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Grønne lunger

Øverst er det rådhusvin, i midten og nederst er 
det vildvin - to gode facadeplanter med stærke 
efterårsfarver, som kan være med til at bringe 
naturen ind i byen.
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Denne publikation er primært tænkt til elektronisk 
distribution. Den kan frit downloades i sin helhed 
fra www.jenshvass.com. 
Her finder man også en eksempelsamling med 
yderligere billedmateriale fra de fleste af de her 
medtagne lokaliteter.

Introduktion
Den.foreliggende.publikation.er.blevet.til.som.integreret.del.af.projektet.
Nørre Kvarters grønne lunger,.en.undersøgelse.af.mulighederne.for.syste-
matisk.byforgrønnelse.i.Nørre.Kvarter,.som.er.en.del.af.Københavns.mid-
delalderby..I.forbindelse.hermed.har.jeg.igennem.2004.været.rundt.i.det.
historiske.København.for.at.registrere.eksempler.på,.hvad.man.kunne.kalde.
en.urban anvendelse.af.facadebeplantning,.hvor.facadebeplantningen.fun-
gerer.godt.inden.for.den.historiske.bys.betingelsessæt.
	 Det	har	været	en	berigende	rejse.	Man	finder	mange	virkelig	smukke	
eksempler.rundt.omkring.i.byen,.og.en.mere.omfattende.anvendelse.af.faca-
debeplantning.ville.være.et.stort.løft.for.byen..Udvalget.af.egentlige.facade-
planter.er.ret.begrænset,.men.den.enkelte.plante.har.mange.udtryk.afhængig.
af.den.løbende.pasning..Jeg.har.derfor.med.det.foreliggende.udvalg.søgt.at.
give.et.indtryk.af.facadeplanternes.vifte.af.udtryksmuligheder.

Byens.grønne.lunger
I	den	tætbebyggede	by	er	der	kun	få	vandrette	flader,	og	de	fleste	af	dem	er	
med.tiden.blevet.befæstet.for.at.klare.sliddet.fra.vores.færden..Yderligere.gør.
de.historiske.hensyn,.at.man.ikke.blot.frit.kan.tilplante.gaderummene.-.de.
har.deres.helt.egen.historisk.betingede.grammatik..Som.det.bliver.nærmere.
redegjort.for.i.rapporten.Nørre Kvarters grønne lunger,.vil.en.systematisk.
byforgrønnelse.af.den.tæt.bebyggede.historiske.bykerne.derfor.i.høj.grad.
indebære	inddragelsen	af	de	lodrette	flader.	
. I	den	historiske	by	finder	man	tomme	gavle	og	bagmure	overalt	-	typisk	
helt.uden.den.arkitektoniske.bearbejdning,.som.gennem.tiderne.er.blevet.
facaderne.mod.gaden.til.del..Man.kunne.ved.at.tilplante.disse.meget.store.
flader	transformere	disse	sårflader	i	den	historiske	bydannelse	til	en	del	af	
kvarterets.grønne.lunger..En.sådan.systematisk.tilplantning.ville.mangedoble.
byens.grønne.lungekapacitet.og.samtidig.tilføre.byen.store.miljømæssige.
kvaliteter.
	 Den	øgede	fotosyntese,	som	følger	af	flere	grønne	elementer	i	bybilledet,	
vil.medføre.en.større.iltproduktion.og.et.øget.CO2.forbrug.-.og.hermed.styrke.
den.mest.grundlæggende.symbiose.mellem.mennesker,.dyr.og.planter..En.
systematisk	tilplantning	af	byens	lodrette	flader	ville	således	kunne	ind-
regnes.i.Kyoto-aftalens.CO2-regnskab..Samtidig.evner.de.grønne.elementer.
at	filtrere	støvpartikler	fra	luften	-	de	er	så	at	sige	en	del	af	en	biologisk	
luftrensning.i.en.situation,.hvor.vi.i.bymiljøet.står.magtesløse.overfor.ikke.
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mindst.udstødningen.fra.diesel-køretøjerne..
. I.en.tid,.hvor.man.bruger.15-20.cm.mineraluld.i.nybyggeriet,.kan.iso-
leringsværdien.af.en.gavltilplantning.synes.lille..Men.i.den.historiske.byg-
ningsmasse.er.de.nøgne.gavle.og.bagmure.ofte.uisolerede,.hvorfor.en.lod-
den.overfrakke.af.facadeplanter.-.særlig.hvor.der.er.tale.om.stedsegrønne.
beplantninger.-.kunne.give.en.bedre.varmekomfort.og.reelle.besparelser.på.
energiforbruget,.og.dermed.forbedre.CO2-regnskabet.yderligere.
. De.grønne.elementer.gør.byens.mikroklima.blidere:.De.tager.toppen.af.
både.sommervarmen.og.vinterkulden,.de.giver.en.blødere.akustik.og.kan.
være	med	til	at	mildne	oplevelsen	af	trafikstøj.	De	befugter	luften	når	den	
er.tørrest,.og.de.tæmmer.vindens.hvirvlen.og.susen.om.hjørnerne..
. Men.måske.har.de.grønne.elementer.allerstørst.betydning.for.os.men-
nesker:.psykisk.set,.æstetisk.set.og.eksistentielt.set..Midt.i.en.fortravlet.stor-
byvirkelighed.minder.de.os.om.vores.oprindelse.-.om.hvorfra.vi.kom,.om.
det.naturgrundlag.vi.som.grundvilkår.er.indfældet.i..De.er.en.del.af.vores.
tryghed.og.basale.velvære..Livet.i.den.grønne.by.er.kort.sagt.sundere.og.
bedre.for.os.mennesker.end.i.en.by.blottet.for.vegetation..

Den.bæredygtige.by
Vores.nuværende.byform.er.en.tilstand,.som.ligger.langt.fra.noget.bare.til-
nærmelsesvist.bæredygtigt,.og.vi.står.således.overfor.en.kolossal.udfordring.
i	at	finde	nye	veje	for	den	post-industrielle	by.	Byen	bliver	ikke	bæredygtig	
alene.gennem.byforgrønnelse,.men.der.ligger.i.den.bevidste.håndtering.af.
byens.grønne.elementer.en.mulighed.for.at.tilføre.byen.kvaliteter.og.op-
levelser,.som.kunne.være.med.til.at.føre.vores.urbane.tilværelse.i.retning.
af.mere.bæredygtige.former..Det.er.mit.mål.med.projektet.Nørre Kvarters 
grønne lunger.at.kunne.bidrage.til.klarlæggelsen.og.artikuleringen.heraf..
Og.det.er.mit.oprigtige.håb.herigennem.at.kunne.inspirere.og.medvirke.til.
et.bymiljø,.som.frembyder.fortættede.urbane.naturoplevelser.og.stilfærdigt.
sporer.os.ind.på.mindre.ubæredygtige.urbane.livsmønstre..
. Med.al.respekt.for.vores.tekniske.formåen.og.de.stadige.landvindinger.i.
solfangerteknologi,.solceller,.vindmøller.og.passiv.solvarme,.er.fotosyntesen,.
som.den.foregår.i.planternes.grønkorn.i.hver.eneste.kvadratcentimeter.blad,.
stadig	verdens	mest	raffinerede	opsamler	af	solenergi.	Etableringen	af	en	
post-industriel.byform,.som.reelt.nærmer.sig.noget.bæredygtigt,.afhænger.

Middelalderbyens bugtende stræder var som 
oftest for snævre til at rumme vejtræer, hvorfor 
byens træer typisk stod i haver og gårdrum inde i 
karreerne. Med tiden blev de fleste karreer fuldt 
udbyggede mod gaden, men på billederne herover 
fra Sankt Peders Stræde luder en stor kastanje 
stadig sin krone ud over plankeværket og opbløder 
gaderummet. Dette er så at sige middelalderbyens 
arketypiske gadetræ.

Tomme gavle og bagmure som disse finder man 
overalt i den gamle bygningsmasse. En systematisk 
tilplantning af disse vil have store positive følger 
for bymiljøet.
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På luftfotografiet herover ser man, hvor tæt be-
bygget Københavns middelalderby er. Karreerne 
mellem Studiestræde og Vestergade har en bebyg-
gelsesprocent på omkring 400 - eller cirka fire 
gange højere end de bebyggelsesprocenter, som 
har været styrende for brokvarterernes udsane-
ringer. Endda er der rige muligheder for at øge 
den grønne lungekapacitet - ikke mindst på de 
lodrette flader.

Byens natur vil ofte blive en næsten symbolsk 
natur. Vi oplever den ikke som stor, uberørt natur, 
men som kultiveret natur - klippet, formet, styret, 
pottet - og altid i relation til det byggede miljø.

derfor.i.høj.grad.af.vores.evne.til.i.fremtiden.at.gøre.vores.urbane.proces-
ser.og.vekselvirkninger.med.omgivelserne.langt.mere.bio-analoge..Vi.må.
genskabe.naturen.og.natur-ligheden.i.det.urbane..Vi.må.genindføje.byen.i.
dens.naturgrundlag..
. Mere.rum.for.træer,.buske.og.planter.giver.ikke.bare.os.mennesker.et.
bedre.miljø..Det.giver.samtidig.bedre.eksistensbetingelser.for.en.lang.række.
fugle.og.dyr,.og.man.kunne.af.en.plan.for.byforgrønnelse.opstille.det.over-
ordnede.mål.at.indfælde.bymennesket.i.en.biotop.af.højere.biodiversitet.

Etablering.af.facadebeplantninger
Næste.spørgsmål.er.derfor.hvordan.vi.indpasser.facadebeplantninger.i.bybil-
ledet.-.og.hvordan.vi.kan.gøre.det.med.respekt.for.den.historiske.by?.Selvom.
der.er.mange.gode.grunde.til.at.give.naturen.bedre.vilkår.i.byen,.skal.Indre.
By.ikke.ende.som.en.urskov,.hvor.man.må.bane.sig.vej.med.machete..Der.
må.være.tale.om.en.kultiveret.natur.-.også.for.at.naturen.overhovedet.kan.
overleve.på.byens.vilkår..
. En.facadebeplantning.tager.adskillige.år.at.få.i.gang,.så.det.er.vigtigt.at.
få.startet.rigtigt..Til.gengæld.har.mange.af.facadebeplantningerne.en.levetid.
som.træernes,.så.én.gang.etableret.vil.de.berige.byen.mange.generationer.
frem..De.kommunale.myndigheder.kan.stimulere.en.sådan.byforgrønnelses-
proces.gennem.tilvejebringelse.af.viden,.erfaringsindsamling,.rådgivning.og.
måske.gennem.at.tilbyde.muligheder.for.en.kommunal.pasningsordning.
	 Langt	de	fleste	af	byens	lodrette	flader	er	dog	privat	ejendom,	og	gen-
nemførelsen.af.en.sådan.byforgrønnelsesproces.forudsætter.derfor.en.høj.
grad.af.interesse.og.initiativ.fra.borgere,.ejerlaug.og.beboerforeninger..
. Det.er.mit.håb.med.denne.eksempelsamling,.Grønne lunger,.at.kunne.
være.med.til.at.inspirere.til.denne.proces,.som.vil.kunne.gøre.vores.byer.til.
smukkere,.sundere.og.endnu.bedre.steder.at.være.

Tak
Jeg.vil.gerne.benytte.lejligheden.til.at.sige.tak.til.Københavns Kommunes 
Byøkologiske Fond.og.Grundejernes Investeringsfond,.som.gennem.øko-
nomisk.støtte.har.muliggjort.gennemførelsen.af.projektet.Nørre Kvarters 
grønne lunger..Ligeledes.vil.jeg.takke.Marijke.Zwaan.og.Anette.Krumhardt.
for.gennemlæsning.af.manuskriptet.

Introduktion
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Valg.af.facadeplanter
Når.det.gælder.valg.af.facadeplanter,.er.det.vigtigt.at.gøre.sig.klart,.at.ikke.
alle.planter.vokser.lige.godt.alle.steder..Nogle.kan.ikke.tåle.fuld.sol,.andre.
trives.kun.dårligt.i.skyggen.-.eller.udvikler.i.skyggen.ikke.den.overdådige.
blomstring	eller	de	flotte	efterårsfarver,	som	man	havde	set	frem	til.	Atter	
andre.ville.kunne.trives.i.et.drivhus.eller.i.en.villahave,.men.er.simpelthen.
ikke.robuste.nok.til.at.klare.vilkårene.i.den.tætte.by.
	 Ligeledes	er	det	vigtigt	at	indse,	at	selvom	flere	af	facadeplanterne	med	
tiden	kan	blive	endog	meget	store	og	dække	store	flader	op	til	fjerde-femte	
sals.højde,.så.skal.de.som.oftest.have.et.par.år.til.overhovedet.at.komme.i.
gang..Og.livet.som.plante.midt.inde.i.byen.er.ikke.uproblematisk.-.slet.ikke.
mens.planten.stadig.er.lille.og.undselig..Cykler,.fejning,.parkering,.leg.og.
alle.de.mange.aktiviteter,.som.hører.bylivet.til,.gør.det.til.en.indimellem.
ulige.kamp.for.planterne.at.få.fat..Jorden.er.ofte.hårdt.komprimeret.af.den.
tunge	trafik	og	forurenet	af	udsivende	gasser,	nedsivende	olie	og	andre	stærke	
sager.	Den	naturlige	tilførsel	af	regnvand	er	blokeret	af	overfladebelægninger,	
mens.saltningen.af.veje.og.fortove.sine.steder.er.ved.at.få.selv.store.statelige.
træer.til.at.give.op.
. Men.giver.man.sine.facadeplanter.nogle.gode,.beskyttede.startbetingelser.
og.væbner.sig.med.lidt.tålmodighed,.er.der.alle.chancer.for,.at.man.bliver.
belønnet..Og.har.planterne.først.fået.fat,.er.de.langt.mere.robuste.og.klarer.
i.stor.udstrækning.sig.selv..På.længere.sigt.bliver.problemet.at.holde.plan-
terne.beskåret.på.en.måde,.så.de.bliver.ved.med.at.være.smukke.at.se.på.og.
ikke.risikerer.at.blive.et.problem.for.bygningerne..Det.ses.desværre.for.tit,.
at.man.efter.mange.års.mangel.på.pasning.når.frem.til,.at.eneste.‘løsning’.
er.at.hugge.planterne.ned.
	 Rundt	omkring	i	byens	gader	og	gårdrum	finder	man	mange	flotte	ek-
sempler.på.facadebeplantninger,.hvor.dels.planterne.har.nogle.vilkår,.som.
gør,.at.de.kommer.til.deres.ret.og.så.at.sige.folder.deres.natur.fuldt.ud,.
dels.har.en.karakter,.så.de.virker.berigende.for.bymiljøet.og.dets.historiske.
kvaliteter..Og.jeg.kan.stærkt.anbefale,.at.man,.inden.man.beslutter.sig.for,.
hvilke.planter,.man.vil.bruge.på.et.givet.sted,.dels.tager.rundt.i.byen.for.at.
se.eksempler.på,.hvordan.det.kan.blive,.dels.overvejer.at.søge.professionel.
hjælp.til.etableringen..For.har.man.først.fået.sin.facadebeplantning.rigtigt.
etableret,	vil	det	være	til	glæde	flere	generationer	frem.
	 Langt	de	fleste	af	de	planter,	som	egner	sig	som	facadeplanter	i	bymæs-
sig.sammenhæng,.stammer.fra.skovene..Skoven.er.den.mest.komplekse.og.

Til venstre ses et tempeltræ i en have i Frederiks-
staden, bevokset med vildvin. Mange af de planter, 
som vi bruger som facadeplanter, er oprindelig 
skovplanter, som bruger skovens træer til at nå 
op i lyset. 

Klatreplanterne beskadiger ikke værtstræerne, 
og til forskel fra en parasit som orkideen, bringer 
klatreplanterne selv deres næring op fra jorden. 
I sjældne tilfælde kan det ske, at slyngplanten 
med tiden helt overvokser værtstræet, men for 
det meste har sådanne symbiotiske relationer 
gensidige fordele. Her, på en solrig oktoberdag, 
er et sådant stiliseret billede af urskoven i hvert 
fald et smukt syn.
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artsrige.biotop,.vi.har..Ud.over.de.store.træer,.som.i.kraft.af.deres.størrelse.
når.højst.op.og.dermed.har.bragt.sig.i.første.række.til.det.sollys,.som.er.
forudsætningen.for.planternes.liv,.giver.skoven.i.sin.naturlige.form.plads.
til.et.stort.antal.andre.arter..Nogle.er.tilknyttet.væltede.træer.og.de.særlige.
muligheder,	som	nedbrydningen	her	giver,	nogle	har	lært	sig	at	finde	fæste	
i.en.grenkløft.højt.over.jorden,.mens.andre.klarer.sig.med.det.mindre.lys,.
som	findes	ved	skovbunden.	For	eksempel	har	anemonen	udviklet	en	cyklus	
med.tidlig.blomstring.inden.træernes.blade.lukker.af.for.lyset.for.sommer-
halvåret..Slyng-.og.klatreplanterne.har.i.skoven.lært.sig.at.klatre.op.i.træerne.
og.derved.fået.mere.del.i.det.livgivende.lys..Jo.bedre.vi.inde.mellem.husene.
kan.genskabe.vilkår,.som.minder.om.disse.oprindelige.vilkår,.jo.bedre.vil.
vores.facadeplanter.trives.i.byen.
. Hvis.man.derfor.til.en.begyndelse.ser.på.slyng-.og.klatreplanternes.vilkår.
i.løvskoven,.så.er.de.vant.til.en.næringsrig,.rigt.muldet.og.ofte.veldrænet.
jordbund..Ligeledes.er.de.vant.til,.at.der.er.træer.og.andet,.som.de.kan.klatre.
op.ad.eller.slynge.sig.om..Hvor.der.i.skoven.typisk.ikke.er.meget.lys.nede.
ved.jorden,.kan.slyng-.og.klatreplanterne.være.fuldt.eksponerede.for.sol-
lyset.oppe.i.toppen..Det.viser.sig.således.også,.at.facadeplanter.lysmæssigt.
klarer.sig.under.meget.forskelligartede.forhold..For.eksempel.tåler.vedbend.
stærk.skygge.og.kan.vokse.selv.på.steder,.hvor.der.er.meget.lidt.lys.-.men.
den.vokser.også.gerne.på.en.sydfacade.

Plantehullet
Hvis.man.starter.fra.bunden,.så.er.det.uomgængelig.vigtigt.at.begynde.med.
at.lave.et.godt.plantehul..I.skoven.er.der.en.meget.præcis.lagdeling.i.jorden,.
hvor	bestemte	processer	finder	sted	i	forskellig	jorddybde,	og	hvor	rodnettet	

Nørgaard på Strøget, Amagertorv 13, har etableret 
en facadebeplantning af vedbend i to store metal-
kummer, som hænger på muren. Selvom det i læng-
den giver det bedste resultat at få facadeplanterne 
direkte i jorden, kan dette sine steder være den 
eneste mulige løsning. Sådanne små systemer 
risikerer dog med tiden at miste balancen.
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kan.udvikle.sig.frit.og.skaffe.planten.vand.og.næring.-.samtidig.med.at.jorden.
er.porøs.og.luftig,.så.der.er.adgang.til.ilt.fra.luften,.ikke.bare.til.plantens.
rødder,.men.også.til.formuldningsprocesser.osv..
	 En	sådan	muldjord	finder	man	så	godt	som	aldrig	i	byen,	og	vilkårene	
ved.foden.af.et.fem.etager.højt.hus.er.radikalt.anderledes..Husene.‘skygger’.
for.en.stor.del.af.regnen,.mens.beton-.og.asfaltbelægninger.leder.den.regn,.
som.når.ned.mellem.husene,.ud.i.kloakkerne..Selv.i.regnfulde.perioder.vil.
jorden.derfor.ofte.være.helt.tør.under.de.tætte.lag.af.beton.og.asfalt..Og.de.
drænlag.og.stabilgrus,.som.beton.og.asfalt.støbes.ud.over,.er.ofte.så.tæt.
komprimerede,.at.planternes.rodnet.ikke.kan.trænge.igennem..
. Et.plantehul,.som.urtepotten.fra.planteskolen.kun.lige.netop.kan.klemmes.
ned.i,.gør.det.derfor.ikke..Ønsker.man.sig.en.stor plante,.som.med.årene.
bliver.i.stand.til.at.dække.en.hel.husmur,.må.man.forberede.et.stort plantehul.
med.god.og.luftig.muldjord.-.så.stort,.at.planten.får.kraft.nok.til.at.nå.så.
dybt.med.sine.rødder,.at.den.med.tiden.bliver.selvforsynende.med.vand.og.
næring..Kan.det.derfor.overhovedet.lade.sig.gøre,.vil.et.plantehul.på.mindst.
en.halv.meter.i.både.længde,.bredde.og.dybde.være.en.rigtig.god.start.for.
en.facadeplante..Det.kan.dog.mange.steder.være.vanskeligt.at.etablere,.og.
det.vil.være.fristende.at.vælge.en.eller.anden.form.for.plantekumme..Dette.
kan.da.også.i.nogle.år.se.ud.til.at.gå.rigtig.godt..Men.når.jorden.ikke.er.del.
af.vandkredsløb.mv.,.vil.den.med.tiden.udpines.for.næringsstoffer,.mens.
andre.stoffer.gradvist.ophobes,.og.miljøet.bliver.mindre.egnet.for.planten..
Derfor.er.der.en.vis.sandsynlighed.for,.at.et.sådant.system.på.et.tidspunkt,.
hvor.det.ellers.så.ud.til.at.gå.rigtig.godt,.kollapser..
. Hvis.man.forestiller.sig,.at.en.plantes.rodnet.stort.set.har.samme.omfang.
som.dens.overjordiske.dele,.så.er.dette.måske.ikke.så.underligt..For.en.mere.

Valg af facadeplanter

I den tætte by er det vigtigt at vælge den rigtige 
plante til stedet - og give den gode startbetingel-
ser. Her foran Galleri Nørby i Vestergade har et 
lille metalgitter beskyttet mod sneskovle, cykler, 
diskoteksgæster og fortravlede forbifarende, og 
har givet fire vedbend mulighed for at få fat.
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permanent.etablering.af.facadebeplantning.er.det.derfor.langt.at.foretrække.
at.få.planten.rigtigt.ned.i.jorden.-.og.at.få.en.eventuelt.lukket.belægning.
omkring	plantehullet	erstattet	med	en	mindre	definitivt	dækkende	belægning,	
så.arealet.igen.bliver.åbent.overfor.cirkulation.af.vand,.luft.og.næringsstoffer.
-.og.dermed.igen.kan.indgå.i.naturens.kredsløb.

Beskyttelsen.af.plantens.nederste.dele
Særlig.på.facader.ud.mod.gaden.er.der.stor.risiko.for,.at.en.plante.bliver.
beskadiget.eller.helt.klippet.over.inden.den.nogensinde.nåede.at.vokse.sig.
stor..Man.kan.her.opsætte.en.gitterskærm,.som.kan.sikre,.at.planten.aldrig.
bliver	rykket	helt	over.	Sådanne	skærme	gør,	at	man	kan	finde	facadeplanter	
på.selv.de.mest.befærdede.strækninger.i.Indre.By.-.som.for.eksempel.foran.
Nørgaard.på.Strøget.og.Galleri.Nørby.i.Vestergade.(se.billeder.på.foregående.
side),.hvor.det.er.lykkedes.at.få.vedbend.til.at.vokse.
. Det.anbefales.ofte.at.plante.facadeplanter.mindst.30.cm.fri.af.muren..Det.
kan.se.lidt.underligt.ud.de.første.par.år,.men.eksempelvis.en.rådhusvin.kan.
med.årene.udvikle.20-25.cm.tykke.træagtige.stammer.nede.ved.roden,.så.
denne.begyndelsesafstand.sikrer,.at.man.også.i.fremtiden.kan.komme.til.at.
vedligeholde.bygningens.sokkel,.samt.at.planten.kan.udvikle.sig,.uden.at.
plante.og.mur.med.tiden.risikerer.at.beskadige.hinanden.

Planternes.opbinding.og.vedhæftning
Det	er	vigtigt	ved	valg	af	facadeplanter,	at	man	finder	en	plante,	som	egner	
sig.til.forholdene.på.stedet..Man.må.derfor.forstå.plantens.vækstmåde.og.
søge.at.etablere.de.optimale.forhold.for.dens.udvikling.og.pasning.
. Nogle.facadeplanter,.som.vedbend.og.rådhusvin,.er.selvhæftende..De.har.
udviklet.særlige.organer,.som.sætter.dem.i.stand.til.at.udbrede.deres.vækst.
selv	på	glatte,	lodrette	flader.	Andre	facadeplanter,	som	tobakspibeplante,	
kinesisk.blåregn,.arkitektens.trøst.og.træmorder,.har.slyngende.vækst..De.
er.i.stand.til.at.fastgøre.sig.ved.at.sno.deres.skudspidser.omkring.grene.
og.stammer..En.tredje.gruppe,.de.rankende,.som.blandt.andet.tæller.kle-
matisfamilien,.har.udviklet.en.evne.til.at.sno.deres.bladstængler.omkring.
forhåndenværende	stængler	og	dermed	finde	fæste	i	vejen	mod	lyset.	
. En.fjerde.kategori.af.planter,.som.vinterjasmin,.brombær.og.slyngroser,.
har.hverken.selvhæftende,.slyngende.eller.rankende.vækst..Alligevel.bruges.

Billederne herover er af vedbend, som hæfter sig 
til murflader ved hjælp af luftrødder. Til venstre en 
ældre vedbendstængel, til højre et nyt skud.

Herunder ses to detaljer af rådhusvin, som har 
udviklet et særligt organ til at kunne fastgøre sig 
på hårde flader. 
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de.ofte.op.ad.facademure.på.grund.af.deres.dekorative.egenskaber..Disse.
planter.kræver.således.altid.en.eller.anden.form.for.opbinding..I.skemaet.
på.næste.side.kan.man.for.en.række.af.de.almindeligste.facadeplanter.se,.
hvilken.kategori.de.tilhører..
. De.selvhæftende planter.behøver.hverken.opbinding.eller.nogen.form.for.
klatrestativ.for.at.overvokse.en.facade,.hvilket.gør.dem.særdeles.egnede.som.
facadeplanter..Men.hvor.de.vokser.optimalt.på.blank.mur.eller.berappet.mur.
-.hvilket.er.situationen.på.en.stor.del.af.de.tomme.gavle.og.bagmure.som.
findes	i	den	historiske	by	-	så	vil	det	være	lidt	upraktisk	på	kalkede	mure,	
som.kræver.hyppigere.vedligeholdelse.
. På.vore.breddegrader.er.udvalget.af.selvhæftende.planter.ikke.særlig.
stort..For.det.danske.klimas.vedkommende.drejer.det.sig.først.og.fremmest.
om.vedbend.og.rådhusvin,.hvorfor.der.da.også.i.det.følgende.er.medtaget.
mange.eksempler.på.anvendelsen.af.netop.disse.to.facadeplanter..Vedbend.
og.rådhusvin.har.meget.forskelligartede.egenskaber..Begge.kan.med.tiden.
dække	endog	meget	store	flader,	men	hvor	vedbend	er	stedsegrøn	og	med	
tiden.vokser.i.tykkelsen,.da.smider.rådhusvinen.bladene.om.efteråret.efter.
en.oktober.måned.med.forrygende.høstfarver,.og.dens.løvdække.forbliver.
et.enkelt.lag,.som.ikke.slører.bygningsvolumenets.geometriske.form.
. Vedbend.har.som.nævnt.udviklet.sine.luftrødder.dertil,.at.den.er.i.stand.
til	at	finde	fæste	på	selv	lodrette	murflader.	Rådhusvin	har	tilsvarende	udvik-
let	et	særligt	organ	til	at	kunne	fastgøre	sig	på	hårde	flader.	Det	kan	ligne	
sugekopper,.men.rent.faktisk.udskiller.de.små.spidser.et.sekret,.som.fæstner.
fangtråden..Herefter.snor.fangtråden.sig.sammen.og.trækker.således.stæng-
len.tæt.ind.til.muren.for.at.mindske.vindens.mulighed.for.at.få.fat.
. De.slyngende planter	finder	lettest	vej	på	spinkle	lodrette	emner,	som	de	
kan.sno.sig.omkring,.og.har.mindre.glæde.af.kunstfærdige.diagonalmønstre.
af.trælister..Selvom.det.umiddelbart.kan.virke.oplagt.at.lade.den.kinesiske.
blåregn.bruge.et.nedløbsrør.til.at.nå.op.i.fjerde.sals.højde.med.sin.blom-
sterpragt,.er.det.i.længden.en.dårlig.idé..Det,.som.i.begyndelsen.blot.er.en.
urteagtigt.spæd.stængel,.kan.med.tiden.udvikle.sig.til.en.tyk.lian,.som.helt.
kan.strangulere.et.nedløbsrør.
. I.stedet.er.det.langt.bedre.at.bruge.udspændte.wirer,.som.monteres.nogle.
få.centimeter.fri.af.væggen..Wiren.skal.vælges.så.tyk,.at.den.ikke.med.tiden.
skærer.sig.ind.i.planten,.og.man.benytter.derfor.ofte.plastovertrukne.wirer..

Til højre ses en klematis, som kan fastholde sig ved 
at sno sine bladstilke omkring forhåndenværende 
emner. Klatreanordninger til bladklatreplanter 
skal således være spinkle og trådagtige.

Herunder ses tre eksempler på slyngende klatre-
planter: øverst en kaprifolie, som slynger sig på 
et jernstativ, dernæst en træmorder, som slynger 
sig omkring de lodrette rør i en brandtrappe, og 
nederst en kinesisk blåregn, som er nået tre etager 
op ved at klatre på en opspændt wire.

Valg af facadeplanter
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I skemaet er der indtegnet en række oplysninger 
om væksten for en række af de almindeligst brugte 
facadeplanter. 

Højdeangivelserne er omtrentlige. Facadeplanternes størrelse vil 
variere meget med forholdene på voksestedet. 
I den yderste kolonne til højre findes sidehenvisninger til de medtagne 
eksempler i denne publikation.

Oversigt.over.facadeplanter

Dansk navn, latinsk navn     højde      se side

Akebia, Akebia quinata. . .x. . (x). 6-8. .x. .x. .x. .x. .

Almindelig.vin, Vitis vinifera. . . .x. .x. 8-10.. .x. . .x. .x. . 32-33

Arkitektens.trøst, Fallopia baldschuanica. . . .x. .x. 8-12. .x. . .x. . . 54-55

Brombær, Rubus odoratus. . . . .x. 1-2. . . .x. .x. .

Humle, Humulus lupulus. . .x. . .x. 4-8. .x. . . . . .

Kaprifolie, Lonicera (mange.varianter). . .x. . .x. 2-5. . .x. . . . 60-61

Klatrehortensia, Hydrangea anomala. .x. . . . 6-10.. . .x. . . . 28-29

Klematis, Clematis montana (mange.var.). . . .x. .x. 2-10.. .x. .x. . . . 24-27

Kinesisk.blåregn, Wisteria sinensis. . .x. . .x. 8-12.(20). .x. .x. . . . 50-53,.62

Slyngroser, Rosa (mange.varianter). . . . .x. 5-10. . .x. . . . 58-59

Sølvregn, Fallopia aubertii. . .x. . .x. 6-7. .x. . .x. . . .

Træmorder, Celastrus orbiculatus. . .x. . (x). 10-12. .x. . .x. .x. . 56-57

Tobakspibeplante, Aristolochia macrophylla. . .x. . (x). 6-10.(20).. .x. .x. .x. . . 28-29

Rådhusvin, Parthenocissus triscuspidata. .x. . . . 10-15. .x. . .x. . . 34-49

Vildvin, Parthenocissus quinquefolia . (x). . . . 10-15.. .x. . .x. . . 30-31

Vildvin, P. q. Engelmannii. .x. . . . 10-15.. .x. . .x. . . 30-31

Vinterjasmin, Jasminum nudiflorum. . . . .x. 2-3.(5). . .x. . . .x.

Vedbend, Hedera helix (mange.varianter). .x. . . . 20-25. .x. .x. . .x. .x. 16-25
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Sker.beplantningen.på.en.mur,.som.indimellem.skal.eftergås.med.kalk.eller.
maling,.kunne.man.overveje.at.udføre.opsætningen.af.wirer,.så.planterne.
om.nødvendigt.forsigtigt.kan.løftes.fri.af.facaden.
. En.plante.som.kinesisk.blåregn.kan.dyrkes.på.wirer.og.den.forvedder.med.
tiden,.så.den.bliver.selvbærende..Men.den.egner.sig.måske.endnu.bedre.til.
at.blive.espalieret:.Når.de.store.blomsterklaser.hænger.ned.fra.espalieret,.
oplever.man.blomstringen.særlig.intenst..Espalierstrukturen.er.så.at.sige.
en.kulturens.genskabelse.af.skovens.træer.i.en.tredimensional.form,.hvor.
facadebeplantningen.svarer.til.et.todimensionalt.billede.af.et.træ.

Pasningsplan
Det.kan.lyde.bombastisk.at.lave.en.pasningsplan,.men.under.alle.omstændig-
heder.er.det.vigtigt,.når.man.planter.sin.lille.facadeplante.ved.foden.af.en.
stor.bygning,.at.gøre.sig.klart,.hvad.man.sætter.i.gang,.og.hvilken.pasning.
det.vil.indebære.fremover..Skal.man.selv.kunne.klare.den.årlige.beskæring.
fra.en.stige,.eller.er.det.i.orden.at.skulle.have.en.gartner.forbi.et.par.timer.om.
året.med.en.autolift.-.og.kan.man.overhovedet.komme.til.med.en.lift?.
	 Mange	af	byens	flotteste	facadebeplantninger	har	fået	deres	statelige	
fremtræden.som.et.resultat.af.samme.årlige.beskæring.igennem.årtier..En.
pasningsplan.vil.kunne.hjælpe.nye.generationer.af.beboere.med.at.kunne.
opretholde.kontinuiteten.i.pasningen..
. Pasning.af.facadeplanter.afhænger.meget.af.situationen.og.af.den.valgte.
plantetype,.og.jeg.har.for.de.følgende.eksempler.søgt.at.give.en.fornemmelse.
af,.hvilken.løbende.pasning,.der.ligger.bag.de.forskellige.facadeplanteudtryk,.
og.hvordan.de.forskellige.pasningsformer.giver.forskellige.udtryk.i.samspillet.
mellem.byrum.og.facadebeplantning.

Valg af facadeplanter

Vedbend udvikler med årene endog meget tykke, 
tæt filtrede puder, som giver fugle og insekter gode 
livsbetingelser.
I denne gård i Sankt Peders Stræde var en ved-
bend efter mange års manglende pleje blevet så 
voldsom, at den truede med at falde ned, og det 
krævede flere dages arbejde med motorsaven at 
skære den tilbage til muren.

Som man kan se af billedet til højre, er der en-
gang sat et system af hvide trælister op på gavlen, 
hvilket en selvhæftende plante som vedbend ikke 
har nogen gavn af. De slyngende planter vil helst 
kunne sno sig om noget lodret, og de rankende 
bladklatrere har lettere ved at hæfte sig til en 
spinklere støtte. Men et gitter som på billedet kan 
være nyttigt til at fastgøre planter, som kræver 
opbinding. 
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Botanisk.Have.og.Brøste-karreen
Hvis.man.vil.have.en.facadebeplantning,.som.holder.sig.grøn.året.rundt,.og.
dermed.have.optimalt.udbytte.af.planternes.evne.til.at.holde.en.bygning.lun.
om.vinteren,.så.er.det.vedbend,.man.skal.vælge..
	 Vedbends	naturlige	voksested	er	skoven.	Her	kan	den	dels	dække	jordfla-
der,.dels.være.i.stand.til.at.fæstne.sig.til.træer.med.sine.luftrødder.-.og.med.
tiden.fuldstændig.overvokse.skovens.træstammer..Med.dens.mørke.blade.
er.den.tilpasset.et.liv.i.træernes.skygge..Vedbend.klarer.sig.derfor.godt.på.
selv.meget.mørke.voksesteder..Den.kan.dog.også.vokse.på.steder.med.stærkt.
sollys,.men.får.her.et.mindre.frisk.udseende.
. Vedbend,.Hedera helix,.tåler.meget.lave.vintertemperaturer.og.klarer.sig.
selv.i.stærkt.forurenet.luft..Vedbend.kan.vokse.med.endog.meget.forskellige.
jordbundsforhold.og.er.en.yderst.hårdfør.plante,.som.klarer.sig.i.byen.under.
de	fleste	omstændigheder,	når	den	først	har	fået	fat.	Vedbend	kan	dække	
endog	meget	store	flader	og	når	gerne	10-15	m	op	i	luften	og	det	dobbelte	
i.bredden..Hvis.murværket.i.forvejen.er.sundt,.gør.en.klatreplante.som.
vedbend.ikke.skade.-.tværtimod.giver.løvdækket.en.god.varmeisolering.
og.beskytter.mod.opfugtning.fra.slagregn.og.mod.sollysets.nedbrydende.
virkninger.
. Den.modne.plante.vokser.mere.i.tykkelsen,.og.efter.8-10.år.vil.man.ud.på.
efteråret.kunne.se.blomster.udvikle.sig..Vedbend.er.således.i.februar-marts.
fuld.af.små.bær,.som.udgør.en.værdifuld.føde.for.fuglene,.og.der.er.ofte.et.
rigt.fugle-.og.dyreliv.omkring.gamle.vedbendbeplantninger..På.billedet.til.
højre.ser.man.en.vedbend.på.en.gavl.fra.Brøste-karreen.på.Christianshavn,.
som.har.nået.sit.modne.stadium.og.udviklet.et.tykt.løvdække..

På billedet herover har vedbend overvokset stam-
mer og skovbund i et stiliseret skovlandskab i 
Botanisk Have. 
De små billeder viser vedbend i forskellige varian-
ter og stadier. Varianter med lysere løv er ofte lidt 
mindre hårdføre og behøver lidt mere lys.
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Vedbend - Botanisk Have og Brøste-karreen 
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Det Kongelige Biblioteks gamle hovedbygning
Rigsdagsgården
1218 København K

Adgang i dagtimerne.

.Bibliotekshaven.på.Slotsholmen
Når.man.med.ryggen.til.Christiansborgs.buede.trappe.op.til.Folketinget.be-
væger.sig.gennem.porten.ind.til.Bibliotekshaven.på.Slotsholmen,.opleves.
det	altid	som	en	udfrielse.	Hvor	lyden	af	den	gennemkørende	trafik	i	den	
snævre	slotsgård	er	skinger	af	de	mange	hårde	flader,	er	Bibliotekshaven	et	
af	Indre	Bys	mest	stille	steder:	Trafikken	er	her	blot	en	fjern	lydflade,	som	
ikke	formår	at	forstyrre	roen	i	denne	lille	filial	af	Paradis.	Bibliotekshaven,	
som	engang	var	havnebassin,	har	mange	fine	træk,	men	her	er	der	først	og	
fremmest.medtaget.billeder.af.de.præcist.klippede.vedbend.på.den.bygning,.
som.i.1906.blev.opført.for.at.huse.Det.Kongelige.Bibliotek..
. Vedbendbeplantningen.dækker.hele.bygningens.underfacade..Kanterne.
er	klippet	helt	præcist	langs	vindues-	og	døråbningerne,	og	fladen	er	opadtil	
afskåret.af.den.gesimslinje,.som.løber.under.første.sals.vinduer..Højden.mod-
svarer.de.klippede.lindetræer.foran,.så.det.knytter.bygning.og.beplantning.
sammen,.samtidig.med.at.det.skaber.et.grønt.rum.foran.bygningen..
. Én.gang.om.året.bliver.denne.vedbend.klippet.helt.tæt.tilbage.-.ikke.bare.
i	kanterne,	men	i	hele	fladen.	Den	tætte	klipning	har	med	årene	skabt	en	
25-30	cm	tyk	måtte	af	meget	tæt	filtret	vedbend.	Yderligere	kan	det	i	løbet	
af.sommeren.være.nødvendigt.med.lidt.studsning.af.skud.for.at.holde.vin-
dues-.og.døråbningerne.præcist.tegnede..Resultatet.er.en.facadebeplantning.
med.en.meget.høj.grad.af.arkitektonisk.præcision..
	 Før	man	iværksætter	en	fladeklippet	vedbendbeplantning,	er	det	vigtigt	
at.gøre.sig.klart,.at.det.er.en.ganske.arbejdskrævende.facadebeplantning..
Bibliotekshavens.gartner.regner.således.på.årsbasis.med.en.uge.til.at.ved-
ligeholde.stedets.ganske.omfattende.vedbendbeplantninger.
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Vedbend - Bibliotekshaven på Slotsholmen

Vedbend er stedsegrøn, og med en årlig klipning, 
ikke bare af kanterne, men af hele fladen, kan 
man opnå meget tætte facadebeplantninger, som 
står med stor arkitektonisk præcision og giver 
bygningen en betydelig varmeisolering.
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Grønne lunger

Bibliotekshaven.på.Slotsholmen
Når.man.går.gennem.porten.til.Bibliotekshaven.fra.Christiansborg-siden,.
ligger.der.umiddelbart,.når.man.kommer.ind,.en.fritliggende.pavillon.på.
højre	hånd.	Her	finder	man	to	eksempler	på	tæt	tilbageklippede	vedbend,	
hvoraf.særlig.gavlens.bevoksning.er.interessant..Vedbenden.danner.her.nær-
mest.aftegningen.af.et.træ.på.muren,.og.hvor.afgrænsningen.på.de.tre.af.
siderne.er.som.skåret.efter.en.lineal,.er.linjeføringen.nedadtil.et.resultat.af.
vedbendens.naturlige.måde.at.vokse.på..
. Vi.kan.midt.i.al.denne.kontrol.længes.efter.at.smide.beskæresaksen.væk,.
slippe.naturens.kræfter.fri.og.lade.tingene.vokse.uhindret..Men.havekunst.og.
urban.brug.af.planter.indebærer.en.vis.grad.af.kontrollerende.formgivning,.
som.det.også.fremgår.af.disse.eksempler..
	 Der	findes	ikke	nogen	facitliste;	men	måske	man	med	reference	til	zen-
æstetisk.tankegang.kan.sige,.at.modsætningen.(eller.den.tilsyneladende.mod-
sætning).mellem.kultur og.natur forløses.når.eller.i.den.udstrækning.det.
lykkes.at.skabe.situationer,.som.lader.vedbendens.oprindelige.natur.komme.
til.udtryk.
. Bevoksningerne.på.denne.bygning.er.ikke.så.tykke.som.på.selve.biblio-
teksbygningen.	Alligevel	danner	de	en	tæt	filtret	pude	af	blade	og	kviste,	
som.udgør.en.kappe.af.stillestående.luft,.som.mindsker.varmeoverførslen.
både.gennem.konvektion.og.stråling..Facadebeplantninger.som.disse.har.
derfor.en.reel.isoleringsværdi,.om.end.effekten.er.størst,.når.det.ikke.blæser.
og.luftskiftet.mellem.bladene.derfor.kun.er.langsomt..Man.kan.således.med.
en.vis.rimelighed.karakterisere.sådanne.facadebeplantninger.som.den.mest.
bæredygtige.form.for.isolering.

Bibliotekshaven på Slotsholmen
Rigsdagsgården
1218 København K

Adgang i dagtimerne.
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Vedbend - Bibliotekshaven på Slotsholmen
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Grønne lunger

Valkendorfs.Kollegium
På.det.midterste.stykke.af.Sankt.Peders.Stræde.er.der.et.slip.i.husfacaderne,.
hvor.en.kæmpe.kastanie.breder.sin.krone.ud.over.gaderummet.(se.også.bille-
derne.p..6)..Her.lå.i.sin.tid.et.karmeliterkloster,.men.i.1588.købte.Christopher.
Valkendorf.stedet.og.indrettede.det.til.kollegium..
. Bygningen,.som.er.helt.overvokset.med.rådhusvin,.ligger.langt.tilbage-
trukket.fra.gadelinjen,.og.baghaven.fortsætter.dybt.ind.i.karreen.med.par-
terre-have,.frugthave.og.en.stor.muromkranset.græsplæne..Valkendorfs.Kol-
legium.udgør.således.en.vigtig.grøn.enklave.i.en.ellers.meget.tæt.bebygget.
by.-.og.det.grønne.kig.for.en.stor.del.af.karreen.
. Som.man.fornemmer.af.billedet.herover,.er.forhaven.lidt.uplejet,.næsten.
forvildet.i.sin.fremtræden..Det.er.måske.ikke.stor.havekunst,.men.stedet.
er.uvurderligt.for.sine.omgivelser..Modne.økosystemer.som.dette,.hvor.der.
ligger.kvasbunker.hist.og.her.og.ting.får.lov.at.formulde.og.fungere.på.egne.
vilkår,.giver.eksistensbetingelser.for.et.langt.rigere.dyre-.og.planteliv.end.
mere.friserede.og.stiliserede.naturformer..Det.er.denne.lille.oase,.som.gør,.
at.man.kan.høre.fuglesang.her.midt.i.den.tættest.bebyggede.by..
. Billedet.på.næste.side.fra.Valkendorf-kollegiets.forhave.viser.vedbend.i.
tre.forskellige.fremtrædelsesformer..Nederst.i.billedet.kan.man.måske.lige.
ane,.hvordan.vedbenden.helt.har.dækket.jorden.og.noget,.som.måske.engang.
under.krigen.var.et.beskyttelsesrum..Bagest.er.den.godt.i.gang.med.at.indtage.
den.store.tomme.gavlmur.ind.mod.Asyl-børnehaven.ved.siden.af:.Som.man.
kan	se,	breder	den	sig	først	fladt	ud	på	fladen.	Og	op	omkring	træstammen	
ser.man.vedbend.udviklet.til.sin.modne.form,.hvor.den.fra.skud,.som.vokser.
ud	fra	fladen,	blomstrer	og	sætter	frugt.	
.

Valkendorfs Kollegium
Sankt Peders Stræde 14
1453 København K

Ingen offentlig adgang.



��

Vedbend - Valkendorfs Kollegium
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Grønne lunger

Strandgade.28-30
Strandgade.28-30,.hvis.historie.går.tilbage.til.Christianshavns.grundlæggelse.
i.første.halvdel.af.1600-tallet,.har.to.forbundne.gårdrum..Bag.nr..28.ligger.
en.parterre-have.skabt.af.havearkitekten.C.T.H..Sørensen..Buksbomhække-
nes	bølgende	forløb	er	afledt	af	mønstret	fra	et	persisk	tæppe,	og	i	parterre-
.bedene.er.der.plantet.roser..En.have.som.denne.er.smuk.at.se.på.året.rundt,.
og.der.er.etableret.plads.til.ophold.langs.både.for-.og.baghus,.så.man.samtidig.
kan.opholde.sig.i.den..Men.det.kræver.både.tid.og.viden.at.vedligeholde.en.
sådan.have..Buksbom.vokser.kun.meget.langsomt..Til.gengæld.kan.den.for-
mes.til.næsten.vilkårlige.skulpturelle.former..
	 Nr.	30	er	et	mere	offentligt	rum	med	brolagt	brugsflade.	Selvom	der	parke-
res.i.gården,.opleves.det.aldrig.som.parkeringsplads,.da.der.sjældent.holder.
mere.end.to-tre.biler..Gårdrummet.er.stort.set.friholdt.for.objekter.-.kun.
langs.siderne.er.der.beplantning..I.venstre.side.er.der.således.nogle.få.præcist.
klippede.grønne.elementer,.som.underdeler.det.langsmalle.rum..I.det.forreste.
hjørne.er.det.en.hortensia,.som.lige.kan.ses.på.billedet.med.kigget.gennem.
porten..Den.store.kugle.er.klippet.i.buksbom.
. I.højre.side.er.kun.facaderne.beplantet..Bindingsværksgavlen.er.beplantet.
med.en.småblomstret.klematis,.som.blomstrer.det.meste.af.sommeren..Man.
kan.lige.fornemme,.hvordan.klematisen.er.spændt.op.på.tre.vandrette.tråde..
Det	røde	sidehus	er	beplantet	med	en	fladeklippet	vedbend,	hvor	modstil-
lingen.mellem.de.præcist.beskårne.linjer.i.sider,.top.og.vinduesåbninger.
elegant.kontrasterer.underkantens.mere.organiske.former..Et.lille.sidehus.
ud.mod.Strandgade.er.beplantet.med.kinesisk.blåregn..Så.det.er.to.gårdrum,.
som	året	rundt	byder	på	fine	oplevelser.

Sigvardt Gubbes Gaard
Strandgade 28-30
1401 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.
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Vedbend, buskbom og småblomstret klematis - Strandgade 28-30

Øverst på modstående side ses parterre-haven 
bag Strandgade 28, hvor de øvrige billeder er fra 
gården til Strandgade 30. Fladen er her stort set 
friholdt, og belægningens diagonale mønster er 
med til at få det langsmalle rum til at fornemmes 
bredere.
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Grønne lunger

Prinsessegade.13
Klematis	findes	i	omkring	250	arter,	hvoraf	kun	en	del	er	slyngplanter,	så	
man	finder	en	endog	meget	stor	variation	i	vækst	og	blomstring.	De	klatrende	
klematistyper,.som.kan.komme.på.tale.som.facadeplanter,.kan.groft.sagt.
opdeles.i.to.grupper,.de.storblomstrede.og.de.småblomstrede.
. De.storblomstrede.klematis.er.forædlede.typer.med.ofte.meget.smukke.
blomster,.men.de.er.gennemgående.ganske.sarte.i.det.vegetative.og.har.ten-
dens.til.at.visne.ned.om.vinteren..De.småblomstrede.klematis.derimod.har.
en.langt.kraftigere.vegetativ.vækst.og.kan.med.tiden.skabe.store.vildnis.
omkring.et.espalier..I.bymæssig.sammenhæng.vil.man.derfor.ofte.vælge.en.
robust.småblomstret.klematis.som.Montana rubens,.der.har.sin.egen.skøn-
hed,.når.den.først.på.sommeren.står.tæt.med.små.hvidrosa.blomster..
. I.sin.klatring.mod.lyset.fæstner.klematisen.sig.ved.at.vikle.sine.bladstilke.
omkring.mulige.støtteobjekter..Klematis.kan.således.ikke.fastgøre.sig.til.en.
stor.stamme,.men.griber.let.fat.omkring.mere.spinkle.ting..Man.ser.derfor.
ofte.trådnet.viklet.omkring.en.søjle.for.at.give.klematisen.gode.betingelser.
for.at.holde.sig.fast,.og.blot.nogle.enkelte.udspændte.tråde.giver.klematisen.
tilstrækkeligt	fæste	til	at	kunne	finde	vej.	Har	man	én	gang	bundet	de	første	
klematisranker.op,.har.de.efterfølgende.skud.rige.muligheder.for.at.gribe.
fat,	så	klematis	udvikler	sig	med	tiden	til	store	filtrede	volumener,	som	giver	
småfugle.gode.betingelser.for.at.bygge.reder.
. Billederne.på.denne.side.stammer.fra.Prinsessegade.13,.hvor.man.ud.
til.gaden.har.en.beplantning.med.hvide.roser.samt.stor-.og.småblomstrede.
klematis..Billederne.på.modstående.side.er.fra.en.blandet.murbeplantning.
i	Admiral	Gjeddes	Gaard	med	flere	arter	storblomstret	klematis.

Prinsessegade 13
1422 København K

Ud til offentlig gade.
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Herover ses en småblomstret klematis af typen 
Montana rubens. 
På billedet til højre ses en blandet murbeplantning 
fra Admiral Gjeddes Gaard (se næste side), hvor 
de storblomstrede klematis’ spinkle ranker finder 
vej mellem klatrehortensia, tobakspibeplanter, 
bambus og kaprifolier - her behøver klematisen 
ingen særlig opbinding.

Klematis - Prinsessegade 13
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Grønne lunger

Admiral.Gjeddes.Gaard
Admiral.Gjeddes.Gaard.er.opkaldt.efter.rigsadmiral.Ove.Gjedde,.der.på.
vegne.af.Christian.IV.i.1616.grundlagde.Trankebar,.den.danske.koloni.i.
Indien..Der.har.været.hus.på.dette.sted.langt.tilbage.i.tiden,.og.her.blev.de.
første.bøger.i.Danmark.trykt.tilbage.i.1490erne..De.nuværende.bygninger.
stammer.fra.tiden.umiddelbart.efter.den.store.brand.i.1728..De.velbevarede.
gule.bindingsværkslænger,.som.omgiver.gården.på.tre.sider,.gør.stedet.til.
et.af.Københavns.mest.helstøbte.1700-tals.gårdmiljøer..
. At.bevæge.sig.gennem.inderporten.ind.i.Gjeddes.Gaard.er.som.at.træde.
ind.i.en.helt.anden.verden..Rummet.genlyder.af.det.rislende.vand.fra.fontæ-
nen..Gjeddes.Gaard.anvendes.i.dag.til.selskaber.og.kurser,.så.gården.skal.
kunne.rumme.mange.mennesker..Beplantningen.er.da.også.begrænset.til.
en	smal	zone	langs	kanterne.	Alligevel	virker	den	sjældent	frodig.
. Bag.den.tæt.tilplantede.mur.ligger.Borchs.Kollegium.med.dets.store.bag-
have,.som.også.giver.Gjeddes.Gaard.en.ganske.luftig.fremtræden..Op.ad.
muren	finder	man	en	blandet	beplantning	med	klatrehortensia,	tobakspibe-
plante,	bambus	og	kaprifolie.	Pottede	vedbend	flankerer	den	lille	fontæne,	
og	flere	slags	klematis	ranker	sig	gennem	murbeplantningen.	Op	mod	side-
huset	finder	man	blandt	andet	vinterjasmin,	så	her	er	små	naturoplevelser	
året.rundt,.og.det.er.et.godt.sted.at.se.på.planter.egnede.til.gårdhavebrug.
. Klatrehortensiaen.er.en.af.de.få.planter,.der.er.i.stand.til.at.hæfte.sig.
direkte.på.muren,.men.den.vokser.meget.langsommere.end.for.eksempel.
tobakspibeplanten..Så.selvom.en.grøn.mur.som.denne.fremmaner.et.billede.
af.en.uberørt,.ukontrolleret.natur,.kræver.det.indimellem.lidt.hjælp.med.be-
skæresaksen.at.opretholde.balancen.mellem.de.enkelte.planter.

Admiral Gjeddes Gaard
Store Kannikestræde 10
1169 København K
www.gjeddegaard.dk

Porten står nogle gange åben i dagtimerne.
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Klatrehortensia og tobakspibeplante - Admiral Gjeddes Gaard

Øverst til højre ses efterårsblade af klatrehorten-
sia og tobakspibeplante. Umiddelbart til højre 
ser man en af klatrehortensiaens blomsterskær-
me, og nederst ser man hvordan de forskellige 
planter blander sig på muren ind mod Borchs 
Kollegium.

Efterårsfarverne for planter som klatrehortensia 
og tobakspibeplante har ikke samme intense far-
vestyrke som rådhusvinen, og endda får efteråret 
i en have som denne sin helt egen karakter. 
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Grønne lunger

Amagergade-karreen
Den.fembladede.vildvin,.Parthenocissus quinquefolia,	kan	vokse	de	fleste	
steder,	men	har	det	bedst	på	en	godt	muldet,	næringsrig	jord.	Som	de	fleste	
slyng-.og.klatreplanter.stammer.den.fra.skovene,.hvor.den.er.i.stand.til.at.
klatre.op.i.træerne.og.derved.få.del.i.det.for.planterne.vitale.lys..Quinque-
folia i.det.latinske.navn.betyder.fembladet,.hvor.triscuspidata.i.rådhusvinens.
latinske.navn.betyder.trespidset.
. Vildvinen.tager.et.par.år.om.at.komme.i.gang,.men.den.modne.plante.
vokser.ganske.hurtigt.og.kan.løbe.op.til.seks.meter.i.vejret.på.en.sæson..
Man.må.således.regne.med.at.skulle.beskære..Vildvin.tåler.at.blive.skåret.
helt.tilbage.til.roden,.og.vil.i.givet.fald.hurtigt.vokse.til.igen.
. Vildvinens.fangtråde.hæfter.ikke.så.stærkt.som.rådhusvinen..Dens.vækst.
er	derfor	mere	løsagtig	og	ranglet	end	rådhusvinen;	men	vildvinen	er	sær-
deles.dekorativ.med.sine.hængende.ranker..Hvor.rådhusvinen.giver.faca-
debeplantninger.med.ganske.præcise.arkitektoniske.udtryk,.er.der.næsten.
altid.noget.urskovsagtigt.frodigt.over.den.måde,.vildvinen.gestalter.sig.på..
En	fintrankende	vildvin,	Parthenocissus quinquefolia Engelmannii,.har.en.
kraftigere.vedhæftningsevne.på.linje.med.rådhusvinen..I.forhold.til.rådhus-
vinen	er	den	fintrankende	vildvin	langt	mere	opadstræbende	i	sin	vækst,	
og.den.er.derfor.et.godt.alternativ.til.rådhusvin.på.vinduesfacader.og.andre.
steder,.hvor.en.søjleagtig.vækst.er.ønsket..
. Vildvinen.udvikler.stærke.høstfarver,.som.det.fremgår.af.billederne.fra.
Amagergade-karreen.på.dette.opslag..I.disse.eksempler.er.der.tale.om.blande-
de.bevoksninger,.hvor.vildvinens.ranker.blander.sig.med.henholdsvis.ved-
bend.og.småblomstret.klematis.

Amagergade-karreen mellem Sofiegade, Prin-
sessegade, Torvegade og Amagergade, 

Privat anlæg, adgang i dagtimerne.
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Vildvin - Amagergade-karreeen

På cykelskuret på modstående side ligger vild-
vinens ranker hen over et mørkegrønt lag af ved-
bend. 
På efterårsbilledet ovenfor er vildvinens løv blevet 
rødt, mens det grønne bånd nærmest hjørnet er en 
småblomstret klematis. 
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Grønne lunger

Strandgade.22.og.Christianshavns.Beboerhus
Når.det.gælder.dyrkning.af.vindruer,.ligger.Danmark.på.den.absolutte.nord-
grænse..Men.på.lune,.solrige.steder.kan.man.på.gode.somre.få.vinen.til.
at.bære.frugt..Og.en.vinentusiast.på.Køge-egnen.har.ligefrem.formået.at.
frembringe.en.Barolo-vin.i.topklasse.af.dansk.dyrkede.druer.
. Begge.eksempler.på.dette.opslag.stammer.fra.Christianshavn..På.mod-
stående.side.er.det.en.vinkelformet.espalier-gang.bag.Christianshavns.Be-
boerhus,	som	virker	rumskabende	på	en	meget	fin	måde.	Espalier-gangen	
kan.vække.mindelser.om.den.måde,.man.ofte.ser.vinen.på.syd.for.Alperne:.
som.et.skyggegivende,.lysåbent.løvtag..Her.er.dækket.dog.med.tiden.blevet.
meget	massivt.	Man	kan	være	heldig	at	finde	en	lille	klase	med	druer	på	
espalieret..Men.hvis.man.først.og.fremmest.planter.vin.for.druernes.skyld,.
er.man.nødt.til.at.klippe.vinen.langt.mere.radikalt.tilbage..Der.er.tradition.
for.at.beskære.vin.før.2..juledag,.i.plantens.hviletid,.så.den.ikke.bløder.for.
kraftigt.
. På.denne.side.er.det.Strandgade.24,.hvor.man.på.vej.ind.gennem.porten.
først.ser.vildvinen.langs.muren..Denne.vin.klippes.tilbage,.så.det.grønne.
fylder.brystningsmurene,.men.lader.murpillerne.og.de.buede.stik.fri..Både.
for-.og.baghus.har.almindelig.vin.på.sine.gårdfacader..Billedet.herover.viser.
kigget	inde	fra	gården	tilbage	mod	forhuset.	Her	er	der	kommet	en	fin	grøn	
skulptur.ud.af.den.stadige.tilbageskæring.til.samme.form.
. Det.er.nok.sådan,.man.skal.betragte.vinen,.når.man.taler.om.byforgrøn-
nelse:	På	rette	sted	kan	den	være	en	fin	lille	skulptur	-	som	endda	på	gode	
somre	kan	give	klasevis	af	modne	druer.	Skal	man	dække	større	flader,	er	
der.andre.planter,.som.er.bedre.til.formålet.

Strandgade 22 (denne side)
1218 København K 
Christianshavns Beboerhus (modstående side)
Dronningensgade 34, 1420 København K 

Adgang i dagtimerne.
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Almindelig vin - Strandgade 22 og Christianshavns Beboerhus
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Grønne lunger

Christian.IV’s.Bryghus
Billederne.på.dette.opslag.stammer.alle.fra.Christian.IV’s.Bryghus.(1607-
08),	som	oprindelig	var	bastion	for	flådehavnen	på	Slotsholmen.	Denne	an-
vendelse.blev.dog.opgivet.kort.efter.opførelsen,.da.byens.befæstede.område.
blev	udvidet	med	Christianshavn	og	flåden	flyttede	til	Holmen.
. Bryghusets.facade.ud.mod.Frederiksholms.Kanal.er.bevokset.med.rådhus-
vin,.Parthenocissus triscuspidata,.som.er.en.af.vore.mest.velegnede.faca-
deplanter..Rådhusvinen.er.løvfældende:.Den.grønnes.i.begyndelsen.af.maj,.
og.fra.sidst.i.september.står.rådhusvinen.en.god.måneds.tid.med.et.festfyr-
værkeri.af.røde.og.gule.efterårsfarver..I.hvileperioden.tåler.rådhusvinen.ned.
til.15°.frost,.og.så.koldt.bliver.det.sjældent.på.en.opvarmet.mur..Det.er.en.
robust.plante,.som.vokser.hurtigt,.når.først.den.får.fat..Den.tåler.beskæring.
året.rundt..Kraftig.tilbageskæring.er.dog.bedst.i.det.tidlige.forår..
. De.øverste.to.billeder.er.taget.et.par.dage.ind.i.november,.umiddelbart.
efter.at.den.første.efterårsstorm.har.ribbet.så.godt.som.alle.de.store.trespid-
sede.bladplader.og.kun.de.lysende.røde.bladstilke.sidder.tilbage..Man.kan.
af.billedet.herover.fornemme,.hvordan.rådhusvinen.udbreder.sig.vifteformet.
på.en.facade..Efterhånden.som.den.får.horisontal.udbredelse,.bliver.den.
endog.nedadsøgende..De.øvrige.billeder.på.modstående.side.er.taget.en.
uge.ind.i.oktober,.hvor.transformationen.fra.grønt.sommerløv.til.glødende.
efterårsfarver.er.i.fuld.gang..
. I.forbindelse.med.en.nylig.renovering.af.Bryghusets.facade.blev.vinen.
skåret.helt.tilbage.til.jordhøjde,.så.det.nuværende.dække.er.kun.få.år.gam-
melt,.men.fremvokset.fra.gamle.stokke..Umiddelbart.til.højre.ser.man.råd-
husvinens.små.druer,.som.bliver.synlige,.efterhånden.som.bladene.falder.

Christian IV’s Bryghus
Frederiksholms Kanal 29
1220 København K

Ud til offentlig gade.
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Rådhusvin - Christian IV’s Bryghus
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Grønne lunger

Banegraven.ved.Vesterport
Hvor	jernbanesporene	krydser	det	gamle	voldterræn,	finder	man	den	næsten	
400.meter.lange.Banegraven.ved.Vesterport..Ud.af.de.røgsværtede.mure.er.
der.ved.beplantningen.med.rådhusvin.opstået.en.art.stiliseret.skovlandskab..
Rådhusvinen.dækker.et.areal.som.en.halv.fodboldbane.og.er.hermed.et.godt.
eksempel	på,	hvor	store	flader	rådhusvinen	kan	dække.	
. Endda.er.Banegraven.et.af.de.steder,.hvor.man.virkelig.oplever.de.små.
detaljer.i.rådhusvinen..Når.man.går.på.fortovene.langs.Banegraven,.oplever.
man.farveintensiteten,.når.lyset.går.gennem.bladene..Man.ser.også.de.små.
sugeskiver,.som.slet.ikke.er.sugeskiver,.men.små.fangarme,.som.med.et.se-
kret	formår	at	hæfte	planten	fast	til	selv	lodrette,	vindomsuste	flader.	På	det	
midterste.billede.for.neden.ser.man,.hvordan.disse.fangtråde.efter.at.have.
fået.fat.skruer.sig.sammen.for.at.trække.stænglen.tæt.ind.til.muren..Og.man.
ser.de.bittesmå.druer,.som.minder.om,.at.rådhusvinen.er.en.nær.slægtning.
til.de.mange.forædlede.vintyper.
	 Ud	over	togtrafikken,	som	stadigvæk	delvist	er	diesel-baseret,	er	Bane-
graven	omgivet	af	nogle	af	byens	mest	trafikerede	bilveje,	og	rådhusvinens	
bladmasse.er.på.et.sted.som.dette.med.til.at.binde.en.stor.mængde.udstødning.
og.skadeligt.støv..Vester.Farimagsgade.har.et.støjniveau.over.65.db.og.H.C..
Andersens.Boulevard.har.et.støjniveau.over.70.db..Det.tætte.bladdække.er.
samtidig	med	til	at	blødgøre	akustikken	på	et	sted,	hvor	støjen	fra	trafikken	
ellers.let.ville.kunne.blive.skinger.
. Særlig.i.efteråret.er.Banegravens.rådhusvin.et.festligt.farveelement.i.by-
billedet,.og.i.hvert.fald.på.den.tid.af.året.kan.det.sagtens.hamle.op.med.Poul.
Gernes’.farvesættelse.af.Palads.Teatret..

Mellem Jarmers Plads og Vesterport Station 
Ved Vesterport
1612 København V

Adgang på perronerne i togenes driftstid.



��

På billedet herunder ser man de sugeskiver, eller 
rettere fangtråde, som sætter rådhusvinen i stand 
til at fæstne sig på lodrette flader.

Rådhusvin - Banegraven ved Vesterport
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Grønne lunger

Ny.Vestergade.11
Umiddelbart.overfor.Nationalmuseets.hovedindgang.leder.en.port.ind.til.et.
gårdrum.bag.Ny.Vestergade.11..De.meget.høje.sidemure.ind.mod.både.nr..
9.og.nr..13.er.begge.beplantet.med.rådhusvin..Billederne.her.er.af.muren.
mod	nr.	9,	hvor	rådhusvinen	dækker	fladen	fuldstændigt.	
. Disse.rådhusvin.bliver.ikke.løbende.beskåret,.men.bliver.skåret.helt.til-
bage,.når.de.bliver.for.kraftige..Ved.gavlmuren.ind.mod.nr..9.står.der.således.
fem-seks	gamle	vinstokke,	mens	fladen	er	dækket	af	unge	skud.	De	mange	
planter	giver	efterårsfarverne	på	denne	mur	en	særlig	flammet-bølgende	
karakter,	og	jeg	betragter	det	som	et	af	byens	flotteste	gavlmalerier.
. Da.disse.billeder.blev.taget,.var.der.kun.en.enkelt.vin.på.vej.op.på.den.
modsatte.bagmur..Af.bogen.Facadebeplantninger fra.1994,.fremgår.den.
præcis.modsatte.situation:.Bagmuren.mod.nr..9.var.da.netop.blotlagt.for.at.
blive.vedligeholdt,.hvorimod.muren.mod.nr..13.var.helt.tæt.dækket..To.mod-
stående,.fuldt.bevoksede.mure.vil.give.et.meget.smukt.og.distinkt.gårdrum,.
og.man.fornemmer,.at.akustikken.er.blødere.end.i.de.rungende.lydrum,.som.
opstår	i	snævre	gårdrum,	hvor	alle	sider	er	hårde	flader	op	til	10-15	meters	
højde.	Man	finder	store,	tomme	arkitektonisk	set	helt	uartikulerede	bagmure	
som.disse.overalt.i.byen,.og.det.ville.være.en.oplagt.forbedring.af.bymiljøet.
at.beplante.dem.med.rådhusvin.-.ligesom.i.Ny.Vestergade.11..
. Det.er.en.besnærende.enkel.beskæringsstrategi.blot.med.års.mellemrum.
at.skære.rådhusvinen.helt.tilbage..Men.med.tiden.udvikler.vinplanterne.et.
kraftigt.rodnet,.som.sætter.dem.i.stand.til.at.vokse.mange.meter.om.året..Det.
bliver.derfor.dobbelt.vigtigt.at.have.et.vågent.øje.for,.hvad.der.sker.i.toppen,.
så.man.ikke.pludselig.står.med.problemer.med.naboens.tag.

Ny Vestergade 11
1471 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.
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Rådhusvin - Ny Vestergade 11
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Grønne lunger

Østre.Landsret
Frederiksstaden.er.det.historiske.Københavns.fornemste.forsøg.på.at.skabe.
den	perfekte	iscenesættelse	for	byens	adel	og	bedsteborgere.	Ikke	flere	gyder	
og.krogede.middelaldergader:.Nu.skulle.gaderne.efter.franske.og.italienske.
rokoko-forbilleder.være.snorlige.og.arkitekturen.fremstå.med.en.storhed.og.
perfektion.i.materialer.og.proportioner,.som.understregede.de.velhavende.
beboeres.formåen.og.position.i.samfundet..
. Grundstensnedlæggelsen.blev.foretaget.af.Frederik.V.i.1749,.på.300-års-
dagen.for.det.oldenborgske.hus’.varetagelse.af.det.danske.kongehus..Men.
riget.fattedes.penge,.og.arkitekten.Nicolai.Eigtveds.(1701-54).visioner.for.
Frederiksstaden.var.meget.længe.om.at.blive.til.virkelighed..Og.-.hvad.der.er.
værd.at.bemærke.-.selv.i.denne.så.omhyggeligt.planlagte.iscenesættelse.for.
rigets	elite	finder	man	store	tomme	bagmure	synlige	fra	gaden,	som	denne	
ved.Østre.Landsret.i.Bredgade..
. Sammen.med.den.store.kastanie.forvandler.rådhusvinen.her.en.ellers.
kedelig.bagmur.til.en.af.byens.smukkeste.grønne.facader,.og.særlig.farve-
transformationerne	igennem	oktober	måned	er	et	flot	indslag	i	bybilledet.	
Man.kan.lige.netop.ane.af.billederne,.hvordan.denne.vin.hvert.år.skæres.
tilbage.til.en.linje.cirka.tre.meter.under.overkant.og.én.meter.fra.hjørnet.-.og.
i	løbet	af	sommeren	igen	dækker	hele	fladen	og	endda	lidt	om	hjørnerne.	
	 Til	forskel	fra	vedbenden,	som	når	den	først	har	dækket	fladen	udvikler	
et	stadig	tykkere	lag	af	indfiltrede	grene	og	kviste,	forbliver	rådhusvinen	
en	præcis	flade	med	blot	ét	lag	stængler	og	blade.	Rådhusvinen	er	således	
et	oplagt	valg,	hvis	man	vil	dække	meget	store	flader	med	en	karakterfuld	
beplantning,.som.ikke.slører.de.arkitektoniske.bygningsvolumener..

Østre Landsret
Bredgade 59
1260 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.
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Øverst til højre ser man, hvordan denne rådhusvin 
hvert år skæres tilbage, så den kun lige netop når 
at dække hele fladen i løbet af sommeren, idet 
årets nye skud ses som lysegrønne. Også nederst 
kan man - hvor bladene er faldet af - se den linje, 
som der klippes tilbage til.

Rådhusvin - Østre Landsret



��

Grønne lunger

Telefonhuset
Nørregade 19-21
1165 København K

Adgang til Sankt Petri Kirkeplads i dagtimerne.

Telefonhuset.i.Nørregade
Telefonhuset.i.Nørregade.er.opført.i.begyndelsen.af.det.20..århundrede.i.ek-
lektisk.stil.med.låneelementer.fra.mange.steder.i.den.europæiske.stilhistorie..
Ud	mod	Nørregade	minder	det	mest	af	alt	om	et	Uffizi-palads,	hvor	det	ind	
mod.Sankt.Petri.Kirke.modsvarer.både.det.middelalderlige.og.det.barokke.i.
kirkens.og.gravkapellernes.arkitektur..Hvor.godt.det.er.lykkedes,.kan.disku-
teres,.men.beplantningen.med.rådhusvin.gør,.at.kirken.overfor.fornemmes.
mere.fritstående..Sammen.med.kirkemuren.og.de.klippede.lindetræer.ud.
mod.Nørregade.dæmper.rådhusvinen.det.akustiske.rum,.så.området.omkring.
kirken	fornemmes	fredeligt	trods	trafikstøjen	fra	Nørregade.
. Denne.rådhusvin.bliver.hvert.år.skåret.tilbage.til.en.linje.cirka.en.halv.
meter.under.anden.sals.vinduer..Den.årlige.tilvækst.når.dermed.ikke.op.at.
sløre.det.kraftige.gesimsbånd.under.tredje.sals.vinduer..Og.hvor.man.således.
ude.fra.Nørregade.fornemmer.et.muret.bygningsvolumen,.da.opleves.det.
store.bygningsvolumen.fra.kirkepladsen.som.udpræget.grøn.
. Den.næsten.40.meter.lange.facade.er.helt.dækket.af.blot.to.statelige.plan-
ter,.hvor.hovedstammerne.efterhånden.har.nået.en.diameter.på.omkring.25.
cm..Facaden.vender.mod.syd,.og.rådhusvinens.efterårsfarver.bliver.særlig.
stærke.ved.stærk.soleksponering..Samtidig.er.et.bladdække.på.en.bygning.
af.denne.størrelse.med.til.at.hindre.overophedning.i.sommermånederne..
. De.to.billeder.nederst.på.næste.side.viser.to.stadier.af.efterårsfarver..Til.
venstre.er.de.yderste.og.senest.udvoksede.skud.stærkt.røde..På.billedet.til.
højre,.som.er.taget.en.uges.tid.senere,.er.bladene.tættere.på.roden.ved.at.
udvikle.efterårsfarver,.mens.de.blade,.som.først.blev.røde,.allerede.er.faldet.
af..Igennem.oktober.måned.kan.man.ofte.se.forandringer.fra.dag.til.dag.



��

Rådhusvin - Telefonhuset i Nørregade
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Grønne lunger

Juridisk Fakultet 
Københavns Universitet
Store Kannikestræde 11
1169 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.

Professorgården
Juridisk.Fakultet.har.sin.administration.i.en.af.de.gamle.professorgårde,.som.
blev.opført.i.tiden.efter.reformationen,.hvor.kongemagten.overtog.driften.
af.Københavns.Universitet..Facaden.er.beplantet.med.rådhusvin,.som.én.
gang.om.året.skæres.præcist.tilbage.til.en.linje.umiddelbart.under.første.
sals.vinduer..
. I.løbet.af.sommermånederne.bliver.første.sals.vinduer.næsten.overgroet..
De.nye.skud,.som.fra.maj.til.august.kravler.op.ad.muren,.er.ganske.lyst.
grønne,.mens.bladene.på.de.ældre.skud.under.den.linje,.som.rådhusvinen.
hvert.år.klippes.tilbage.til,.er.store.og.mørkegrønne..Billedet.ovenfor.er.taget.
sidst.i.august,.umiddelbart.inden.vinen.skæres.tilbage..
. Rådhusvinens.tilvækst.er.kraftigst.i.toppen,.så.vinduerne.i.stueetagen.
behøver.stort.set.ingen.beskæring:.De.to.billeder.på.denne.side.er.taget.på.
samme.dag..Billedet.øverst.til.højre.er.fra.begyndelsen.af.juni,.hvor.man.
kan.se.rådhusvinens.begyndende.opadstigen..
. Facaden.er.dækket.af.blot.to.vinplanter,.som.er.formet.som.kandelaber-
.lysestager..En.sådan.tildannelse.af.væksten.kræver.opmærksomhed.i.de.
første.år,.hvor.man.ellers.ville.være.tilbøjelig.til.blot.at.lade.vinen.vokse.så.
meget.som.muligt..Men.som.man.kan.se.af.billederne.på.næste.side,.er.dette.
med.til.at.give.rådhusvinen.karakter.selv.i.vinterhalvåret..Og.samtidig.med.
at.en.sådan.beskæring.giver.en.distinkt.fremtræden.året.rundt,.kan.den.let.
klares.fra.en.almindelig.stige..
. Rådhusvinen.vokser.kun.langsomt.de.første.par.år,.men.udvikler.sig.med.
årene.til.en.plante.med.træagtige.dimensioner,.og.man.fornemmer.under.
bladdækket.de.bølgende.hovedstammer..
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Rådhusvin - Professorgården i Store Kannikestræde
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Grønne lunger

Studiegaarden
Københavns Universitet
Studiestræde 2-6
1455 København K

Gården har adgang på hverdage i dagtimerne.

Studiegaarden.og.Bispegaarden
I.Studiestræde.overfor.Bispetorvet.vokser.der.en.stor.rådhusvin..Der.er.tale.
om.blot.én.enkelt.plante.med.et.vingefang.på.omkring.30.meter,.som.spæn-
der.over.både.Studiegaardens.og.Bispegaardens.facader.mod.Studiestræde..
Tilbage.før.reformationen.var.Bispegaarden.en.årrække.Københavns.rådhus,.
så	det	er	på	flere	måder	passende	med	en	rådhusvin	på	stedet.
. Denne.vin.er.den.eneste.vegetation.i.Studiestræde.-.i.hvert.fald.til.gade-
siden.-.og.Studiestrædes.lille.knæk.i.denne.ende.gør,.at.den.kan.ses.helt.oppe.
fra.den.anden.ende.af.gaden..Det.er.grønne.facadeelementer.som.dette,.som.
vil.kunne.give.de.smalle.stræder.i.Indre.By.en.mere.grøn.karakter.uden.at.
lukke.helt.af.for.lyset.og.sløre.gaderummenes.karakter.
. Vinens.vandrette.udbredelse.sker.mellem.stueetagens.og.første.sals.vin-
duesbånd,.og.kandelabrene.klippes.hvert.år.tilbage.til.overkanten.af.første.
sals.vinduer..Den.friholdte.underfacade.gør.vinen.mindre.udsat.for.beska-
digelser.fra.forbipasserende.på.det.smalle.fortov..
	 I	de	mest	befærdede	stræder	i	Indre	By	finder	man	stort	set	ingen	vege-
tation.på.husfacaderne.-.nok.fordi.planterne.let.beskadiges..Men.den.lille.
forskydning.mellem.Studiegaarden.og.Bispegaarden.har.givet.vinstokken.
tilstrækkelig.beskyttelse.til.at.den.med.årene.har.kunnet.vokse.sig.til.en.sta-
telig.plante..Og.har.planterne.først.nået.en.størrelse.som.denne,.er.de.mindre.
sårbare.over.for.fulderikker.og.overkåde.natteravne,.strittende.pedaler.og.
væltede.cykler,.pallevogne.og.parkeringspåkørsler.
. Går.man.indenfor.i.Studiegaarden,.er.det.muligt.at.opleve.et.gårdrum.
med.rådhusvin.på.tre.sider..Billederne.i.nederste.række.giver.et.kig.ind.ad.
portene.fra.henholdsvis.Sankt.Peders.Stræde.og.Studiestræde.
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Rådhusvin - Studiegaarden og Bispegaarden
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Grønne lunger

Konsistoriegården
Bag.Københavns.Universitets.hovedbygning.ved.Frue.Plads.gemmer.der.
sig.to.gårdrum.bag.hinanden..Det.første.af.dem.er.Konsistoriegården..En.
af.bygningerne.her.stammer.helt.tilbage.fra.Københavns.tidligste.dage,.og.
her.lå.før.reformationen.biskop.Absalons.gård..
. Konsistoriegården.er.et.godt.eksempel.på.et.gårdrum,.hvor.træet er.det.
centrale.element..En.så.enkel.beplantning.gør,.at.rummet.kan.bruges.til.per-
sonalefester.og.koncerter.-.det.er.for.eksempel.et.populært.spillested.ved.
Copenhagen	Jazz	Festival	-	samtidig	med	at	rummet	virker	frodigt.	
. To.af.Konsistoriegårdens.facader.er.tilplantet.med.rådhusvin,.som.klip-
pes.tilbage.til.samme.præcise.form.én.gang.årligt..Tilvæksten.sker.primært.
i.toppen,.så.pasningen.begrænser.sig.stort.set.til.en.årlig.tilbageskæring.af.
overkanten,.som.kan.klares.på.få.timer..I.2004.blev.beskæringen.foretaget.
fra.en.autolift,.men.tidligere.er.det.blot.blevet.gjort.fra.en.stige.
. Lod.man.blot.vinen.vokse.frit,.ville.den.i.løbet.af.få.år.overvokse.alt.-.som.
et.Torneroseslot..Hvis.man.derimod.år.efter.år.skærer.tilbage.til.en.bestemt.
form,.som.understreger.bygningens.arkitektur,.opnår.man.en.mere.urban.og.
arkitektonisk.set.langt.mere.distinkt.beplantningstype..Og.en.facade.som.
festsalens,.som.man.ser.på.billedet.til.venstre,.med.dens.høje.vinduesløse.
facade,.bliver.langt.mere.harmonisk.af.sin.facadebeplantning.
. Konsistoriegården.er.et.af.de.steder,.hvor.man.kan.opleve.rådhusvinen.
udvikle.særlig.intense.efterårsfarver.-.også.fremhævet.af.den.store.lind.
midt.på.gårdspladsen..I.det.lukkede.gårdrum.får.vinden.mindre.fat.end.på.
udvendige.gavle,.så.det.lysende.efterårsløv.får.her.ofte.lov.at.blive.siddende,.
selv.efter.at.de.første.efterårsstorme.har.rippet.andre.facader..

Hovedbygningen
Københavns Universitet
Frue Plads
1168 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.
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De to øverste billeder er taget med få dages mel-
lemrum midt i oktober, umiddelbart efter den 
årlige klipning, hvor cirka halvanden meter af 
sommerens tilvækst er blevet fjernet i toppen.

Rådhusvin - Konsistoriegården
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Grønne lunger

Kunstindustrimuseet.
Kunstindustrimuseet.har.til.huse.i.et.bygningskompleks,.som.oprindelig.
husede.Det.Kongelige.Frederiks.Hospital..Hjertet.i.dette.anlæg.var.en.stor.
grøn	gårdhave,	og	her	finder	man	i	dag	rundt	langs	længerne	en	lang	række	
facadeplanter,.som.gennem.mange.års.klipning.er.blevet.til.en.serie.næsten.
figurlige	gestalter.	Ud	over	den	kinesiske	blåregn,	Wisteria sinensis,	finder	
man	langs	den	sydvendte	facade	både	figen,	fersken	og	vindruer,	så	det	er	
et.godt.sted.at.se.på.forskellige.facadeplantemuligheder..Billederne.på.dette.
opslag	er	fra	august,	hvor	blåregnens	stærkt	finnede,	lysende	grønne	løv	for	
længst.er.fuldt.udfoldet..Blåregnens.stærke.vegetative.vækst.gør,.at.den.altid.
fremstår.som.en.frisk.og.frodig.facadeplante..
. Den.kinesiske.blåregn.trives.under.mange.forhold,.men.kan.godt.lide.en.
lun.og.solrig.placering..Den.skal.have.tid.til.at.komme.i.gang,.men.når.den.
først.har.fået.fat,.er.den.kraftigtvoksende..Blåregn.er.på.vore.breddegrader.
en.nogenlunde.robust.plante,.som.med.årene.kan.blive.rigtig.stor:.Der.er.
eksempler.på,.at.den.når.mere.end.tyve.meter.op.ad.en.facade..
. Den.kinesiske.blåregn.tåler.en.særdeles.hård.beskæring,.som.bedst.fore-
tages.i.forsommeren,.umiddelbart.efter.blomstring..Hvis.man.ønsker.sin.
blåregn.fuld.af.blomster,.er.det.er.vigtigt.i.august.at.studse.de.mange.lange.
årsskud.over.nogle.få.knopper,.for.her.dannes.næste.forårs.blomsterklaser.
. Med.dens.slyngende.vækst.vokser.blåregnen.gerne.på.wirer,.men.den.
kommer	måske	allerflottest	til	udtryk	som	espalieret	plante	(se	næste	opslag).	
Den	kinesiske	blåregn	findes	i	en	række	varianter	med	let	forskellig	vækst	og	
blomsterfarve,.mens.den.lidt.mindre.japanske.blåregn,.Wisteria floribunda,.
findes	fremelsket	med	en	større	variation.	

Kunstindustrimuseet
Bredgade 68
1260 København K

Adgang i museets åbningstid.
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Kinesisk blåregn - Kunstindustrimuseet

Billederne stammer alle fra Kunstindustrimuseets 
gårdhave. De er fra begyndelsen af august, hvor 
den kinesiske blåregn nogle somre også har en 
mindre anden.blomstring.
Nederst til venstre er det en figen, som på en sol-
rig, beskyttet plads kan udvikle moden frugt.
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Grønne lunger

Botanisk.Have.og.Larsbjørnsstræde.20
Få	ting	kan	hamle	op	med	den	blåregnen,	når	den	sidst	i	maj	flyder	over	
med.sine.store.ranker.af.lyst.blåviolette.blomsterranker..Og.få.steder.i.byen.
kan.man.opleve.blåregnens.blomstring.mere.intenst.end.i.Botanisk.Have,.
hvor.den.espalierede.japanske.blåregn,.som.man.ser.på.billedet.på.næste.
side,.vokser..
. Gennem.den.stadige.beskæring.af.blåregnen,.som.ofte.er.nødvendig.for.
at.opnå.en.rig.blomstring.i.forsommeren,.udvikles.der.med.tiden.karakteris-
tiske	lianformer.	Og	der	er	under	Botanisk	Haves	espalier	en	udefinerlig	
stemning.af.urskov.-.om.end.en.særdeles.kultiveret urskov.
. I.de.kinesiske.og.japanske.parkhaver.er.den.espalierede.blåregn en.næsten.
arketypisk.klassiker:.At.sidde.i.den.lette.skygge.fra.blomstertaget.med.de.
velduftende.blomsterranker.graciøst.hængende.ned.i.den.blådisede.udsigt.
ud.over.vandet.er.klart.et.af.højdepunkterne.i.havens.årscyklus..Selvom.blå-
regnens.blomstring.kun.er.kortvarig,.lever.billedet.videre.
. Umiddelbart.til.højre.er.det.et.vindue.fra.Irgens.Gaard.på.Christianshavn,.
hvor.en.kinesisk.blåregn.er.tildannet.som.parasol..På.billederne.herover.er.
det.en.kinesisk.blåregn.i.Larsbjørnsstræde.20,.som.er.tildannet,.så.den.ad.
to.murpiller.løber.op.til.4..sal..En.stadig.tilbageskæring.af.sideskud.sikrer.
her.rigelig.blomstring.i.maj..
. Som.man.kan.se.af.billedet.til.venstre,.kan.blåregnens.lianer.med.tiden.
få.betragtelige.dimensioner.og.fremstå.næsten.træstammeagtige..Blåregnen.
egner.sig.godt.til.at.blive.dyrket.på.wire..På.side.62.kan.man.se.et.eksempel.
på.en.relativt.ung.kinesisk.blåregn.i.Ny.Vestergade.7,.som.vokser.på.en.
plastklædt.wire..

Botanisk Have
Øster Farimagsgade 2B, 1351 København K
Adgang i havens åbningstider.

Larsbjørnsstræde 20, 1454 København K
Ikke offentlig adgang.
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Kinesisk blåregn - Botanisk Have og Larsbjørnsstræde 20 
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Grønne lunger

Karré.i.Teglgårdstræde-Sankt.Peders.Stræde
Bag	Teglgårdstræde	1-11	og	Sankt	Peders	Stræde	18-26	finder	man	et	af	de	få	
større.gårdanlæg.i.Indre.By..Den.er.resultatet.af.en.omfattende.gårdsanering.
først.i.1990erne,.hvor.hegn.og.mure.i.gamle.matrikelskel.blev.sløjfet.og.der.
blev.ryddet.op.i.mængden.af.baghuse,.mens.bilerne.blev.henvist.til.gaden..I.
dag.fremstår.det.som.et.frodigt.miljø.til.glæde.for.beboere.og.dyreliv.-.med.
stærk.kontrast.til.gaderne.udenfor..En.sådan.brug.af.karreerne.i.Indre.By.
ville.tilføre.bylivet.store.kvaliteter,.og.der.er.mange.andre.steder.i.byen,.som.
fortjente.en.tilsvarende.forgrønnelsesproces..
	 Dette	gårdmiljø	er	zonet,	som	man	også	ser	det	i	flere	af	de	store	grønne	
gårde.på.Christianshavn,.således.at.der.foran.hver.ejendom.er.et.semi-privat.
opholdsområde,.som.primært.tilhører.den.pågældende.ejendom..I.midter-
zonen	er	der	så	blevet	plads	til	en	fælles	grønning	med	bålplads,	legearealer	
mv..Cykel-.og.redskabsskure.er.brugt.til.at.underdele.området,.så.det.har.
mange.forskellige.aktivitets-.og.opholdskvaliteter.
. Afgrænsningen.ind.mod.resten.af.karreen.rummer.adskillige.meget.høje.
bagmure,.som.er.tilplantet.med.facadeplanter,.som.får.lov.at.vokse.frit.man-
ge.år.ad.gangen,.og.kun.skæres.tilbage,.når.de.er.ved.at.være.for.store..Man.
træffer	her	flere	forskellige	facadeplanter,	men	på	modstående	side	er	det	
eksempler.på.arkitektens.trøst,.Fallopia baldschuanica,	som	flere	steder	er	
plantet.på.wirer..Den.løber.hurtigt.i.vejret,.men.med.tiden.vokser.den.sig.
adskillige.meter.tyk.og.skaber.således.et.vildnis,.som.har.stor.betydning.for.
fuglelivet..Når.man.planter.arkitektens.trøst,.er.det.derfor.vigtigt.at.have.for.
øje,.at.den.med.tiden.tager.meget.volumen.og.derfor.kommer.bedst.til.sin.
ret.på.vinduesløse.facader,.hvor.den.kan.få.plads.til.at.udvikle.sig.frit..

Teglgårdstræde 1-11
Sankt Peders Stræde 18-26
1452-1453 København K

Ikke offentlig adgang.
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Arkitektens trøst - Karré i Teglgårdstræde-Sankt Peders Stræde

Billedet til venstre viser den semi-private zone 
langs forhusene mod Sankt Peders Stræde. Faca-
deplanterne er her mest småbladet klematis. 
Billederne herover er fra samme sted blot set i 
den modsatte retning, hvor en arkitektens trøst 
bliver stadig tykkere, mens en rådhusvin er på vej 
videre i toppen. 

Billederne på denne side viser en række arkitek-
tens trøst, som i gårdsaneringen Teglgårdstræde-
Sankt Peders Stræde dækker de høje bagmure ind 
mod naboejendommene. 
De fire nederste billeder ligger i forlængelse af 
hinanden. På de to til venstre ses et cykelskur 
overvokset med vedbend og klematis. På de to til 
højre ses den karakteristiske ‘gravide’ form, som 
arkitektens trøst udvikler med tiden. 
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Grønne lunger

Ny.Kongensgade.15
Træmorder,.Celastrus orbiculatus,.er.en.robust.og.hurtigtvoksende.plante,.
som.stammer.fra.de.østasiatiske.skove..Den.har.et.smukt,.stærkt.gyldent.
.efterårsløv.og.udvikler.sidst.på.sommeren.store.mængder.af.små.røde.bær,.
som.er.populær.vintermad.hos.fuglene..Men.træmorder.er.tvebo,.så.man.
behøver.derfor.både.en.hunplante.og.en.hanplante.for.at.bærrene.kan.ud-
vikle.sig.
. Billederne.på.disse.sider.stammer.fra.en.ejendom.i.Ny.Kongensgade,.
hvor.sidehusene.i.forbindelse.med.en.ombygning.og.nyanvendelse.har.fået.
brandtrapper,.som.er.tilplantet.med.træmorder..Trapperummet.er.dannet.
af.et.stort.antal.gennemgående.lodrette.metalrør,.som.giver.planterne.gode.
muligheder.for.at.bevæge.sig.direkte.mod.toppen.og.gøre.trappen.til.en.slags.
grønt.lysthus.-.uden.at.hindre.fremkommeligheden.på.trappen..
. Som.man.kan.fornemme.af.billederne.øverst.på.næste.side,.har.træmorde-
ren.med.sin.slyngende.vækst.stærke.kræfter..Den.når.til.tops.på.få.år,.samti-
dig.med.at.den.ikke.som.vedbend.eller.rådhusvin.kan.fæstne.sig.til.muren..
Den.egner.sig.derfor.godt.til.et.sådant.sted,.fordi.den.vil.forblive.afgrænset.
til.trappen.og.ikke.umiddelbart.kan.nå.tag.eller.faldstammer.
. Brandtrapper.bliver.alt.for.tit.blot.hastigt.sat.op,.fordi.brandvæsenet.har.
krævet.det.-.og.er.derfor.sjældent.nogen.fryd.for.øjet..Men.hvis.man.som.
her.i.Ny.Kongensgade.konsekvent.udformer.brandtrappen.som.det.optimale.
planteklatrestativ,	så	kan	resultatet	blive	nogle	virkelig	flotte,	grønne	skulp-
turer..De.små.repos’er.ud.for.hver.etage.giver.de.mennesker,.som.arbejder.i.
ejendommen,.en.lille.hilsen.fra.naturen.og.mulighed.for.i.løbet.af.dagen.at.
træde.udenfor.et.øjeblik..

Ny Kongensgade 15
1472 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.
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Træmorder - Ny Kongensgade 15



��

Grønne lunger

Store.Kongensgade.108.og.Ny.Vestergade.3
Der	findes	talrige	varianter	af	roser,	deriblandt	en	gruppe	klatre-	og	espalier-
roser.med.en.slyngende.og.i.nogle.tilfælde.næsten.busk-.eller.træagtig.vækst..
Til.forskel.fra.de.egentlige.slyng-.og.klatreplanter.har.roser.ingen.naturlige.
fastgørelsesorganer.-.det.skulle.da.lige.være.tornene!.Så.roser.kræver.en.
omhyggelig.opbinding.for.at.fungere.som.facadeplanter..
. Nogle.sorter.blomstrer.næsten.uafbrudt.fra.den.tidlige.sommer.frem.til.
frosten.sætter.ind.-.og.på.særligt.milde.vintre.kan.man.på.beskyttede.steder.
støde.på.en.vedholdende.rose.helt.hen.i.februar..Så.roser.er.et.godt.valg,.hvis.
man.ønsker.sig.blomster.en.stor.del.af.året..
. Billederne.på.denne.side.viser.Store.Kongensgade.108,.som.har.nogle.
usædvanlig	store	og	flotte	rosenbeplantninger.	Roserne	er	fastholdt	med	et	
system.af.ståltråde,.som.er.spændt.ud.cirka.fem.cm.fra.facaden,.men.man.
skal.kigge.godt.efter.disse.tråde.for.overhovedet.at.få.øje.på.dem..Inde.i.går-
den.når.bagfacadens.roser.så.højt.op.på.facaden,.at.der.næsten.er.tale.om.et.
Torneroseslot.
. Billederne.på.modstående.side.stammer.fra.Ny.Vestergade.3..Hvor.roser-
ne	i	Store	Kongensgade	er	holdt	fladt	ind	mod	muren,	danner	roserne	her	en	
parasol.over.fortovet..Roserne.er.styret.af.en.skinne.lige.under.vindueshøjde.
og.holdt.ind.til.muren.i.to.meters.højde.
. Det.ville.nok.blive.for.meget.af.det.gode,.hvis.alle.gadefacader.blev.tilplan-
tet	som	disse.	Men	i	begge	disse	tilfælde	er	der	tale	om	grønne	fiks.punkter.
i.forhold.til.den.måde,.man.navigerer.på.som.gående.i.byen..De.er.rare.at.
opleve.og.passere,.og.de.liver.op.i.de.ellers.meget.tørre.gaderum..Endelig.er.
det.en.daglig.glæde.at.have.roser.lige.udenfor.sine.vinduer.

Store Kongensgade 108 (herover)
1464 København K
Ny Vestergade 3 (modstående side)
1471 København K

Begge steder ligger ud til offentlig gade.
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Slyngroser - Store Kongensgade 108 og Ny Vestergade 3 
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Grønne lunger

Sankt.Peders.Stræde.26
Endnu	en	grund	til	at	bringe	flere	planter	ind	i	den	tætte	by	er	duften.	Foran	
en.ejendom.på.Nørre.Voldgade.nær.Jarmers.Plads.står.der.en.rose.så.lille,.
at	man	midt	i	sansebombardementet	fra	det	trafikale	støjhelvede	let	overser	
den.	Men	pludselig	bliver	ens	opmærksomhed	fanget	ind	af	fortættede	flager	
af.rosenduft!.Kaprifolien.er.en.anden.plante,.som.i.sin.bestræbelse.på.at.
tiltrække.insekter.for.bestøvning.udsender.den.vidunderligste.duft..Kapri-
folien.på.næste.side.har.efterhånden.stået.mange.år.på.sit.lille.metalstativ.
i.Sankt.Peders.Stræde..Den.blomstrer.fra.omkring.midsommer,.og.særlig.
i.sommernætterne.velsigner.den.gaderummet.med.sin.duft..Her.giver.det.
mening.at.gøre.som.japanerne:.at.‘lytte’.til.en.duft.
. På.billedet.umiddelbart.til.højre.kan.man.se,.hvordan.denne.kaprifolie.
i.Sankt.Peders.Stræde.bliver.klippet.tilbage.for.ikke.at.blive.for.stor.til.det.
snævre.rum.mellem.gadefacaderne.og.rækken.af.parkerede.biler..Kaprifolien.
egner.sig.også.til.espalier,.og.kaprifolien.er.således.endnu.et.eksempel.på.
en	forædlet	skovplante,	som	med	sin	slyngende	vækst	kan	finde	anvendelse	
som.facadeplante..
. Blomsten.er.meget.uregelmæssig.med.sine.lange.kronrør.med.rosa.yder-
side	og	gullighvid	inderside.	Kaprifolien	findes	i	en	del	varianter	med	forskel-
lige.farver..Den.kan.vokse.under.meget.forskelligartede.jord-.og.lysforhold,.
men.kan.lide.at.stå.med.foden.i.skygge.og.toppen.i.fuld.sol..Kaprifolien.er.
ganske.robust.under.danske.himmelstrøg..Det.er.faktisk.en.af.de.få.af.vore.
facadeplanter,	som	vi	kan	finde	vildtvoksende	i	den	danske	natur.	Kapri-
folien.kan.blive.op.til.seks.meter.høj,.men.den.egner.sig.mere.som.dekorativ.
punktbeplantning	end	til	at	dække	større	murflader.	

Sankt Peders Stræde 26 
1453 København K

Ud til offentlig gade.
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Kaprifolie - Sankt Peders Stræde 26

Denne kaprifolie i Sankt Peders Stræde blomstrer 
det meste af sommeren og møder især om aftenen 
den forbipasserende med en vidunderlig duft. 
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Grønne lunger

 

En kinesisk blåregn på et hushjørne i gården bag 
Ny Vestergade 7 er på få år nået op til tagfoden 
via en plastklædt wire.
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På www.jenshvass.com er en link-samling under 
opbygning omkring Nørre.Kvarters.grønne.lunger 
med henvisninger til informationer om de enkelte 
facadeplanter osv.. 
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Grønne lunger

De grønne elementer er af vital betydning for, 
at storbyen er et sundt og godt sted at være. De 
renser luften og mildner byens mikroklima. Gen-
nem fotosyntesen producerer de ilt og forbruger 
overskydende CO2. De beriger byen oplevelses-
mæssigt, og ikke mindst spiller de en vigtig rolle 
i vores psykiske velbefindende. Ydermere kan 
facadeplanter være med til at holde bygningerne 
varme om vinteren og kølige om sommeren, sam-
tidig med at de beskytter mod solens og frostens 
gradvise nedbrydning. Enhver seriøs plan for en 
mere bæredygtig by må derfor indebære en styr-
kelse af de grønne elementer. 
I den tætbebyggede bykerne er der imidlertid 
 meget lidt plads mellem husene. En systematisk 
byforgrønnelse vil således i høj grad indebære en 
tilplantning af byens lodrette flader - ikke mindst 
de mange tomme side- og bagmure, som findes 
overalt i den historiske by. 
Rundt omkring i byen finder man mange smukke 
grønne facader. GRØNNE LUNGER har samlet 
en række eksempler på facadebeplantninger fra 
København inden for voldene, som indgår som 
velintegrerede elementer i den historiske by. 

For- og bagside: Københavns Universitets Institut 
for Statskundskab i Rosenborggade er et godt 
eksempel på en facadebeplantning, der føjer sig 
harmonisk ind i bybilledet.


