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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 


