gavl- og bagmure 3.200 m2 4%

Nuværende biofaktor 0,024 1 x
Biofaktor forøgelse 0,31 13 x
Biofaktor i alt 0,33

Biofaktor

58

66

61

60

53 56

35

30 29

59 11

sigtede.mod.at.kunne.anvise.muligheder.for.en.fordobling.af.Nørre.Kvarters.
’lungekapacitet’. Men biofaktor-beregninger for hele kvarteret vil være meget 
arbejdskrævende.at.gennemføre..Jeg.har.derfor.valgt.karré.3.som.eksempel.
og.har.prøvet.at.illustrere.beplantningspotentialet.for.dette.område.ved.en.
systematisk tilplantning af gavle, bagmure og vandette tagflader. 
. Karré.3.er.nærmere.behandlet.pp..8495,.så.den.vil.kun.blive.sporadisk.
introduceret her. Karreen er en af kvarterets tættest bebyggede og mindst 
grønne karreer - karreens træer kan tælles på én hånd. Bebyggelsesprocenten 
er.på.over.400%,.og.omkring.85%.af.karreens.13.500.m2.er.bebygget,.hvil
ket.giver.et.friareal.på.kun.15%..Som.man.kan.se.af.registreringskortene.
pp..46,.48.og.50.er.friarealerne.for.en.stor.dels.vedkommende.asfalterede.
og har overvejende funktion som adgangs- og parkeringsarealer. Hvis man 
beregner biofaktoren for karré 3 og medregner de åbne belægninger, faca
debeplantninger, buskadser og træer, som findes i karreen, giver det en bio
faktor.på.kun.0,024..hvilket.er.meget.lavt.og.blot.omkring.en.hundrededel.
af.biofaktoren.for.et.fuldt.udviklet.økosystem..
 Jeg har derefter gennemgået karré 3s bebyggelse, flade for flade, for at 
afdække.det.samlede.beplantningspotentiale.ved.en.systematisk.tilplantning.
af.de.mange.nu.tomme.gavle.og.bagmure..Man.vil.herigennem.kunne.opnå.
en.biofaktor.på.0,33..eller.omkring.en.13dobling.af.det.nuværende.grønne.
volumen.82.En.byforgrønnelse.af.dette.omfang.vil.indebære.et.helt.anderle
des.sundt,.varieret.og.oplevelsesrigt.bymiljø..
 Skemaet på modstående side viser de medregnede facade- og tagbeplant
ninger..De.i.alt.5.435.m2.beplantning.svarer.til.40%.af.karreens.areal,.eller.
270%.af.karreens.friareal..Dette.tydeliggør,.at.man.i.byforgrønnelsen.af.en.
tæt.bystruktur.som.denne.er.nødt.til.at.se.op..og.i.stor.udstrækning.inddrage.

Herover er det udsigten fra Sankt Petri Kirkes spir 
mod syd ind over karré 3. I forgrunden er det Stu-
diestræde. Tallene i billedet refererer til skemaet 
på modsatte side.

Skemaet på modsatte side viser de enkelte poster 
i karré 3s beplantningspotentiale. En * angiver at 
den pågældende mur står i skel.
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Nørre Kvarters grønne lunger

Kortet over karré 3 på modstående side findes på 
www.jenshvass.com. Her kan man ved at klikke 
på de små firkanter hente billeder frem i popup-
vinduer af potentielle beplantningsflader. Ved at 
holde musen over billedet kan man dernæst få en 
idé om den mulige beplantnings omfang, skitseret 
som på billederne herover.

Der er i skitseringen ikke tilstræbt nogen grad af 
’naturalisme’, men kun at illustrere beplantnings-
potentialets omfang og samspillet mellem arkitek-
tur og beplantning i en bystruktur som i karré 3. 

de lodrette flader. Selvom bagmurene typisk er over 15 m høje, har jeg ved 
beregningerne.anvendt.en.maksimal.højde.på.10.m,.hvilket.svarer.til,.hvad.
man.ved.en.årlig.beskæring.ville.klippe.en.rådhusvin.tilbage.til..
. For.at.visualisere.beplantningspotentialet.for.karré.3.har.jeg.udarbejdet.et.
kort over karré 3, som findes på www.jenshvass.com (se modstående side). 
Via kortets små firkanter kan man gå på opdagelse i karreens indre og klikke 
billeder.frem.dels.af.karreens.nu.meget.få.grønne.elementer,.dels.af.de.mange.
lodrette flader, som er potentielt egnede til beplantning. De steder, hvor der er 
mulighed for facadebeplantning, ligger der under billedet af de eksisterende 
forhold.et.billede,.hvor.beplantningen.er.antydet.som.på.billederne.herover..
Disse.billeder.fremkaldes.ved.at.føre.musen.ind.over.billedet..Der.er.ikke.
tilstræbt.nogen.’naturalisme’.i.skildringen..blot.at.visualisere.beplantnings
potentialets.omfang.og.samspillet.mellem.bygning,.rum.og.beplantning..De.
mange.billeder.er.kædet.sammen.til.en.rundtur,.som.giver.et.godt.indblik.i.
karré.3s.bebyggelsesstruktur.og.beplantningspotentiale..
. En.biofaktorberegning.giver.et.mål.for.den.plantemæssige.tæthed.og.bio
logiske.aktivitet..Det.er.et.rent.kvantitativt.mål,.som.ikke.siger.noget.om.de.
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Biofaktor

Karré 3s beplantningspotentiale. æstetiske.kvaliteter.eller.om.økosystemernes.kompleksitet..Men.endda.kan.
man.sige,.at.en.øget.biofaktor.på.en.lang.række.områder.vil.øge.livskvaliteten.
i.vore.nuværende.bymiljøer.og.grundlæggende.gøre.dem.mere.levende.
 Sammenfattende kan man sige, at en fuld implementering af en facade
beplantning, som den her er skitseret for karré 3, i løbet af en cirka ti-årig 
periode vil føre til en byforgrønnelse med en tæthed på højde med de fleste 
forstads.og.villakvarterer..Man.ville.nå.en.situation,.hvor.de.mange.vindues
facader i karreerne står i grønne omgivelser, og ikke som nu i en stenørken. 
Facadeplantning i dette omfang vil fordre en vis pasning, ikke mindst i etab
leringsfasen..Men.det.vil.indebære.en.lang.række.positive.indvirkninger.på.
vore.livsvilkår..på.bymiljøets.biodiversitet,.mikroklima,.oplevelsesrigdom.
og sundhed såvel som på vor bys indflydelse på omverden.
. De.øvrige.karreer.har.områder,.hvor.der.er.mere.grønt.end.i.karré.3,.så.en.
tilsvarende.biofaktorberegning.ville.vise.en.lidt.lavere.forøgelse.end.karré.
3..Men.som.det.vil.fremgå.af.rundturene.i.de.enkelte.karreer.i.det.følgende,.
er.der.for.størstedelen.af.Nørre.Kvarter.tale.om.samme.fortættede.bytekstur.
som.karré.3..og.dermed.om.samme.store.beplantningspotentiale.


