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Nørre Kvarters gaderum
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.
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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 Kvarter er den del af Københavns middelalderby, som er afgrænset af
Nørregade og Vestergade, Nørre Voldgade og Vester Voldgade. Mod nordvest 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 gennem byens kulturlag, finder man spor efter menneskelig tilstedeværelse helt
tilbage fra Ertebøllekulturen 5-4.000 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 fremkommelig 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, nedbrændinger, 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 himmelstræbende kirkespir. Men København på Absalons tid har nærmere været 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 zig-zag-linjer fra bastioner og kurtiner, kom først til i begyndelsen 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 umiddelbart syd for Nørre Kvarter, hvor Larsbjørnsstræde fortsætter i Kattesundet.39 Man må derfor forestille sig den første bydannelse udspændt mellem
gadekæret og på den ene side byportene til oplandet, på den anden side havnen 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 gennem 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 væsentlige 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-
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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

Nørre Kvarters gaderum

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 fremstillingen, 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 Kvarter 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 1518-19 ombygget og indviet som karmeliterkloster, kaldet
Hvidekloster.46 I 1500-tallet 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 rumligt 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.
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Af Christian Geddes kort over Nørre Kvarter fra

Antal åbninger i karrébebyggelsen

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-
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Christian Geddes topografiske kort over Nørre Kvarter fra 1757.
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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.

Når det gælder forholdet mellem bebyggelse og beplantning i Nørre Kvarter, skal man helt frem til midten af 1700-tallet 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 omkring det eleverede korts tilblivelse, at det var et meget omfattende arbejde,
og at man under vejs måtte acceptere forenklinger. Således er forhusfacaderne 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 aldrig 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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Bevaringsværdige bygninger
fredet bygning
høj bevaringsværdi
middel bevaringsværdi
lav bevaringsværdi

Nørre Kvarter - bevaringsværdige bygninger.
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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.

der store alleer, som markerede opkørslen til Københavns byporte. Det præcist 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 1700-tallet 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 randbebyggelse. 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 bebyggelsesstruktur, 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 ganske tæt bebygget med flere lag side- og baghuse, og der er kun få deciderede haver at se. Karreerne ud mod voldanlæggene derimod har stadig et
langt mere grønt præg. Men i årene efter Napoleonskrigene var befolknings

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.

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 1835-49 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 københavnske 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 1800-tallet.
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Larsbjørnsstræde
Larsbjørnsstræde er i koncentreret form, hvad hele Nørre Kvarter står for
af ungdommelighed, frodighed og alternativ mode. Så snart vejret overhovedet 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 billedet 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 stræderne. 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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Herover er det Larsbjørnsstræde set ned mod Kat
tesundet. Livet leves på gaden, ikke mindst hvor
solen når frem.
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Larsbjørnsstræde

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.
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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 andre 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 trafikregulering. 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. Studiestræde slår her et lille knæk, så man ser den store rådhusvin på lang afstand. 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 1800-tallet blev opgivet.
Rådhusvinen har fået fodfæste i et lille indhak, hvor stammen er beskyttet. 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.
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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.

Nørre Kvarters gaderum

Studiestræde

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.
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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. Indretningen 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 eksempel 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 universitetsstuderende 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, sikkert 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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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.

Nørre Kvarters gaderum

Bispetorvet

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.
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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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Nørregade

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).
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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 1300-tallet. Det arrede murværk vidner om en lang, omskiftelig historie, og efter reformationen blev kirken en tid brugt som ankersmedje. Sankt Petri Kirke fremstår
i dag med en distinkt barok-arkitektur, og gravkapellerne bag kirken er et i
dansk sammenhæng enestående bygningsværk.
Omkring kirken var der tidligere gravpladser, men ved den nyligt afsluttede restaurering samlede man nogle af gravstenene i to tableauer, som får
en næsten zen-haveagtig 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. 45-47).
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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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.
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Sankt Petri Kirke

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.
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Larslejsstræde
Alfred Larsens tegning til højre giver et godt billede af Larslejsstræde sidst i
1800-tallet.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 1800tallet var stald på 1. sal. Til højre står præstegårdens staldlænge og gravkapellerne 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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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
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Larslejsstræde

Alfred Larsen, parti fra Larslejsstræde (tegning fra før 1894).
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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.
3

1

2

Trods den gennem tiderne stadig tættere bebyggelse har Sankt Peders Stræde
bevaret en række åbninger og tilbagelægninger i husrækken, hvorfra trækroner markerer sig i gadebilledet og giver et meget smukt modspil til bygningernes arkitektoniske formsprog. På nordsiden er det foran Valkendorfs
Kollegium (1) og Sankt Petri Kirke (3), mens det på sydsiden er en let tilbagelægning 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.
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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.
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Sankt Peders Stræde
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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 pladsdannelse, 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 facadebeplantning, 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. 45-46), 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 Teglgårdstræde-Larsbjørnsstræde
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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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.
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Teglgårdstræde

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.
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Portåbninger
Porten er en indgang til en anden verden, og ofte er det markeret med dekorationer og kunstnerisk udsmykning, materialeskift og fint forarbejdede belægningsdetaljer, 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 mennesker, 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).

38

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.

Nørre Kvarters gaderum

Portåbninger

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.
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Jarmers Plads og Nørre Voldgade
Jarmers Tårn har sit navn efter vender-høvdingen Jarumar, som i 1259 angreb 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. Jarmers 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 tableauet en visuel tyngde hele året rundt.
De to historiske billeder på næste side giver en fornemmelse af transformationen 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 uacceptabelt 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. 11-13).
Men 1890ernes elegante boulevard er endt som parkeringsplads, hvor træerne 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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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.

Nørre Kvarters gaderum

Jarmers Plads og Nørre Voldgade

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

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. Lindetræer 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 befæstningsværkerne 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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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.

Nørre Kvarters gaderum

Vester Voldgade

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.
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