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Nørre Kvarters grønne lunger

Karré 5 facadebeplantninger ~1:1.000.

 eksisterende træer

 teksthenvisning (11)

 mulig placering af træer

 mulig facadebeplantning, bagmure og gavle
 mulig facadebeplantning, vinduesfacade
 eksisterende facadebeplantning
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Tomme gavle og bagmure i karré 5.

Karré 5

3

1
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Rundtur.i.karré.5.
Denne.karré.er.afgrænset.af.Larsbjørnsstræde,.Studiestræde,.Vester.Vold
gade.og.Sankt.Peders.Stræde..Som.man.kan.fornemme.af.kortet,.er.karreen.
ikke mindst i den vestlige ende ganske tæt bebygget. Man finder her flere 
eksempler.på,.hvordan.en.nyere.erhvervsbebyggelse.bryder.med.den.relation.
mellem.bygning.og.mellemrum,.som.er.karakteristisk.for.den.historiske.by,.
med.en.endnu.højere.bebyggelsestæthed.til.følge..
. Omkring.det.nordøstlige.hjørne.af.karreen.er.der.etableret.et.samlet.gård
anlæg.for.Larsbjørnsstræde.1921.og.Sankt.Peders.Stræde.3539.(3)..På.bag
grund.af.de.omkringliggende.gaders.vegetationsløshed.fremstår.anlægget.
overraskende.frodigt,.og.de.forskellige.afsnit.har.en.ganske.forskelligartet.
karakter..Ud.over.en.zone.med.opholdsarealer.langs.med.husene.mod.gaden.
er.der.i.gårdens.midte.blevet.plads.til.en.lille.grønning.med.græs.og.bold
bane.i.det.inderste.hjørne.(3d),.hvilket.i.middelalderbyen.er.en.særlig.luk
sus..Dette.gårdanlæg.udgør.karreens.største.samlede.grønne.enklave..Det.
demonstrerer.med.al.tydelighed,.at.det.selv.midt.i.den.tætteste.by.er.muligt.
at.etablere.udpræget.grønne.områder.med.store.opholdskvaliteter.
. De.bagmure,.som.danner.afgrænsningen.mod.resten.af.karreen,.fremstår.
overalt.helt.nøgne.og.vinduesløse.i.omkring.15.meters.højde..Der.er.i.alt.næ
sten.100.løbende.meter.af.disse.helt.tomme.bagfacader.og.man.har.hermed.
i.alt.cirka.1.500.m2.bagmur.i.dette.gårdanlæg..eller.et.areal.større.end.det.
samlede.gårdareal..som.det.ville.være.oplagt.at.tilplante.med.facadeplanter..
Selv.et.sted.som.her,.som.nu.fremstår.ganske.grønt,.har.således.et.stort.po
tentiale.i.retning.af.yderligere.forgrønnelse..
 Tilsvarende finder man i langt de fleste gårdrum i Nørre Kvarter tomme 
gavle.og.bagmure,.som.umiddelbart.er.velegnede.til.facadebeplantninger,.
med.et.areal.så.stort.som.eller.større.end.friarealet..For.mindre.gårdrums.
vedkommende.kan.arealet.af.de.tomme,.lodrette.gavle.og.bagmure.være.ad
skillige.gange.større.end.det.vandrette.friareal..Ved.at.tilplante.disse.lodrette.
flader ændrer man samtidig på balancen mellem vinduesfacader og bagsider, 
således.at.vinduesfacaderne.med.deres.langt.rigere.arkitektoniske.artikula
tion.kommer.til.at.stå.klarere.frem.i.helheden..
. Hvis.man.sammenligner.gårdsammenlægningen.i.karré.5.med.Nørre.
Kvarters.anden.store.gårdsammenlægning.umiddelbart.på.den.anden.side.af.
Sankt.Peders.Stræde.(se.pp..11721),.så.fremstår.gårdanlægget.i.karré.6.mere.
frodigt.og.med.en.anden.oplevelse.af.uudgrundelighed.i.rummets.størrelse..
Dette.hænger.sammen.med,.at.man.her.systematisk.har.tilplantet.de.tom

Karré 5

Samlet areal 85 10.100 m2

Heraf bebygget areal 8.200 m2

I procent 80%
Anslået bebyggelsesprocent  350% 

Friareal   1.900 m2

I procent 20%
Heraf primært parkering 500 m2

Heraf primært ophold 1.000 m2

Heraf asfalt og beton  700 m2

Heraf åben belægning   800 m2

Heraf grønt  400 m2

Antal træer 23 (+1)
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Nørre Kvarters grønne lunger

På muren mellem Larsbjørnsstræde 21 og 23 (her-
over) vokser en kinesisk blåregn. Blot et enkelt ele-
ment, som får plads til at udfolde sig, kan tilføre et 
sted stor frodighed. 

Vender man sig om (billederne herunder) er der 
store murflader, som fortjente en tilplantning (2).

me gavl- og bagmure, så der stort set kun findes vinduesfacader og grønne 
vægge..Man.har.således.med.vegetationen.opnået.at.sløre.de.ikke.altid.lige.
smukke brudflader, som opstår, når man fjerner side- og baghuse.
. Billederne.på.denne.side.er.taget.fra.Larsbjørnsstræde.23.(2),.som.sammen.
med.nr..25.ikke.indgår.i.gårdsammenlægningen.i.karré.5..Man.fornemmer.
her,.hvordan.blot.en.enkelt.blåregn.på.muren.mellem.nr..21.og.23.kan.tilføre.
et.gårdmiljø.en.fornemmelse.af.stor.frodighed..Som.man.kan.se.af.billedet.
herunder,.har.man.plantet.et.ahorntræ..Men.det.vil.hurtigt.blive.meget.stort.
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Bag Larsbjørnsstræde 19-21 og Sankt Peders Stræ-
de 35-39 er baggårdene blevet lagt sammen til et 
større samlet rum (3a-e). 

Billederne herover og til højre er fra den del af 
området, som vender ud mod Larsbjørnsstræde 
(3a). 

Herunder ses bagmuren ind mod Larsbjørnsstræ-
de 17 (3c). For neden til højre er det bagmuren ud 
mod Studiestræde (5b), hvor der i åbningen mellem 
side- og baghus i nr. 24 er udspændt altaner. Dette 
gårdanlæg har i alt omkring 1.500 m2 tom bagmur 
mod resten af karreen, som repræsenterer et stort 
beplantningspotentiale.

Karré 5
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Nørre Kvarters grønne lunger

Mellem side- og baghuset i Studiestræde 24 (5b) 
har man spændt tre store altanplader ud. Herfra 
er der en god udsigt over grønningen i karreens 
midte.

Billederne herunder er fra passagen ud mod Sankt 
Peders Stræde 37-39 (3e), hvor der er etableret al-
taner på nr. 37. 

i.det.snævre.gårdrum..Det.var.derfor.nok.en.bedre.løsning.at.bevare.rummet.
åbent.og.tilplante.gavlmuren.ind.mod.nr..25,.måske.med.endnu.en.blåregn..
. I.det.store.gårdanlæg.er.der.i.rækken.af.tomme.bagmure.mod.resten.af.
anlægget.en.åbning.mellem.side.og.baghuset.i.Studiestræde.24.(5b)..Her.
har man spændt tre store altanplader ud, og har hermed skabt flere af de i 
kvarteret.meget.sparsomme.kvadratmeter.til.ophold..Fra.disse.altaner.er.
der.udsigt.ud.over.gårdsaneringen.med.dens.mange.grønne.elementer..Al
tanerne.er.dog.meget.eksponerede.for.indblik..Det.ville.derfor.være.en.god.
idé.at.tilplante.altanerne.med.en.klatreplante.som.blåregn.eller.træmorder,.

så.altanerne.fremstod.som.en.grøn.skulptur..Hermed.ville.man.også.få.et.
markant.grønt.element.ind.i.Studiestræde.24s.gård.(5a)..Tilsvarende.er.der.
etableret.altaner.ved.Sankt.Peders.Stræde.37.(3e)..I.den.tætte.by.er.altaner.
en.god.måde.at.skabe.udeopholdsmuligheder,.og.man.kunne.med.fordel.
indarbejde.dem.mange.andre.steder.i.kvarteret..
. Gårdrummet.bag.hjørnet.af.Larsbjørnsstræde.og.Studiestræde.(4).er.så.
snævert.og.dybt,.at.der.ikke.når.meget.lys.ned.i.bunden..Man.har.her.gjort.
en.del.ud.af.at.indrette.gården..Dels.er.der.møbleret.med.urtepotter,.hvor.
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Gårdrummet Larsbjørnsstræde 17 - Studiestræde 
22 (4) er så snævert og dybt, at der ikke når meget 
lys ned i bunden. Frem for plantekasser, som gør 
rummet endnu smallere, ville det her være oplagt 
at tilplante bagfacaderne. 

Herunder ses bagmuren mod Studiestræde 24.

ikke mindst en trappe, som ikke benyttes mere, fungerer fint som tableau 
og.pottereol..Dels.har.man.installeret.store.plantekasser.i.trykimprægneret.
træ.op.ad.en.nordvendt.mur,.hvor.solens.stråler.aldrig.vil.kunne.nå.direkte.
ned. Sådanne plantekasser vil med tiden give problemer, især for flerårige 
planter..Jorden.i.sådanne.lukkede.systemer.bliver.gradvist.udpint.og.forsu
ret,.ligesom.der.sker.en.ophobning.af.affaldsstoffer..Ikke.mindst.træer.vil.
i.længden.have.svært.ved.at.overleve..som.i.dette.tilfælde.to.opstammede.
ahorntræer..Hvor.man.overhovedet.kan.komme.til.det,.er.det.derfor.langt.at.
foretrække.at.få.planterne.direkte.i.jorden.

. Frem.for.plantekasser,.som.gør.fornemmelsen.af.det.snævre.rum.endnu.
smallere,.var.det.i.en.gård.som.denne.bedre.at.tilplante.facaderne..det.kunne.
være en selvhæftende rådhusvin, som fik lov at dække bagmuren ind mod 
Studiestræde.24.og.den.næsten.vinduesløse.bagfacade.for.Studiestræde,.
eventuelt.suppleret.med.en.blomstrende.plante.som.kinesisk.blåregn.på.wires.
på.den.lyse.side.af.gården..og.så.i.stedet.møblere.rummet.med.potter,.som.er.
lette at flytte rundt på og som ikke reducerer den i forvejen lille gulvflade. I 
forhold til den nuværende meget ensartede asfaltflade ville en belægning med 
brosten.eller.chaussésten..eller.et.andet.materiale,.som.giver.en.tilsvarende.
markant underdeling af fladen - være med til, at fladen opleves større.
. Studiestræde.2630.(6).har.et.lille.gårdanlæg,.som.nu.er.helt.domineret.af,.
at.der.er.3.biler.parkeret.i.den.indre.gård..Asfalten.fortjente.her.at.blive.skiftet.
ud.med.brostensbelægning..Bagmuren.til.sidehuset.i.nr..30.kunne.passende.
tilplantes.helt..det.ville.give.gårdrummet.et.markant.grønt.element..Der.
har.tidligere.stået.små.vedbend.på.stedet,.men.de.er.for.nylig.blevet.fjernet..
I.hjørnet.mellem.for.og.sidehus.har.man.i.Studiestræde.30.fundet.en.god.
placering.til.tre.altaner.med.eftermiddagssol.(se.næste.side)..
. Studiestræde.32.(7).har.bevaret.en.smuk.brostensbelægning.med.bordur
sten.til.vognhjul,.og.gården.er.et.eksempel.på,.at.der.kan.ligge.butikker.i.
baghusene..Portene.for.nr..30.og.nr..32.ligger.umiddelbart.ved.siden.af.hin
anden..Ved.at.åbne.op.mellem.de.to.gårde,.kunne.man.nøjes.med.at.have.
indkørsel.gennem.den.ene.port.og.derved.vinde.plads..Plankeværket.mellem.
de to gårde er bevokset med en variant af vedbend med flerfarvede blade (se 
næste.side)..En.vedbendbeplantning.behøver.ikke.at.være.mørkegrøn.
. Går.man.ind.i.Jurahusets.gård.i.Studiestræde.34.(8a).mødes.man.umid
delbart.af.et.meget.klinisk.miljø,.som.i.høj.grad.kommer.fra.den.asfalterede.

Karré 5
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Herover ses til venstre en broget variant af ved-
bend, som vokser på plankeværket mellem Studie-
stræde 30 og 32 (6a). Til højre er det tre altaner i 
Studiestræde 30, som har fundet en solvendt krog 
mellem for- og sidehus.

Herunder er det en lille opholdsplads ved Jura-
huset (8), en af Københavns Universitets mange 
ejendomme i kvarteret. Her kunne en tilplantning 
være med til at bryde det noget kliniske indtryk og 
skabe rammer for et godt studiemiljø.

flade. For et par år siden var der grønt i det opholdshjørne, som var etable
ret.i.hjørnet,.med.askebægre.så.store.som.møllehjul..Men.græsset,.som.blot.
voksede.frem.fra.sprækkerne.mellem.betonstenene,.er.i.dag.væk..En.ud
skiftning.af.belægningen.til.en.mere.åben.type,.som.måske.endda.udenfor.
ganglinjerne.var.så.åben,.at.der.kunne.gro.græs,.ville.sammen.med.mur.og.
facadetilplantning.kunne.gøre.dette.sted.meget.mere.egnet.til.frokostpauser,.
små.informelle.møder.og.pust.mellem.lektioner,.og.dermed.være.med.til.at.
skabe.de.befordrende.rammer,.som.hører.til.et.moderne.studiemiljø..
. Grundtvigs.Hus,.Studiestræde.3640.(9),.og.KABs.administrationsbyg
ning.på.hjørnet.af.Studiestræde.og.Vester.Voldgade.(10).demonstrerer,.hvor
dan den mest ekstreme tæthed i Indre By ikke skal findes i den historiske 
bydannelse,.men.i.de.tilføjelser,.som.er.sket.op.igennem.det.20..århundrede..
KABs.grund.er.100%.bebygget,.og.friarealerne.omkring.Grundtvigs.Hus.
er.minimeret.og.reduceret.til.de.nødvendigste.adgangsgårde.og.lysgårde.for.
dog.at.få.dagslys.ind.i.bygningen..Er.de.nok.så.elegante.til.gadesiden,.er.de
res.bymæssige.og.byrumsmæssige.indvirkninger.mindre.indlysende..
. I.en.lille.gård.bag.Vester.Voldgade.11.(11),.var.der.tidligere.under.adgangs
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Herover ses lysskakten bag Grundtvigs Hus (9) ind 
mod Vester Voldgade 9 og 11. En tilplantning af 
de mange tomme flader her ville dels kunne være 
med til at rense, ilte og opfugte luften, dels gøre 
udsynet mere attraktivt.

Til højre og herunder ses KABs bygning på hjørnet 
af Studiestræde og Vester Voldgade (10). Her kun-
ne være etableret taghaver eller udeopholdsarea-
ler, men det har slet ikke figureret i den tankegang, 
som har produceret disse bygningsmaskiner. 

Karré 5
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Vester Voldgade 7-9 og Sankt Peders Stræde 47-
51 har sammenhængende gårde. Herover ses en 
vinduesfacade fra nr. 7, hvor sidehuset er bevokset 
med rådhusvin og klematis (12a). 
Til venstre er det gården bag nr. 49 (12b) set ind 
mod Grundtvigs Hus. Nederst er det en af flere 
vedbendbeplantninger, somgik til ved en radikal 
tilbageskæring i 2004 (se Grønne lunger p. 15).

trappen.til.det.russiske.kulturinstitut..hvor.ingen.cykel.eller.bil.kunne.holde.
og.ingen.affaldscontainer.gøre.den.pladsen.stridig..en.blot.1.m2.stor.rosen
have.lavet.af.løse.mursten.og.et.par.poser.pottemuld.med.et.bunddække.af.
husfred,.og.et.lysende.billede.på,.hvordan.vi.mennesker.bringer.naturen.med.
rundt.overalt,.hvor.vi.kan.komme.af.sted.med.det..Men.sidst.jeg.var.forbi,.
var.der.gang.i.en.større.oprydning,.og.rosenhaven.var.væk...
. Vester.Voldgade.79.og.Sankt.Peders.Stræde.4751.har.et.sammenhæn
gende.gårdanlæg,.hvor.der.er.gjort.en.del.ud.af.beplantningen..Man.ser.her.
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Sankt Peders Stræde 41 (14) har en charmerende 
og relativt lys gård, hvor man har fået nedlagt 
bilparkeringen og dermed opnået en langt højere 
brugsværdi.

Herunder ses gården bag Sankt Peders Stræde 
43-45 med gangbroer mellem forhuset og baghuset 
(13). Biler, cykler, affaldsbeholdere, paller, skram-
mel og lappet asfalt skaber tilsammen sin særli-
ge, arbejdsomme atmosfære. Her er ikke mange 
rekreative muligheder for hverken beboere eller 
ansatte, og naturelementer synes næsten systema-
tisk holdt ude. 

eksempler.på.rådhusvin.på.vinduesfacader.(12a)..Omkring.nr..49A.og.7A.
(12b) var der tidligere nogle meget store og flotte vedbend på gavle og trap
petårne,.som.igennem.en.årrække.havde.vokset.sig.meget.store.og.sine.steder.
stod.næsten.to.meter.ud.fra.murene.(se.billede.nederst.på.foregående.side).
Disse.vedbend.blev.i.2004.skåret.meget.radikalt.tilbage.med.motorsav,.helt.
inde.langs.muren..Det.har.været.mere.end.planterne.har.kunnet.klare,.for.
de.er.alle.gået.til..Tilbageskæringen.burde.have.været.gjort.i.etaper,.så.man.
ikke.fjernede.hele.bladarealet.på.én.gang..Man.kunne.have.nøjedes.med.at.
skære.dem.tilbage.på.det.nederste.stykke,.så.cykler.kunne.stå.i.tørvejr.un
der.en.baldakin.af.vedbend..eller.man.kunne.blot.have.skåret.dem.ind.til.
1520.cm.tykkelse..Rådhusvin.kan.man.skære.helt.tilbage.til.roden,.og.den.
vil.skyde.igen..Men.vedbend.kan.man.åbenbart.skære.for.hårdt.tilbage.
. Sankt.Peders.Stræde.41.(14).har.en.lys.og.charmerende.gård,.hvor.blot.
parkerede.biler.indtil.for.få.år.siden.tidligere.blokerede.for.en.optimal.an
vendelse.af.gården..Men.man.har.her.fået.nedlagt.bilparkeringen,.og.i.dag.
står.udemøblerne,.hvor.i.sin.tid.bilerne.holdt..Man.kunne.ønske,.at.noget.
tilsvarende.skete.overalt.i.kvarteret..

Karré 5
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Karré 6 facadebeplantninger ~1:1.000.

 eksisterende træer

 teksthenvisning (11)

 mulig placering af træer

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

11

1a

1b

2

3e
13

12a

12b

3d
3a

3b

3c
4a

4b

59

7
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6

11

8
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Tomme gavle og bagmure i karré 6.

Karré 6
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Rundtur.i.karré.6.
Karré.6.er.afgrænset.af.Teglgårdstræde,.Sankt.Peders.Stræde,.Vester.Vold
gade,.Jarmers.Plads.og.Nørre.Voldgade..Karreen.er.fuldt.bebygget.ud.til.
gaden.med.førmodernistiske.bygninger,.kun.Hotel.Fox.ud.mod.Jarmers.
Plads.søger.med.kunst.på.solbaldakiner.og.mure.at.anslå.moderne.klange..
Karré.6.er.en.af.Nørre.Kvarters.mindste,.og.er.i.store.dele.ganske.tæt.fyldt.
af.baghuse..I.den.østlige.ende.er.karreen.dog.mere.åben.efter.en.gårdsane
ring først i 1990erne, og man finder her et af kvarterets største og mest vel
lykkede.gårdanlæg..
. Frem.til.voldenes.sløjfning.midt.i.1800tallet.udgjorde.denne.karré.byens.
vestligste.hjørne..Byen.var.meget.præcist.afgrænset,.og.umiddelbart.uden.
for.Voldgaderne.lå.byens.træbevoksede.volde..Denne.overgang.mellem.by.
og.voldanlæg,.hvor.de.grønne.volde.rejser.sig.for.enden.af.gaderummet.og.
lukker.det.af,.kan.man.i.dag.stadig.opleve.på.Christianshavn..
. I.dag.er.både.Nørrevold.og.Vestervold.sløjfede,.og.den.statelige.boulevard,.
som.blev.anlagt.sidst.i.1800tallet,.er.blevet.reduceret.til.parkeringsgade.og.
støjende trafikkorridor. Der er stadig gadetræer i midterpartiet, men med 
vejsaltning,.stadig.påkørselsfare.og.en.asfaltering.helt.op.om.anklerne.har.
de hårde vilkår, og der kommer stadig flere huller i trærækkerne - ét for ét 
bukker.de.under.for.betingelserne.
. Lad.os.begynde.rundgangen.ved.karreens.nordspids..Den.rummer.en.lille.
gård.bag.Nørre.Voldgade.1820.og.Teglgårdstræde.15.(1)..Her.har.et.enkelt.
ahorntræ.fundet.plads..En.solbeskinnet.krog.ud.mod.Teglgårdstræde.har.
den fineste lille pottede have (se billeder på næste side), og selvom planter 
gennemgående.har.bedst.af.at.have.rødderne.direkte.i.jorden..særlig.hvis.
man.vil,.at.de.med.tiden.skal.udvikle.sig.til.store.planter..så.er.dette.et.godt.
eksempel på, hvor fine kvaliteter man kan opnå med den pottede have. En 
pink.hortensia.bringer.farve.ind.i.rummet..Et.rønnetræ.lader.graciøst.skyg
gen fra sit finnede løv flyde hen over de gulkalkede mure. Rosmarinen står 
duftende.op.af.en.gammel.gruekedel,.der.har.fået.nyt.liv.som.kumme..Den.
pottede.haves.store.fordel.er,.at.man.kan.møblere.om.og.skifte.ud.efter.be
hov - og om nødvendigt frigive hele fladen til særlige arrangementer. 
 Bag Teglgårdstræde 1-11 og Sankt Peders Stræde 18-26 finder man et af 
kvarterets.største.og.mest.vellykkede.gårdanlæg.(3)..Gennem.en.sanering,.
som.fjernede.mange..men.ikke.alle..baghuse.og.barakker,.er.der.skabt.be
tingelser for et gårdmiljø med meget fine og forskelligartede brugskvaliteter. 
Til.forskel.fra.den.store.gårdsanering.i.karré.5,.hvor.man.er.veget.udenom.

Karré 6

Samlet areal 85 9.100 m2

Heraf bebygget areal 6.400 m2

I procent 60%
Anslået bebyggelsesprocent  250% 

Friareal   2.700 m2

I procent 40%
Heraf primært parkering 500 m2

Heraf primært ophold 2.100 m2

Heraf asfalt og beton  900 m2

Heraf åben belægning   1.000 m2

Heraf grønt  800 m2

Antal træer 25 (+0)
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Ofte fremhæves akacietræet for sit lette og finnede 
løv, som giver et fint skyggespil op ad de kalkede 
mure, men rønnebærtræet har mange af de samme 
kvaliteter. 

Til venstre ses en samling pottede vækster i et hjør-
ne i gården bag Nørre Voldgade 18-20 - Teglgård-
stræde 15 (1a). 

Herunder ses bagmuren mod Nørre Voldgade 16 
(1b), en af adskillige gavle og bagmure i gården, 
som kunne tilplantes.

brugen.af.facadeplanter.på.de.ofte.mere.end.15.meter.høje.bagmure,.som.
udgør.grænsen.til.resten.af.karreen,.har.man.her.systematisk.tilplantet.bag
murene.med.facadeplanter.som.vedbend,.klematis,.rådhusvin.og.arkitektens.
trøst.og.ladet.dem.vokse.frit..Dette.giver.hele.anlægget.en.næsten.overvæl
dende.frodighed,.som.lå.husrækkerne.op.til.et.skovbryn.
. Når.facadeplanterne.som.her.i.stor.udstrækning.får.lov.til.at.vokse.ube
grænset,.vil.der.med.nogle.års.mellemrum.være.behov.for.større.tilbage
skæringer..Siden.de.her.viste.billeder.er.taget,.har.man.haft.en.sådan.runde,.
hvor.en.række.af.facadeplanterne.er.blevet.skåret.kraftigt.tilbage,.så.de.igen.
kan.gives.fri.i.nogle.år.frem..
. Gårdarealet.er.rummæssigt.stærkt.underdelt,.med.en.sine.steder.næsten.
labyrintagtig.fremtræden..Arealet.er.således.ikke.bare.fælles.for.alle..Foran.
hver.bygning.er.der.små.nærarealer,.som.har.en.særlig.relation.til.den.på
gældende.ejendom,.mens.der.i.midterdelen.er.åbne.fælles.arealer.med.plads.
til.bålplads.og.leg..En.sådan.differentiering.af.arealerne.er.af.stor.betydning.
for,.hvordan.vi.rent.faktisk.bruger.et.område..og.om.at.vi.føler.os.ansvarlige.
for.et.sted.og.knytter.os.til.det..
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Billederne på denne side er fra den store gårdsa-
nering i karreens østlige ende (3), hvor man finder 
facadeplanter på alle tomme gavle og bagmure ind 
mod resten af karreen. Herunder er det vedbend 
og klematis, nederst til højre er det arkitektens 
trøst, og til højre er det gavlen mod Teglgårdstræ-
de 13A, hvor rådhusvin og småblomstret klematis 
brydes på fladen.

Karré 6
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På denne side ses flere billeder fra den store gård-
sanering i karreens østlige del (3). Øverst opholds-
arealer for ejendommene langs Teglgårdstræde, 
som har sol i eftermiddagstimerne. I midten grøn-
ningen i anlæggets midte, set over mod Teglgård-
stræde. Nederst ses opholdsarealerne langs Sankt 
Peders Stræde 18-26, som ligger i skygge en stor 
del af dagen. 

Se mere om den store gårdsanering i Grønne lun-
ger pp. 54-55 samt billedserien i eksempelsamlin-
gen på www.jenshvass.com.
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Herover ses billeder fra Sankt Peders Stræde 32 
(5), hvor et stort trappetårn i metal står meget do-
minerende i det snævre gårdrum, som har meget 
høje bagmure på tre af siderne.

Herunder er det Pakhusgaarden i Sankt Peders 
Stræde 28-30 (4), hvor en forskydning mellem to 
baghuslænger skaber fine muligheder for plant-
ning af facadeplanter. 

Uden.asfalt,.uden.biler,.uden.reklameskilte,.uden.støj;.frodigt,.grønt.og.veder
kvægende - det er næsten uvirkeligt, at dette findes midt i hjertet af Køben
havn..Men.med.lidt.hjælp.fra.myndighedsside,.ikke.mindst.til.at.få.bilerne.
ud.af.karreerne,.ville.det.kunne.blive.virkeligheden.i.størstedelen.af.byen,.
og.etableringen.af.sådanne.beskyttede.uderum.ville.gøre.det.langt.mere.at
traktivt.også.for.børnefamilier.at.blive.boende.i.byen.
. I.Pakhusgaarden,.Sankt.Peders.Stræde.2830.(4),.er.der.ud.af.sammen
lægningen af to ejendomme opstået et fint anlagt gårdmiljø. I forskydnin
gen.mellem.28C.og.30C.opstår.to.gavlmure,.som.det.ville.være.oplagt.at.
tilplante.
. Sankt.Peders.Stræde.32.(5).har.på.et.tidspunkt.fået.sat.et.udvendigt.trap
petårn.op.midt.på.bagfacaden..Yderligere.er.der.lavet.et.baghus.med.helt.lavt.
fladt tag, så man træder trekvart etage op i godt halvdelen af baggårdsarealet. 
Med.tomme.bagmure.på.tre.af.siderne,.som.hver.især.er.højere.end.de.er.
brede,.er.gårdrummet.ganske.snævert.i.proportionerne,.og.trappetårnet.do
minerer.fuldstændig.gårdrummet.med.sine.mørke.metalplader.og.skærer.det.
over.i.to..Her.kunne.man.overveje,.om.man.med.hel.eller.delvis.tilplantning.
af tårn og murflader kunne ommodellere rummet, så det bedre relaterede 
den menneskelige skala. Hvor vinduesfacader typisk har en forfinet rytme 
mellem murflade og vinduesåbninger, som griber ind i fladen og definerer 
og.underdeler.den.med.enheder,.vi.umiddelbart.kan.relatere.til,.så.har.den.
berappede.bagmur.ingen.markante.underdelinger..De.forankringsjern,.som.
sidder i fladen, er blot små og spæde udsagn, som ikke rigtig tager fat. Der er 
kun den ofte over 15 meter høje murflade med dens horisontale antydninger 
af.mursten..En.beplantning.af.disse.bagmure.vil.derfor.kunne.give.mange.
gårdrum.en.helt.anden.artikulation..Trappetårnet.i.nr..32.er.mest.beslægtet.
med.bagmurene..De.små.runde.vinduer.er.som.koøjer,.som.ikke.formår.at.
modstille.metalfalsenes.stærke.lodrette.linjer..Det.er.som.der.stod.en.kolos
sal.lodret.ubåd,.der.er.kommet.alvorligt.på.afveje..
. I.karreens.vestlige.ende.er.der.ikke.bygget.side.og.baghuse.op.til.alle.
skellinjer,.så.der.er.en.vis.rumlig.og.visuel.sammenhæng.mellem.gårdrum
mene.i.Sankt.Peders.Stræde.3438,.Vester.Voldgade.3.og.Nørre.Voldgade.
28,.omend.arealerne.er.adskilt.med.mure.(610)..Flere.steder.er.der.adgang.
til.gårdarealer.via.andre.gårde,.og.der.ville.i.dette.område.være.potentielle.
fordele.ved.at.integrere.arealerne.yderligere.(se.kort.p..52)..

Karré 6
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Herover ses gavlen fra Nørre Voldgade 8A (10), 
som står meget markant i gårdrummene i den vest-
lige ende af karré 6. En facadeplantning af gav-
len og den store bagmur vil være et markant ele-
ment i gårdmiljøet og vil samtidig kunne hjælpe 
på energiforbrug og varmekomfort i den smalle 
bygningskrop.

Herunder er det Sankt Peders Stræde 34-36 (6) 
med de karakteristiske jernvitriolkalkede facader. 
Det lyse hus bag træet på billedet til venstre er 
sidehuset Nørre Voldgade 8A. 

Området.er.kraftigt.opdelt.af.et.højt.slankt.sidehus,.som.fra.Nørre.Voldgade
siden.skærer.sig.dybt.ind.i.rummet.og.deler.det.i.to..Det.smalle.sidehus.har.
en husdybde på kun 4-5 meter, og har dermed en meget stor ydre overflade 
i.forhold.til.rumindholdet..Sådanne.bygninger.har.typisk.ingen.eller.meget.
lidt.isolering..En.facadebeplantning.ville.således.på.et.sted.som.her.kunne.
have.stor.betydning.for.energiforbruget.og.varmekomforten,.særlig.hvis.
man.vælger.en.stedsegrøn.beplantning.som.vedbend..Samtidig.ville.en.til
plantning.af.den.nu.meget.store.tomme.bagmur.mod.Vester.Voldgade.6.og.
Hotel.Fox.samt.gavlen.mod.Sankt.Peders.Stræde.3436.give.hele.det.store.
gårdrum.et.markant.grønt.element..
. Sankt.Peders.Stræde.3436.(6).ligger.omkring.et.Lformet.gårdrum.med.
jernvitriolkalkede.vægge..Gavlmuren.i.nr..36.ind.mod.Nørre.Voldgade.6.
ville.her.kunne.tilplantes.helt..Det.enlige.træ.i.gården.til.Nørre.Voldgade.8.
(se.billederne.nedenfor).står.meget.markant.i.gårdmiljøet..Betonbelægningen.
burde.erstattes.af.brosten..Umiddelbart.efter.porten.fra.Sankt.Peders.Stræde.
åbner.gårdrummet.sig.til.venstre,.så.det.ville.være.bredt.nok.til.at.der.kunne.
etableres.opholdspladser..Her.er.der.i.dag..typisk.for.magtforholdet.mellem.
bilisme.og.livsrum..indrettet.parkeringsplads.for.tre.biler..
. Hotel.Fox.(7).har.over.sin.lobby.en.tagterrasse,.som.i.dag.er.noget.for
sømt.i.sin.fremtræden..Men.med.et.trædæk.oven.på.tagpappen,.lidt.kælen.
for.møblementet,.og.en.samlet.forgrønnelse.af.gårdrummets.nu.store.tomme.
bygningsflader - gavl- og bagmure fra Nørre Voldgade 2 (8) og 8A (10) samt 
Sankt.Peders.Stræde.36.(6)..kunne.man.her.få.et.virkeligt.aktiv.for.hotellets.
gæster,.eller.måske.blot.et.lille.åndehul.for.hotellets.ansatte.
. Nørre.Voldgade.6.(9).har.et.relativt.åbent,.solvendt.gårdrum..Her.ville.en.
facadeplantning.af.bagmurene.mod.Sankt.Peders.Stræde.36.og.Nørre.Vold
gade.8A.samt.de.lave.mure.mod.vest.virkelig.skabe.en.grøn.oase..Og.med.
den store trafik på Nørre Voldgade og den deraf følgende luft- og støjforure
ning,.er.det.dobbelt.vigtigt.at.prioritere.byforgrønnelsen.i.denne.zone.
. Nørre.Voldgade.12.(12b).har.et.relativt.åbent.gårdrum.med.belægning.af.
keramiske.klinker..Eneste.beplantning.nu.er.nogle.potter,.som.slet.ikke.for
mår.at.tage.det.relativt.store.gårdrum.ind..Den.høje.bagmur.har.espalierværk.
i.fuld.højde,.men.mangler.blot.facadeplanterne.(se.billede.øverst.p..124)..Hvis.
man samtidig fik facadeplanter op ad den runde midterkarnap på forhusets 
bagfacade, ville man kunne skabe et flot grønt rum på stedet. Fra den runde 
midterkarnap.kunne.man.trække.det.grønne.ud.langs.altanbalustrene.og.
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Til højre ses taghaven ved Hotel Fox, hvor sky-
lightet giver lys til lobbyen (7). Stedet er lidt for-
sømt, men med lidt omsorg og en forgrønnelse af 
gårdmiljøet, ville denne taghave kunne blive et fint 
tilbud til hotellets gæster - eller en lille oase for 
personalet.

Herunder ses det snævre gårdrum mellem Hotel 
Fox’ foyer og Nørre Voldgade 2 (8). Her ville en 
udskiftning af belægningen og en tilplantning af 
skelmuren gøre underværker. Måske var det her 
en mulighed at plante vildvin, hvis vækst falder 
kaskadeagtigt ned over fladen. 

Karré 6
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Nørre Voldgade 12 (12b) har en stor bagmur med 
planteespalier uden planter. Hvis man ud over at 
tilplante denne flade fik facadeplanter omkring 
den runde karnap på forhusets bagside, ville man 
stå med et helt anderledes artikuleret grønt rum.

Herunder ses gården til Nørre Voldgade 12A, som 
nu er indrettet som parkeringsgård (12a). Gang-
broerne på billedet til venstre forbinder nr. 12 og 
nr. 12A. Eneste grønt i denne gård er et kastanje-
træ i gården til nr. 16, som lige netop kan anes. 
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I gårdrummet bag Nørre Voldgade 16 (13) har man 
med enkle midler opnået fine opholdskvaliteter. 
En vedbend dækker her størstedelen af bagmuren 
mod Nørre Voldgade 12A, og denne gård er et godt 
eksempel på, at det er muligt at opnå helt tætte fa-
cadebeplantninger selv på nordvendte bagmure i 
snævre gårdrum.

Fra gaden kan man gennem glasporten til Nørre 
Voldgade 16 fornemme, at der inde bagved gem-
mer sig en grøn gård (13).

Karré 6

dermed.styre.indblikket.på.altanerne..Facaden.er.sydøstvendt,.så.blåregn.
ville.få.lys.nok.til.med.tiden.at.kunne.udvikle.en.god.blomstring.på.stedet.
. Gården.til.Nørre.Voldgade.12A.(12a).er.nu.rendyrket.parkeringsgård.med.
betongulv.og.absolut.ingen.vegetation..Betonbelægningen.burde.udskiftes.
med brosten - alene en sådan artikulation af fladen ville gøre fornemmelsen 
af.rummet.større..Måske.der.så.hist.og.her.langs.kanterne.var.plads.til.at.lidt.
grønt.kunne.komme.til..uden.at.det.gik.ud.over.parkeringskapaciteten..Der.
er.vinduesfacader.hele.vejen.rundt,.men.hvis.man.ønskede.facadebeplantning.
i.en.gård.som.denne,.kunne.man.overveje.en.kandelaberklippet.rådhusvin.(se.
Grønne lunger.pp..4447)..Dette.vil.kræver.en.årlig.beskæring.for.at.holde.
sommertilvæksten.i.ave,.men.den.ville.kunne.gøres.fra.en.stige..
. Fra.gaden.kan.man.gennem.gitterporten.og.glasporten.lige.netop.ane,.at.
der.gemmer.sig.en.grøn.gård.bag.Nørre.Voldgade.16,.hvor.man.med.enkle.
midler har opnået fine opholdskvaliteter. Den nordvendte bagmur, som er 
cirka.3.gange.højere.end.gårdrummet.er.bredt,.rejser.sig.stejlt,.og.vindues
facadernes mørkrøde farve lader kun lidt lys reflektere ned i gården. Endda 
vokser vedbenden fint under disse betingelser og dækker fladen tæt. 
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Karré 7 facadebeplantninger ~1:1.000.

 eksisterende træer

 teksthenvisning (11)

 mulig placering af træer

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

11

3

2

4b

7a

5

4

4a

7

12

11

9a

7b

1a

1b

1d

1c

1

1

6

8

9

10

1

12

9a
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Tomme gavle og bagmure i karré 7.

Karré 7

3

1

4

2

5

6

7

.

Rundtur.i.karré.7.
Karré.7.er.afgrænset.af.Larslejsstræde,.Sankt.Peders.Stræde,.Teglgårdstræ
de.og.Nørre.Voldgade..Denne.del.af.det.gamle.København.ud.mod.byens.
befæstningsanlæg.var.blandt.de.sidste.til.at.blive.tættere.bebygget,.og.som.
navnet.Teglgårdstræde.antyder,.har.man.på.et.tidspunkt.gravet.ler.til.tegl
produktion.i.området..Længe.var.her.således.relativt.landligt,.og.selv.da.
middelalderbyen.ved.den.begyndende.industrialisering.var.ved.at.sprænges.
indefra,.var.bebyggelsen.i.denne.del.af.byen.mere.spredt..med.plads.til.ur
te.og.frugthaver,.kirkegårde.og.klosteranlæg..Den.nuværende.bebyggelses
procent.er.da.også.kun.omkring.det.halve.af.de.tættest.bebyggede.karreer.i.
Nørre.Kvarter,.men.stadig.omkring.det.dobbelte.af,.hvad.man.har.brugt.som.
retningslinje.for.byfornyelsen.i.brokvartererne..Karré.7.er.således.frem.til.i.
dag.blandt.de.grønneste.i.kvarteret..ikke.mindst.i.kraft.af.haverne.omkring.
Valkendorfs.Kollegium.(7),.som.strækker.sig.langt.ind.i.karreens.indre.og.
udgør.det.grønne.kig.for.en.stor.del.af.karreen.
. Karré.7.fremstår.med.tæt.randbebyggelse.hele.vejen.rundt,.og.endda.har.
man.fra.gadesiden.glimtvis.mulighed.for.at.få.en.fornemmelse.af.karreens.
grønne indre, da der flere steder er huller i bebyggelsen ud mod gaden. Disse 
åbninger.burde.sikres.byplanmæssigt,.for.som.det.er.nu,.er.udfyldningen.af.
disse.åbninger.i.en.lokalplan.for.karreen.angivet.som.byggemulighed.87.Ud.
fra.et.bevaringsmæssigt.synspunkt.virker.dette.ikke.indlysende..Nok.har.de.
klassicistiske.bybygningsidealer.foreskrevet,.at.gadefacaderne.skulle.stå.tæt.
skulder.ved.skulder;.men.det.er.dels.beregnet.på.gaderum.i.en.større.skala.
end.de.københavnske.stræder,.dels.har.der..når.man.ser.de.historiske.kort.
over.Nørre.Kvarter..altid.været.en.række.af.disse.åbninger.i.husrækken,.
hvor bygninger var afløst af hegn, og trækroner ludede ud over mur eller 
plankeværk..Dette.er.således.et.næsten.arketypisk.billede.af.den.førklassi
cistiske.by,.og.placeringen.af.et.gadetræ.i.en.bebyggelse.som.Nørre.Kvarter.
er.typisk.inde.bag.en.mur..Man.skulle.derfor.i.stedet.gennem.lokalplaner.og.
fredninger.sikre.sig,.at.disse.få.tilbageværende.åbninger.blev.rigtigt.hånd
teret,.dvs..med.en.passende.mur.og.træbeplantning..
. Som.tidligere.nævnt.har.denne.karré.en.vigtig.rolle.som.en.grøn.korridor,.
der.kan.skabe.forbindelse.mellem.kvarterets.mange.små.spredte.grønne.en
klaver.og.Ørstedsparken,.det.nærmeste.større.samlede.grønne.område,.som.
igen.linker.til.større.biologiske.systemer..Denne.grønne.korridor.ville.kunne.
styrkes markant, hvis karreens uddannelsesinstitutioner fik gennemført en 
forgrønnelse.af.deres.nu.meget.naturfattige.skolegårde..Den.ville.således.

Karré 7

Samlet areal 85 12.200 m2

Heraf bebygget areal 6.100 m2

I procent  50%
Anslået bebyggelsesprocent  200% 

Friareal   6.100 m2

I procent 50%
Heraf primært parkering 300 m2

Heraf primært ophold 5.500 m2

Heraf asfalt og beton  2.200 m2

Heraf åben belægning   2.100 m2

Heraf grønt  1.800 m2

Antal træer 30 (+2)
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have.positiv.indvirkning.ikke.bare.på.kvarterets.dyreliv,.men.nok.så.vigtigt.
på.trivslen.og.studiemiljøet.for.de.mange.elever.ved.Niels.Brock.Copenhagen.
Business.College.(1).og.Sankt.Petri.Skole.(4)..Desuden.ville.de.mange.om
kringboende,.der.nu.har.udsigt.over.de.stort.set.vegetationsløse.skolegårde,.
have glæde af en forgrønnelse af de mange tomme murflader, som ligger op 
til.denne.grønne.korridor.(se.billedfrisen.pp..12627).
. Niels.Brock.Copenhagen.Business.College.er.beliggende.på.karreens.
nordspids. Man finder her et system af skolegårde, som alle er væg-til-væg-
asfalterede.og.lidt.rå.i.deres.fremtræden..med.vandalsikrede.møbler.og.uden.
nogen.form.for.vegetation..På.et.par.af.bygningerne.ved.karreens.nordspids.
er.der.ind.mod.gårdsiden.spor.efter,.at.der.tidligere.har.været.facadebeplant
ninger.med.rådhusvin..Men.de.er.kappet.over.ved.roden,.og.det.har.ikke.
været mig muligt at finde ud af hvorfor. 
. Disse.skolegårde.fortjente.virkelig.en.overhaling..Der.ville.være.langt.
mere.rekreation.og.opladning.til.næste.time,.hvis.skolegårdene.var.frodige.
og.forfriskende.studiemiljøer.ladet.med.poesi.og.oplevelser..Til.en.begyn
delse.kunne.asfalten.brydes.op.og.erstattes.med.en.mere.åben.belægning..

De to øverste billeder viser Niels Brock ud mod 
Nørre Voldgade set forfra og bagfra. Her ville det 
være oplagt at lukke hullet i facaderækken med 
træer frem for med bygninger.

En forgrønnelse af skolegårdene for Niels Brock 
Copenhagen Business College og Sankt Petri Sko-
le ville kunne styrke den grønne korridor mellem 
Ørstedsparken og Nørre Kvarters indre. På kortet 
til venstre er de to skolegårde angivet med gult, og 
man ser, hvordan dette areal etablerer en forbin-
delseslinje til det grønne område omkring Sankt 
Petri Kirke, Studiegaarden og haverne omkring 
Valkendorfs Kollegium. 
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De grønne elementer i Niels Brocks skolegårde 
tilhører alle naboerne. På modstående side er det 
en blåregn ved Larslejsstræde 17, og herover til 
højre er det kirsebærtræerne inderst i Valkendorf-
kollegiets baghave, som blomstrer. 

Portåbningen herunder leder ind til Larslejsstræ-
de 11. Porten er blot lukket med et gitter, og disse 
små kig ind til en verden bag husene er af stor be-
tydning for kvarterets oplevelsesrigdom. Ejendom-
mens baghus er her helt overvokset med rådhusvin 
i den ene ende. Billedet til højre er taget sidst i juli 
måned, hvor sommertilvæksten er ved at være vok-
set ud. Når først facadeplanterne har nået denne 
størrelse, vokser de kraftigt, og det er vigtigt ikke 
at forsømme den årlige klipning.

Karré 7

I.skolegårdene.ud.mod.Larslejsstræde.(1c+1d).er.der.mange.potentielle.be
plantningssteder.(se.kort.p..126)..Tilsvarende.ville.det.i.det.zigzagagtige.
nordsydorienterede.rumforløb.(1a+1b).være.oplagt.at.beplante.en.stor.del.
af.facaderne..Dels.er.der.en.række.helt.tomme.gavle,.som.umiddelbart.ville.
vinde.ved.tilplantning..Dels.er.der.adskillige.facadepartier.med.få.eller.slet.
ingen.vinduer,.hvor.man.med.hjælp.af.facadeplanter.ville.kunne.opnå.en.
mere.harmonisk.samlet.arkitektonisk.fremtræden.
. Det.kunne.være.blandede.beplantninger,.eller.man.kunne.vælge.i.stor.ud
strækning.at.bruge.blåregn.på.wire..Rummet.og.bygningerne.er.store.nok.
til,.at.facadeplanterne.kan.vokse.sig.store.og.udvikle.volumen.uden.at.sløre.
hovedlinjerne,.og.når.blåregnen.blomstrer.sidst.på.foråret,.ville.det.på.et.sted.
som her være et kolossalt flot syn. Måske kunne espalierede blåregn også 
finde anvendelse som underdeling af skolegårdsrummet, ligesom det kunne 
være.med.til.at.skjule.affaldscontainere.og.parkerede.biler.ud.mod.Nørre.
Voldgade..Her.kunne.man.passende.plante.et.enkelt.stort.træ.eller.to..umid
delbart.inden.for.muren.mod.gaden..En.sådan.beplantning.af.Niels.Brocks.
skolegårde.ville.betyde.en.markant.styrkelse.af.den.grønne.forbindelseslinje.
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Herover ses Sankt Petri Skoles facade ud mod 
Larslejsstræde. 

Skolegården har to afsnit - til venstre ses overgan-
gen mellem den ydre og den indre gård.

Den indre skolegård på billederne nederst er for 
nylig blevet nyanlagt med modernistisk muntre 
klatre-legeskulpturer. På billedet nederst til højre 
kan man se, hvordan man har brugt armeret græs 
i dele af skolegården. De blomstrende kirsebær-
træer står i Valkendorf-kollegiets haver, som leve-
rer det grønne kig til store dele af karré 7.

mellem.Ørstedsparken.i.nord.og.Nørre.Kvarters.nu.største.grønne.enklaver:.
Valkendorfs.Kollegium.og.området.omkring.Sankt.Petri.Kirke..
. Larslejsstræde.13,.15.og.17.er.tre.ejendomme.med.kun.helt.smalle.gård
arealer.bag.sig..resten.synes.framatrikuleret.til.Niels.Brocks.skolegårde..I.
og.med.denne.arealfordeling,.hvor.den.overvejende.del.af.baggårdsarealet.
er.skolegård,.burde.Niels.Brock.have.en.form.for.ansvar.for,.at.der.er.grøn
ne.elementer.i.dette.gårdrum..Men.i.dag.forholder.det.sig.omvendt..Ved.nr..
17 finder man på gavlen ind mod Niels Brock en blåregn, som nu er eneste 
grønne.element.i.den.sydøstligste.sektion.af.Niels.Brocks.skolegård.(1d).
. Den.Petersenske.Stiftelse.har.til.huse.i.Larslejsstræde.7,.9.og.11.(3)..Her.
har.man.et.godt.eksempel.på,.at.der.i.samme.gårdanlæg.kan.være.både.par
kering og ophold, befæstede arealer og åbne grønne flader. Tilbage i det 19. 
århundrede.lå.stiftelsesbygningen.halvt.ude.i.gadelinjen,.og.nord.for.dette.
lå.en.anden.stiftelsesbygning.tilbagetrukket.bag.en.forhave.med.blot.åbent.
stakit.mod.gaden..I.dag.er.der.fuldt.bygget.til.gaden..Men.porten.er.en.åben.
gitterport, som giver et fint kig ind til det grønne anlæg uden at give fri ad
gang..Baghuset.til.nr..7.er.tilplantet.med.rådhusvin.dertil,.at.det.en.gang.om.
året.skal.skæres.fri,.hvis.man.skal.kunne.se.ud.ad.vinduerne.
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Skolegården ud mod Larslejsstræde er væg-til-
væg-asfalteret. Kun bag en kældertrappe har en 
enkelt rose fået plads. Men naboerne til begge si-
der har træer, så stedet virker relativt grønt. 

Om eftermiddagen ser man ofte skolegården an-
vendt til parkering.

Herunder ses Sankt Petri Skoles facade ind mod 
Valkendorf-kollegiets baghave og børnehaven i 
Frederik VIs Asyl - et kedeligt bytte. Men den slags 
bagsider finder man overalt i den historiske by. 
Med en facadebeplantning kunne gavlen her være 
med til at udbygge den grønne korridor og ændre 
balancen mellem forsider og bagsider.

Karré 7

Indtil.for.nylig.var.skolegården.ved.Sankt.Petri.Skole.(4)..ligesom.skolegår
dene.ved.Niels.Brock..stort.set.en.asfaltørken,.hvor.det.grønne.i.skolegårds
miljøet.udelukkende.kom.fra.naboerne:.rådhusvinen.på.Den.Petersenske.
Stiftelse,.kirsebærtræerne.i.Valkendorfkollegiets.baghave.og.de.store.træer.
omkring.Sankt.Petri.Kirke..Men.den.indre.del.af.skolegården.(4b).er.netop.
blevet omlagt: ud over nye legefaciliteter har man her etableret en flade med 
armeret.græs.og.fundet.plads.til.at.plante.et.akacietræ..
 Hovedskolegården (4a) fortjente en tilsvarende overhaling. Der findes al
ternativer.til.asfalten,.som.er.både.mere.åbne.og.imødekommende,.og.man.
behøver.ikke.systematisk.at.asfaltere.helt.ud.i.samtlige.hjørner..Der.kunne.
hist og her være sprækker til at lade det grønne finde vej, og der er masser 
af.pædagogiske.grunde.til.at.ønske.sig.mere.oplevelsesrige.og.mindre.sterile.
skolegårdsmiljøer,.jfr..erfaringerne.med.skolehaver.omtalt.i.indledningen.(pp..
1011)..I.den.del.af.skolegården,.som.vender.ud.mod.Larslejsstræde,.ville.
det være oplagt at plante et træ op mod muren, som fik lov at lade sin krone 
vokse ud i gaderummet. Og man kunne her lade en vildvin flyde over muren 
og.markere.en.imødekommenhed.og.en.naturnærhed.på.en.helt.anden.måde.
end.de.nu.meget.bastante.murelementer.

 Eleverne fra Sankt Petri Skole er flittige brugere af anlægget omkring 
Sankt.Petri.Kirke.umiddelbart.på.den.anden.side.af.Larslejsstræde..Børnene.
må.ikke.selv.gå.over.gaden,.men.skal.følges.over.af.en.lærer..Det.ville.derfor.
være ønskværdigt med en regulering af trafikken, så farten på dette sted blev 
så.lav,.at.børnene.kunne.færdes.frit,.hvis.ikke.man.skulle.tage.konsekvensen.
og.helt.standse.for.gennemkørsel.på.dette.sted..
. Som.omtalt.under.karré.1.under.Sankt.Petri.Kirke.(pp..7273).er.sliddet.
fra.legende.skolebørn.så.stort,.at.græs.i.hele.skolegården.ikke.er.nogen.løs
ning..Det.ville.i.løbet.af.få.måneder.kunne.ende.som.en.mudderpøl..Selv.
med.skolens.begrænsede.brug.af.kirkepladsen.er.græsset.i.store.dele.af.dette.
anlæg.helt.slidt.bort..Det.ville.være.bedre,.hvis.skolen.fandt.et.andet.brugs
mønster,.så.boldspil.og.løbeprægede.aktiviteter.fandt.sted.i.egen.gård.(4a),.
og.man.så.benyttede.området.omkring.kirken.til.mere.stilfærdigt.rekreative.
aktiviteter..I.gårdrummet.mellem.skole.og.stiftelse.(4a).ville.en.tilplantning.
af.de.omgivende.vægge.kunne.være.med.til.at.dæmpe.akustikken..
. Ligesom.nr..1317.har.Larslejsstræde.1.og.3.helt.smalle.gårde..I.nr..3.er.
der.blot.5.m2,.resten.er.på.et.tidspunkt.skilt.fra.til.en.udvidelse.af.skolen..
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Herover ses børnehaven i Frederik VI’s Asyl med 
dens klatrestativ bygget ind i to store lindetræer 
(6). På billedet til venstre ses en af de mange hø-
je bagmure omkring børnehaven, hvor en faca-
debeplantning vil kunne være med til at dæmpe 
akustikken.

Herunder er et kastanjetræ i gården bag Sankt 
Peders Stræde 10 (5) langsomt ved at lukke af for 
lyset. Et sted som her ville det være oplagt i ste-
det at etablere facadebeplantning på den plade-
beklædte sidehusgavl. 

Begge.gårde.fortjente.en.bedre.belægning,.og.der.ville.være.potentielle.ge
vinster.ved.en.gårdsammenlægning.med.Sankt.Peders.Stræde.10..For.år.
tilbage.stod.der.her.et.akacietræ.i.gården.ind.mod.Larslejsstræde.1..Det.blev.
af.en.eller.anden.grund.fældet,.og.i.stedet.er.en.kastanje.vokset.op..Den.vil.
dog.i.løbet.af.få.år.være.så.voldsom.på.sit.sted,.at.den.vil.lukke.fuldstæn
dig.af.for.lyset.og.vil.derfor.skulle.fældes.eller.skæres.kraftigt.tilbage..Her.
var.akacietræet.med.dets.lysåbne.løv.en.langt.bedre.løsning..Men.på.dette.
sted.ville.det.nok.være.den.allerbedste.løsning.i.stedet.at.tilplante.den.gavl.
efter.et.forhenværende.sidehus.i.Sankt.Peders.Stræde.10,.som.nu.står.med.
en.simpel.metalpladelukning..som.ikke.hører.hjemme.i.den.historiske.by..
Hvis.man.lod.denne.gavl.tilplante.med.en.facadeplante.som.vedbend.(se.ek
sempel.i.Grønne lunger.p..17),.ville.man.kunne.opnå.et.grønt.volumen.på.
linje.med.et.stort.træ,.samtidig.med.at.skyggeproblemerne.var.helt.undgået.
og.den.uheldige.pladelukning.var.effektivt.skjult.
. Børnehaven.i.Frederik.VIs.Asyl.i.Sankt.Peders.Stræde.12.(6).har.sin.egen.
lille.grønne.enklave.med.to.kæmpestore.lindetræer,.hvori.der.er.et.klatrehus.
for.børnene,.og.bagved.en.vedbendbevoksning..Fornemmelsen.af.grønne.om
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Når man kommer ind gennem porten til Valken-
dorfs Kollegium (7a), træder man ind i en helt an-
den verden, som er overvokset af gamle krogede 
træer. Bynatur bliver ofte holdt inden for snæv-
re rammer; men naturen udfolder sig langt me-
re mangfoldigt, når der som her i kollegiets for-
have er plads til, at tingene får lov til at gro lidt 
vildsomt - og kvasbunkerne ligger og formulder 
i krogene.

givelser.er.udtalt..i.kraft.af.de.store.lindetræer.og.kollegiehaven.bag.muren.
mod.vest.(se.billeder.pp..13849)..Denne.børnehave.er.langt.mere.støjende.
end.Vor.Frue.Sogn.Børnehave.i.karré.1..Det.er.som.om.man.har.udviklet.en.
legekultur,.hvor.det.at.skrige.og.råbe.er.uomgængeligt.nødvendigt..En.del.
af grunden kunne være, at der omkring asylbygningen er mange flere hårde 
mure.end.omkring.Vor.Frue.Sogn.Børnehave,.som.holder.til.i.en.fritliggende.
bygning.i.de.parkagtige.omgivelser.ved.Sankt.Petri.Kirke..Her.ville.en.syste
matisk.tilplantning.af.murene.omkring.asylbørnehaven.kunne.dæmpe.støj
niveauet.adskillige.decibel..og.fungere.som.en.sordin.for.hele.området.
. Valkendorfs.Kollegium.(7).i.Sankt.Peders.Stræde.14.er.en.af.kvarterets.
ældste.institutioner..Før.reformationen.lå.der.et.karmeliterkloster.på.stedet,.
men.der.har.været.kollegium.på.stedet.siden.1588.og.en.lang.række.af.Dan
marks.litterater.har.gennem.tiderne.boet.her,.blandt.andet.B.S..Ingemann,.
Sten.Steensen.Blicher,.Herman.Bang.og.N.F.S..Grundtvig..Kollegiet.ligger.
tilbagetrukket.fra.gaden.bag.et.gammelt.sortmalet.plankeværk,.hvorfra.træ
erne.breder.sig.ud.i.gaderummet,.og.ikke.mindst.står.det.store.kastanjetræ.
markant.i.gaden.med.de.nedre.grenes.store.fejende.bevægelser..

Karré 7
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Herover er det et kig fra Sundhedshusets vegeta-
tionsløse gård (9b) ind til Valkendorfs Kollegium. 
Som det ses, kan mange på denne måde nyde godt 
af det grønne miljø omkring kollegiet. I noteafde-
lingen er vist en serie billeder taget fra den mod-
satte side af karreen (se pp. 138-49). 

Herunder ser man fra Valkendorf-kollegiets bag-
have over mod de gamle bindingsværkslænger bag 
Teglgårdstræde 12 (11). Se mere om Valkendorfs 
Kollegium i Grønne lunger pp. 22-23 samt i eksem-
pelsamlingen på www.jenshvass.com. 

Kollegiets.forhave.(7a).er.en.af.kvarterets.vigtigste.grønne.lunger,.og.med.
dens.lidt.uplejede,.forvildet.overgroede.præg.er.det.noget.af.det.nærmeste.
en.urskov,.man.kan.komme.i.Indre.By..Det,.at.vedbenden.får.lov.at.brede.
sig,.og.det,.at.der.hist.og.her.i.hjørnerne.ligger.kvasbunker.og.formulder,.
gør,.at.levevilkårene.for.insekter.og.smådyr.er.langt.mere.mangfoldige..og.
at.artsrigdommen.dermed.kan.være.langt.større..end.ved.mere.friserede,.
kultiverede.beplantningsformer..Denne.del.af.Nørre.Kvarter.har.da.også.et.
markant.fugleliv,.og.forår.og.forsommer.igennem.vågner.man.til.fuglesang.
fra.mejser,.solsorte.og.spurvefugle..
. Valkendorfkollegiets.hovedfacade.et.tilplantet.med.rådhusvin,.som.re
gelmæssigt.skæres.tilbage.til.en.linje.umiddelbart.under.første.sals.vinduer..
Denne.facadebeplantning.gør.bygningen.mere.fjern..og.forhaven.mere.uud
grundelig.(se.Grønne lunger pp..2223)..Baghaven.(7b).er.anderledes.åben.og.
præcist defineret: med terrasse og parterre-have foran huset, stor græsplæne 
og.træer.langs.kanten.af.haverummet..Kollegiehaverne.udgør.det.grønne.kig.
for rigtig mange mennesker. Havernes træer kan ses fra langt de fleste af 
karreens.ejendomme.og.udgør.de.eneste.grønne.elementer.for.mange.af.de.
omkringboende,.både.langs.Larslejsstræde,.Sankt.Peders.Stræde.og.Tegl
gårdstræde..Selv.set.fra.Nørre.Voldgade.er.kollegiehaverne.med.til.at.give.
karreen.sit.grønne.præg.
. Eksempelvis.gælder.dette.for.den.første.ejendom.i.Teglgårdstrædes.sydlige.
ende:.Den.meget.lille.baggård.nyder.godt.af.træerne.fra.Valkendorfkollegiets.
forhave..Billedet.er.det.samme.for.Sundhedshuset.i.Teglgårdstræde.48:.Der.
er.der.ikke.et.eneste.grønt.element.i.Sundhedshusets.baggårdsmiljø..Man.
har.til.gengæld.stor.glæde.af.kollegiehaverne,.og.man.oplever.fra.mange.af.
Sundhedshusets.lokaler,.at.man.er.i.en.park..Til.gadesiden.har.Sundhedshuset.
en.privat.plads,.hvor.der.er.plantet.lindetræer.(se.pp..3637).(9a),.og.man.har.
sat nogle små kaprifolier op af de meget store murflader omkring pladsen. 
Her.ville.det.være.oplagt.at.bidrage.til.et.sundt.bymiljø.ved.også.at.tilplante.
de mange murflader med planter, som reelt kan dække de store flader. Huset 
er af en art og størrelse, som fint ville kunne bære det.
 Videre op ad Teglgårdstræde finder man i nr. 10 et relativt nybygget hus, 
som.mod.gaden.føjer.sig.ind.i.de.klassicistiske.facaderækker,.men.til.bagsi
den.har.fået.en.mere.moderne.udformning.(10)..Her.ville.først.og.fremmest.
den.store.tomme.gavlmur.ud.mod.Sundhedshusets.plads.være.oplagt.at.til
plante..Gavlen.er.sydvendt,.så.blåregn.ville.her.kunne.udvikle.en.overdådig.
blomstring..
 Bag Teglgårdstræde 12 finder man nogle lave bindingsværkslænger (11), 
som.har.overlevet.alle.de.tre.store.brande.i.1728,.1795.og.1807..Det.er.der
med noget af det ældste almindelige beboelse i kvarteret. Man kan her finde 
eksempel.på.en.pikstensbelægning.af.marksten,.som.tidligere.har.været.al
mindelig brugt i store dele af byen. Kun de fineste steder havde man råd til 
brostensbelægninger.og.chausséstenbelægninger.af.tilhugne.sten..
. Pikstensbelægningen.er.typisk.grovere.og.mere.uregelmæssig.end.bro
stensbelægningen,.samtidig.med.at.den.er.mere.åben.for.vegetation,.så.den.
bruges.næsten.ikke.mere.i.bymæssig.sammenhæng..Men.den.har.mange.
både.biologiske.og.æstetiske.fortrin,.og.med.tilstrækkelig.omhu.kan.den.
lægges.ganske.jævnt..Man.burde.derfor.overveje.at.genintroducere.denne.
belægningstype.i.byen..Som.i.Teglgårdstræde.16.og.Bispegaarden.(se.pp..
7677).kan.man.lægge.ganglinjer.af.bordursten.eller.tilhugne.brosten.og.så.
bruge pikstensbelægninger i de omkringliggende flader.
. Måske.der.ikke.er.nogen.sammenhæng,.men.selvom.disse.længer.i.dag.
har.tegltag,.kan.de.meget.vel.en.gang.i.tidernes.morgen.have.haft.stråtag,.og.
man.har.haft.træer.plantet.omkring.for.at.skygge.for.solens.stråler..Under.alle.
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Herover ses to billeder fra gården bag Teglgård-
stræde 16, som har pikstensbelægning med bor-
dursten i ganglinjerne. Øverst til højre er det et kig 
ned over gården bag Teglgårdstræde 14.

Pikstensbelægningen mellem de gamle bindings-
værkslænger bag Teglgårdstræde 12 har et let fald 
bort fra bygningerne for at lede vandet bort.

Karré 7

omstændigheder.har.man.i.gårdrummet.mellem.Teglgårdstræde.12A.og.12B.
den.fornemmelse,.at.træerne.står.som.en.skærmende.parasol.over.bygnin
gerne..UVstrålingen.fra.sollyset.nedbryder.tagrørene.(ligesom.den.gradvist.
nedbryder.også.andre.bygningsmaterialer),.således.at.stråtag.på.sydsiden.
har.markant.kortere.levetid.end.på.nordsiden..Tilsvarende.beskytter.faca
debeplantninger.murværk.mod.solens.og.vejrligets.gradvise.nedbrydning..
Facadebeplantninger.er.således.en.form.for.reetablering.af.en.forbundethed.
eller.symbiose.mellem.bygning.og.omgivende.natur.
. Op.mod.Nørre.Voldgade.bliver.bebyggelsestætheden.stadig.større.og.går
drummene.tilsvarende.små.og.præget.af.adgangsfunktioner,.affaldscontai
nere.og.cykelparkering..Endda.er.der,.som.skitseret.på.karrékortet,.adskillige.
gavl.og.bagmure,.som.med.fordel.kunne.tilplantes.
. Billedet.fra.gårdrummet.bag.Teglgårdstræde.14.(12).er.en.illustration.af,.
at.det.længe.var.almindeligt.at.bygge.tæt,.men.kun.i.totre.etager..Så.para
doksalt.nok.er.Nørre.Kvarter.i.dag,.hvor.man.ikke.går.af.vejen.for.at.bygge.
både.fem,.seks.og.syv.etager,.tættere.bebygget.end.på.noget.tidspunkt.inden.
sløjfningen.af.byens.befæstningsværker..
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Øget lungekapacitet for Nørre Kvarter.
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Nørre Kvarter

Samlet karréareal 85 91.400 m2

Heraf bebygget areal 64.300 m2

I procent  70%
Anslået bebyggelsesprocent  300% 

Friareal   27.100 m2

I procent 30%
Heraf primært parkering 39% 10.500 m2

Heraf primært ophold 57% 15.400 m2

Heraf asfalt og beton  43% 11.600 m2

Heraf åben belægning   31% 8.500 m2

Heraf grønt  26% 7.000 m2

Antal træer 149 (+23)

Perspektiv
I.Nørre.Kvarter.er.der.stor.variation.fra.gårdrum.til.gårdrum.i.karreernes.
indre,.faktisk.langt.større.end.i.de.relativt.homogene.gaderum..Nogle.gård
rum.er.ganske.grønne.og.frodige.og.yder.fornemme.livsrum.for.både.men
nesker, planter og dyr; mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gen
nem.asfalten,.men.er.helt.domineret.af.parkering.og.praktiske.forhold..Hvor.
nogle.gårdrum.er.forunderligt.smukke.og.tilfører.beboere.og.arbejdende.
store.kvaliteter.i.dagligdagen,.er.andre.næsten.ubehagelige.at.opholde.sig.i..
Hvis de fleste blev som de bedste, ville man være nået meget.langt,.både.når.
det.gælder.byforgrønnelse.og.livskvalitet.
. Ud.fra.både.sundhedsmæssige,.bæredygtighedsmæssige,.naturoprust
ningsmæssige,.livskvalitetsmæssige.og.byrumsæstetiske.perspektiver.ville.
det.være.ønskeligt.med.en.langt.stærkere.tilstedeværelse.af.grønne.elementer.
i byen. Som det er påvist i denne undersøgelse, findes der i en tæt bydannelse 
som Nørre Kvarter et stort beplantningspotentiale i byens lodrette flader. 
Samtidig.må.man.bestræbe.sig.på.at.disse.grønne.enklaver.bliver.forbundne.
og.får.mulighed.for.at.udvikle.en.større.biodiversitet..Her.er.ikke.mindst.
styrkelsen.af.den.grønne.korridor.mellem.middelalderbyen.og.Ørstedsparken.
vigtig.for.den.økologiske.stabilitet.og.kompleksitet..Og.en.sådan.korridor.vil.
indebære.en.række.særdeles.tiltrængte.forbedringer.af.skolegårdsmiljøerne.
ved.Niels.Brock.og.Sankt.Petri..
. En.reduktion.af.omfanget.af.parkering.og.asfaltering.i.karreerne.vil.være.
en.vigtig.del.af.at.tilvejebringe.optimale.livsbetingelser.for.vegetationen,.og.
byforgrønnelsesmæssigt.vil.det.være.et.indlysende.mål.gradvist.helt.at.få.af
viklet.karreernes.lukkede.belægninger..Der.er.et.stort.sammenfald.mellem.
bevaringsmæssige.og.byforgrønnelsesmæssige.interesser,.for.eksempel.i.
brugen.af.åbne.stenbrolægninger.og.det.fredningsmæssigt.at.få.sikret.de.få.
tilbageværende.åbninger.i.facaderækkerne.samt.deres.beplantning..
. I.lyset.af.sygdoms.og.dødelighedstallene.som.følge.af.luftforureningen.
virker det oplagt at etablere en form for ’grøn zone’ langs byens store trafik
korridorer,.hvor.man.fra.kommunal.side.iværksatte.en.omfattende.styrkelse.
af.gaderummets.grønne.elementer.og.gik.aktivt.ind.med.støtte.til.etablering.
af.facadebeplantninger..I.denne.zone.kunne.man.med.rimelighed.sætte.et.
mål.om.at.etablere.en.beplantning,.som.i.løbet.af.510.år.gav.en.biofaktor.
på.mindst.0,5..Man.kunne.i.den.forbindelse.ønske.sig.en.kommunal.beskæ
ringsservice.med.tilbud.om.årlig.beskæring.af.facadebeplantninger.for.be
plantninger.over.almindelig.stigehøjde,.og.denne.service.burde.være.gratis.
.i.det.mindste.i.den.grønne.zone..For.at.kunne.optimere.disse.beplantninger.
var.det.ønskeligt.med.en.serie.målrettede.forsøg.med.facadeplanters.evne.til.
at absorbere de ultrafine partikler og dæmpe gadestøjen. 
. Midt.i.alle.disse.praktiske.overvejelser.er.det.vigtigt.ikke.at.glemme,.at.der.
i.byforgrønnelsen.ligger.store.æstetiske.udfordringer.og.muligheder,.og.det.er.
en.stor.og.inspirerende.opgave.at.forløse.denne.dimension..Byforgrønnelsen.
er.det.levende.billede.på.en.mere.bæredygtig.by,.og.facadebeplantninger.er.
en.form.for.reetablering.af.den oprindelige forbundethed mellem.menneske,.
bygning.og.omgivende.natur..

1 højere biofaktor, større biodiversitet
2 systematisk tilplantning af gavle og bagmure
3 reetablering af vandkredsløbet i karreerne
4 reduktion af parkering i karreerne
5 styrkelse af grøn korridor til Ørstedsparken
6 bevaring af grønne huller i facaderækkerne
7 forgrønnelse af større erhvervskomplekser
8 beskyttelse af træer langs Nørre Voldgade
9 træplantning i Vester Voldgade
10 støjdæmpningsforsøg
11 grøn zone langs store trafikkorridorer med
 kommunal beskæringsordning
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Træer kræver plads for at kunne udvikle sig, og 
får inde i karreerne ofte bedst plads, hvor de kan 
stå op mod skel på steder, hvor der ikke er bygget 
til nogen af siderne.

De følgende billeder er alle taget ud af samme vin-
due i Larslejsstræde 3, 2. sal, på forskellige ti-
der af dagen og året. Man ser her mod vest tværs 
over den sydlige del af karré 7. I forgrunden ses 
legepladsen ved børnehaven i Frederik VIs Asyl. 
Bag muren er det den vildtvoksede forhave til Val-
kendorfs Kollegium, hvor der i tidernes morgen 
lå et karmeliterkloster. Det gule hus er Sundheds-
huset, som ligger ud mod Teglgårdstræde i karre-
ens modsatte side.

Noter
1. Projektet.Nørre Kvarters grønne lunger.blev.formuleret.i.september.

2003,.og.de.omfattende.registreringer.blev.i.det.store.hele.gennemført.i.
perioden.aprilnovember.2004..

. I.forbindelse.med.Københavns.Kommunes.Miljøfestival.2005.blev.dele.
af.projektet.udstillet.på.Rådhuspladsen.i.maj.2005.og.i.september.2005.
blev.samme.udstilling.vist.på.Frue.Plads..Det.samlede.projekt.er.doku
menteret.på.www.jenshvass.com.

2. Grønne lunger.kan.downloades.fra:
. http://www.jenshvass.com/agenda21/download.html
. Udstillingen.er.dokumenteret.på:
. http://www.jenshvass.com/agenda21/udstilling_01.html
3. Gernot.Minke.in.Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem 

Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.
Main.1983,.pp..14.&.2627.

4. Patrick Blanc Vertical Garden findes på både engelsk og fransk, på: 
. http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/.
5. Attwell,.Karen.et.al.:.Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og 

ulemper,.Boligministeriet,.Bygge.og.boligstyrelsen,.København.1993.
6. Ibid.,.pp..4952.
. I.Danmark.begrænser.vintergrønne.facadeplanter.sig.stort.set.til.forskel

lige varianter af vedbend. Derudover findes stedsegrønne varianter af 
kaprifolier,.men.de.skaber.ikke.tæt.dækkende.beplantninger.

7. Ibid.,.p..53.
. De.steder,.hvor.man.skal.være.opmærksom.på,.at.der.over.tid.kan.opstå.

problemer, er revner eller åbninger, hvor skud kan finde vej igennem og 
der.er.lys.på.den.anden.side..Her.kan.med.tiden.opstå.problemer..En.årlig.
tilbageskæring.omkring.tagdetaljer.og.vinduesinddækninger.vil.kunne.
forebygge.sådanne.problemer..

8. Gernot.Minke.in.Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter: Häuser mit grünem 
Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.
Main.1983,.pp..1011.

. Kapitlet.’Biofaktor’.kommer.nærmere.ind.på.disse.forhold..
9. UtzonFrank,.Tine.&.Fischmann,.Mette.(Eds.):.Bynatur i Norden,.Nor

disk.Ministerråd,.København.1998,.p..8.
10. Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns.Kommune,.Køben

havn.2004,.p..15.
11. Møller,.Jes.Fabricius:.Biologismer. Naturvidenskab og politik ca. 1850-

1930.(phdafhandling).Det.humanistiske.Fakultet,.Københavns.Univer
sitet,.København.2002,.p..133.

. Møller.giver.en.omfattende.analyse.af.de.biologiskpolitiske.motiver,.
som.lå.bag.oprettelsen.af.parkbåndet.på.det.gamle.voldterræn..Apropos.
begrebet.grønne.lunger.skriver.han.at:.”Metaforen.’byens.lunger’.kom
mer.fra.1830ernes.England..Inden.for.den.miasmatiske.teoris.rammer.
var.den.imidlertid.meget.alvorligt.ment,.fordi.parkerne.blev.anset.som.
en.nødvendig.del.af.den.hygiejniske.reform.af.hovedstaden..Det.for
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klarer,.hvorfor.så.store.kommunalt.og.statsligt.ejede.arealer,.der.kunne.
være.blevet.solgt.med.stor.fortjeneste.til.byggespekulanter,.blev.udlagt.
til.grønne.områder.”.

. Ibid..p..85.
12. Zwaan,.Marijke.et.al.:.Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver - fra 

idé til virkelighed,.ByhaveNetværkets.Forlag,.København.2002,.p..49.
ff.

13 Assadourian, Erik: ”Cultivating the Butterfly Effect” in World Watch 
Magazine.Jan.Feb..2003,.pp..2835.

14. Ibid.,.p..28.
15. Ibid.
16. Ibid.,.p..31.
. Se:.California.Department.of.Education:.A Garden in Every School.
. http://www.cde.ca.gov/ls/nu/he/garden.asp
. Samt.fra.samme.side:.A Healthy Nutrition Environment: Linking Edu-

cation, Activity, and Food through School Gardens.
. http://www.cde.ca.gov/ls/nu/he/gardenoverview.asp
17. For.mere.information.om.rehabiliteringsträdgården.ved.Sveriges.Lant

bruksuniversitet.i.Alnarp,.se:
. Grahn,.Patrik:.Naturens och trädgårdens betydelse för personer med 

utmattningsdepression. 
. http://www.lpal.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=4276
. Ossiansson,.Clara:.Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter 

med utmattningssyndrom?.universitetsopgave,.Lunds.Universitet.
. http://www2.lpal.slu.se/skyltfonstret/Halsa/exarbete.pdf
18. Max.Picards.udsagn.er.fra.hans.bog:.The World of Silence, 1952..Se:
 Pallasmaa,.Juhani:.”Nostalgia.for.paradise..park.as.metaphor.and.still

life”.in.Brodersen,.Leif.et.al..(Eds.):.Park. Ett idéprojekt om innerstads-
parkernas framtida betydelse, använding och utformning,.Stockholm.
1994,.p..78.

19. Ibid.
20. Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns.Kommune,.Køben

havn.2004,.p..46.
21. Rapporten.konstaterer.indledende,.at.to.tredjedele.af.Københavns.Kom

munes.280.000.boliger.er.belastet.med.et.støjniveau.over.den.grænse.på.
55.dB,.man.har.fastsat.som.acceptabel..Se:

. Fryd,.Jakob.og.Lone.Pedersen:.Undersøgelser af den oplevede støj af 
vejtrafikken fra tre stærkt trafikerede bygader i København,.Københavns.
Kommune,.København.2005,.p..4.

22.. Kortet.er.gengivet.i:
. Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004,.Københavns.Kommune,.Køben

havn.2004,.p..49.
23. Hvis.man.på.støjkortet.følger.H.C..Andersens.Boulevard.gennem.byen,.

kan.man.se,.hvordan.støjen.på.strækninger.med.huse.på.begge.sider.når.
over.70.dB,.mens.den.over.søerne.og.langs.Tivoli.og.Rådhuspladsen.
falder.til.under.65.dB.

24. På.landsplan.er.der.årligt.tale.om.4.400.for.tidlige.dødsfald.på.grund.af.
luftforureningen,.hvilket.er.ganske.mange.ud.af.en.befolkning.på.5.mil
lioner..Se:

. Thomsen,.Birte.Busch:.Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter 
- i forbindelse med en miljøzone i København,.Københavns.Kommune.
2004,.pp..3233..

25 Partikelfiltrene har en effektivitet på omkring 80%, hvilket vil give en 
mindskelse af fine partikler i gaderummet på 40%. Se:
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På deres beskyttede pladser mellem husene sprin-
ger træerne tidligere ud end i det åbne land. Her 
er det to kig i april. Hvor der er træer, er der fugle, 
og i dette hjørne af Indre By genlyder gårdrum-
mene i forårsmånederne af fuglesang.

. Ibid.,.pp..32.&.35..
26.. Thomsen,.Birte.Busch:.Den københavnske luft lever ikke op til grænse-

værdierne,.notat.fra.Center.for.Miljø,.25.06..2004,.p..1..
27. Minke.refererer.til.undersøgelsen.af.Bernatzky.(1966).i:
. Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch 

zur Hausbegrünnung,.Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.Main.1983,.p..11.
28. Wolverton,.B.C.,.Rebecca.C..McDonald.&.Hayne.H..Mesick:.“Foilage.

Plants.for.Indoor.Removal.of.the.Primary.Combustion.Gases.Carbon.
Monooxide.and.Nitrogen.Dioxide”.in Journal of the Mississippi Aca-
demy of Sciences.vol..30..1985,.pp..17.

29. Manfred.Kaiser.i.sin.hot topics.note:.Can plants improve indoor air 
quality?

. http://www.manfredkaiser.com/hot_topics/hot_topics.html#Plants

. Wolverton,.B.C.:.Eco-Friendly House Plants, Weidenfeld.&.Nicolson..
London.1996.

30. Jensen,.Steen.Solvang.et.al.:.Virkemidler til overholdelse af grænsevær-
dier for NO2 grænseværdier i luft,.Miljøkontrollen,.Københavns.Kom

Noter
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mune,.København.2005,.p..8.
. Rapporten.er.på.111.sider,.men.registeret.af.virkemidler.er.rent.teknisk

administrative,.jfr..rapportens.oversigtsskema,.p..11..Luftrensning.ved.
hjælp.af.vegetation.synes.end.ikke.at.have.været.overvejet.

31. ”Hvordan.påvirker.partikelforureningen.i.storbyerne.vores.sundhed?.
Hvorfor skal trafikkens partikelforurening nedbringes?” Foredrag af 
professor.i.miljømedicin.Steffen.Loft,.Institut.for.Folkesundhedsviden
skab.ved.Københavns.Universitet,.17.05..2006.

. Foredraget.var.en.del.af.et.debatarrangement.om.miljøzoner.i.’Pressen’.
i.forbindelse.med.Københavns.Kommunes.Miljøfestival.2006.

32 Kurven findes gengivet på Københavns Kommunes hjemmeside:
. www.miljoe.kk.dk/94ee64db1a464bf3b585d57aadc6d9fd.W5Doc
33. Denne.beskrivelse.af.partikelstørrelserne.og.deres.sundhedsskadelige.

effekter.stammer.fra:
. Thomsen,.Birte.Busch:.Den københavnske luft lever ikke op til grænse-

værdierne,.notat.fra.Center.for.Miljø,.25.06..2004,.p..3..
34. Helge.Gamrath:.”Tidstavle.over.Københavns.ældre.historie.til.ca..1600”.

in.Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og 
byens historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu - og 
aldrig,.Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..136.ff.

35. Lauring,.Kåre:.Købmand,.sømand.og.supercargo,.Handels.&.Søfarts
museet.på.Kronborg,.Helsingør.1998,.p..8.

36. Ibid.
. Københavns.indbyggertal.vurderes.omkring.1368.til.at.have.været.under.

3.000..Se:
. Helge.Gamrath:.”Tidstavle.over.Københavns.ældre.historie.til.ca..1600”.
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at.dyrke.brødkorn.og.holde.køer.og.svin.”.
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.. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens 
historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu - og aldrig,.
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41. Modellen.blev.udført.i.1943.til.Daells.Varehus..Den.er.gengivet.i:
. Møller,.Jan:.Borger i middelalderens København, (1980).Sesam,.Kø

benhavn.1992,.pp..2627.
42. Ibid.,.pp..5763.
43. Mejborg,.Reinhold.Frederik.Severin:.Borgerlige huse særlig Kjøben-

havns Professor-residentzer 1540-1630,.Nielsen.&.Lydiche.1881,.pp..
4849.

44. Ibid.,.p..49.
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Sidst i april begynder de store lindetræer at sprin-
ge ud, og i løbet af få dage lukker udsigten. De 
grønne elementer gør stedet friskere, frodigere, 
mere levende - og midt en den fortravlede by ty-
deliggør de årstidernes skiften.
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De grønne planter er af vital betydning for, at stor-
byen er et sundt og godt sted at være. De renser 
luften og forbedrer byens mikroklima. Gennem 
fotosyntesen producerer de ilt og forbruger over-
skydende CO2. 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 som-
meren, samtidig med at de beskytter mod både 
solens og frostens gradvise nedbrydning. Enhver 
seriøs plan for en mere bæredygtig by må derfor 
indebære en styrkelse af de grønne elementer. 
I bykernen er der meget lidt plads mellem husene. 
En systematisk byforgrønnelse vil således naturligt 
indbefatte en tilplantning af byens lodrette flader 
- ikke mindst de mange tomme gavl- og bagmure, 
som findes overalt i den historiske by.

NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER er et pro-
jekt om mulighederne for systematisk byforgrøn-
nelse i en tæt bydannelse med bevaringsmæssige 
interesser. I Nørre Kvarter finder man gårdrum, 
som er ganske grønne og frodige og yder fornem-
me livsrum for både mennesker, planter og dyr; 
mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gen-
nem asfalten, men er helt domineret af parkering 
og praktiske forhold. Hvis de fleste blev som de 
bedste, ville man være nået meget langt, både når 
det gælder byforgrønnelse og livskvalitet.
Byforgrønnelsen er det levende billede på en mere 
bæredygtig by, og facadebeplantninger er en form 
for reetablering af den oprindelige forbundethed 
mellem menneske, bygning og omgivende natur. I 
byforgrønnelsen ligger der store æstetiske udfor-
dringer og muligheder, og det er en stor og inspi-
rerende opgave at forløse denne dimension. 

Projektet er tilgængeligt på www.jenshvass.com.


