Livet mellem stenene
- billedessay og prolog

Høringssvar vedrørende Københavns lugepolitik

T

jah, hvad er ukrudt? Er det den opti
mistiske løvetand, der i forsommeren
stikker sit kække hoved op over den grå
og ensartede asfalt? Er det den nyttige læ
gekulsukker, du lejlighedsvis kan finde på
Volden? Er det selvsået bellis, hønsetand
og smørblomst i den ellers alt for kedeligt
ensartede græsplæne?
Du synes måske, det er ukrudt. Jeg sy
nes, det er oplevelser, der kan gøre en
glad i hverdagen. Prøv at stoppe op og
nyd, hvor smukt og smagfuldt naturen kan
få farver og former til at hænge sammen.
De med en religiøs lægning, vil nok tale
om skønheden i skaberværket.
Men nu er alt dette så kommet i den
vældige kommunes søgelys. Det skal ud
ryddes ekspedit, så der kan skrives en ny
regning til grundejerne.
Skynd jer, kom og se det, om føje tid alt
i asfalt står!
Poul T. Cohrt
på vegne af
Christianshavns Lokaludvalg

N

år ukrudtet følger med: Det kan fore
komme som et irritationsmoment for
nogle, når de vilde grønne planter snor sig
op gennem de sirligt anlagte brosten og
fortovssprækker.
I min optik er ukrudt en del af naturens
og hverdagens grønne billede. Det vokser,
hvor der er jord og liv, og komplementerer
gadebilledet med lys og farve, som giver
struktur og æstetisk mening.
Københavns nyligt forslåede lugepolitik
bør give anledning til refleksion. Det gør
den hos mig. Vil vi hænge os i smålighed
eller ønsker vi at give plads til det umid
delbare? Ukrudt kommer og går, har altid
fulgt og vil altid følge livets gang. Poesiens
blå blomst og andet ukrudt vokser ved
alfarvej. Stræk blot hånden ud…!
Bent Lohmann
på vegne af
Indre By Lokaludvalg

I

min brolagte gård i Middelalderbyen
gror der græs, levermos og skovsalat
mellem brostenene, mens martsviolen
og den gule lærkespore har fået fodfæste
langs kanterne.
Uden for porten har et par græstotter
stukket hovedet op og får jævnligt selskab
af ølglas og pizzabakker samt cigaretskod,
der gror op af fortovet i løbet af nætterne.
Her ville mere mos og græs mellem stene
ne kunne forhindre gruset i at blive skyl
let bort af den kommunale rengøring og
skoddene i at falde ned i revnerne.
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn ar
bejder for mere natur og større biodiver
sitet på den københavnske stenbro, og
for en holdningsændring hos borgere og
Kommune, hvad angår de ”vilde” planter
i byen. Hvordan får vi livet mellem ste
nene indtænkt i vedligeholdelsen af det
offentlige rum og gjort den bæredygtig, så
det bliver mere end blot en ’pæn’ og ren
by? Det vil Miljøpunkt gerne bidrage til at
sætte til debat.
Det er vores håb, at dette veldokumente
rede og flot illustrerede katalog over livet
mellem stenene vil kunne inspirere til og
udfordre vanetænkningen - ved at se by
naturen i et nyt perspektiv.
Marietta Bonnet
på vegne af
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Livet mellem stenene
‘Livet mellem stenene’ er et høringssvar
vedrørende kommunal overtagelse af
lugningen af byens fortove.
Det består af to dele: En høringstekst
og et dertil hørende billedessay, som søger
at indkredse den skønhed og det liv,
som udfolder sig i sprækkerne
af byens pladser og fortove.
‘Livet mellem stenene’ er tilegnet
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som står overfor at
skulle træffe afgørelser om vilkårene
for byens største biotop.
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Denne publikation er blevet til som en re
fleksion over en partshøring om ændring
af Københavns renholdelsesordning af
fortove, som er fremsendt til de berørte
borgere 28. juni 2016. Heri fastslås, at det
i dag er de enkelte grundejere, som har
pligt til at fjerne ukrudt fra deres fortove,
”men det er forvaltningens oplevelse, at
mange grundejere ikke overholder forplig
telsen, hvorved ukrudtet når at vokse og
sprede sig.”
På den baggrund lægger Teknik- og
Miljøforvaltningen op til at overtage bor
gernes lugeforpligtelse mod at opkræve
en afgift på 5,44 kr. pr. kvadratmeter for
tov pr. år. Når dette ikke bare er en god
idé, er det ikke på grund af prisen; for et
fortov som vores i Larslejsstræde 3 dre
jer det sig om 82 kr. om året. Men af det
fremsendte oplæg fremgår der intet om,
hvordan man har tænkt sig at varetage op
gaven: Om man vil brænde det væk, om
der skal sprøjtes eller fjernes med skum,
eller om der bliver tale om egentlig pleje
af arealerne med kost og klo.
For eksempel i Nyboder, hvor man i
flere gader har bevaret de oprindelige
rendestensprofiler, kan man træffe på det
modsatte billede, at borgerne holder de
res fortove fint renset med sans for den
æstetiske dimension af processen, mens
Københavns Kommune synes helt at have
opgivet at holde gadefladerne rene, så det,
der vokser op ad sprækkerne, flere steder

har dannet sammenhængende tørv over
brostenene. Her har der givet gennem år
hundrederne været masser af grønt mel
lem brostenene, og løsningen er ikke bare
at fjerne alt. For det ville tilføre gaderum
met en underlig sterilitet og oplevelses
mæssig tomhed, samtidig med at det ville
rasere en vigtig bybiotop.
Ukrudtsproblemet er - i den udstræk
ning det overhovedet er et problem - til
dels selvskabt, fordi den nuværende kom
munale renholdelse i hvert fald på vores
fortov udelukkende består i at puste skidt
et ud i rendestenen med en blæser, hvor
efter en stor fejemaskine samler det op,
hvis ikke der holder parkerede biler.
Hvis man bare en gang imellem brugte
en stiv kost, så ville sand- og jordrester
ikke som nu samle sig i lunker i fortovs
belægningerne og give basis for tørvedan
nelse over belægningen, og så ville det
meste af det ’ukrudt’, som nu har anled
ning til at vokse sig stort, blive holdt nede
af kosten, så der kun en sjælden gang
ville være behov for at vippe genstridige
græstotter op.
For tre år siden plantede vi roser på vo
res facade i Larslejsstræde 3 for at komme
de evindelige graffitiproblemer til livs. Si
den da har jeg i vækstsæsonen fejet for
tovet cirka én gang om ugen og kan kon
statere, at der i den periode ikke er noget
ukrudt, som har formået at vokse sig stort.
Kosten giver samtidig belægningerne en

smuk reliefvirkning, som gradvist forsvin
der, når der kun pustes.
I min tid som centerleder ved Miljø
punkt Indre By-Christianshavn måtte jeg
flere gange takke nej til tilbud om at del
tage i aktiviteter fra Center for Renhold,
fordi perspektivet var snævert knyttet an
til, at der var pænt og rent i gaderne, og
man havde opgivet overfor, om byen som
system kunne gøres mere selvoprydden
de og selvrensende. Der synes med dette
forslag om at hjemtage lugningen igen at
være tale om et fejlagtigt renholdelsespa
radigme, som fører til fejlagtige slutninger.
Begrundelsen for forslaget
”Fortovsordningen er et centralt element
i arbejdet for målsætningen ... om, at to
tredjedele af københavnerne skal opleve
København som en ren by i 2025,” hedder
det i begrundelsen for at lade kommunen
overtage lugeforpligtigelsen, for ”oplevel
sen af en renere by skaber et bedre byliv
og livskvalitet samt en øget tryghedsfø
lelse.”
Her synes der at være tale om en al
vorlig kortslutning mellem en renere by
og en ukrudtsfri by - og videre mellem
en ukrudtsfri by og øget livskvalitet og
tryghedsfølelse. Faktisk opleves byen gen
nemgående renere og mere imødekom
mende de steder, hvor der er lidt græs og
mos mellem brostenene, end hvor der er
klinisk renset. På mange af de nye plads
Larslejsstræde ses her med åbne rendestene i en tegning af Alfred Larsen fra før 1884. Lars
lejsstræde 3 kan lige netop ses i venstre side.

Larslejsstræde er nu kloakeret og med ny glat brostensbelægning. Fotoet stammer fra 1898, hvor den fremspringende stiftelsesbygning blev revet ned.

dannelser og gågadebelægninger med
store glatte flader og tæt forseglede fuger
skal der meget lidt til, for at der virker
snavset.
Hvor der ikke mig bekendt findes un
dersøgelser direkte af forholdet mellem
ukrudt og menneskers tryghed og vel
være, så findes der verden rundt adskil

lige undersøgelser, som påviser, at den
urbane vegetation er direkte befordrende
for vores oplevelse af tryghed og velvære.
Og der er al mulig grund til at antage, at
også vegetationen i sprækkerne (uanset
den af nogen har fået prædikatet ukrudt)
bidrager til oplevelsen af en tryg og imø
dekommende by. For nogle år siden blev

det i projekt LINABY dokumenteret, at Kø
benhavns borgere rent faktisk værdsætter
byens biodiversitet og grønne elementer.
Hvis man skal tale om utryghed i for
hold til renholdelsen, så er det nok snarere
de stadige billeder på manglende selvkon
trol som brækpøler og knuste glasskår,
som er skræmmende, og den demonstra

tive mangel på respekt for fællesskabet,
som ligger i, at man over alt smider ser
vietter, pizza-bakker og cigaretskod frem
for at lægge dem i de dertil beregnede
affaldsspande. Ikke mindst partyzonen er
efterhånden degraderet til urinal og pri
malskrigszone. Det er sporene efter sådan
asocial adfærd, som er tillidsbrydende og
tryghedsnedbrydende - ikke at naturen
over alt, hvor den finder den mindste mu
lighed, stilfærdigt søger at påbegynde små
nye økosystemer.
Videre hedder det i begrundelsen, at
”Ukrudt opsamler meget snavs og affald,
som besværliggør og mindsker effektivi
teten i det kommunale fortovsrenhold.
Grundejeren er forpligtet til at fjerne u
krudt, men det er forvaltningens oplevelse
at mange grundejere ikke overholder for
pligtelsen, hvorved ukrudtet når at vokse
og sprede sig.”
Sine steder er der ganske rigtigt proble
mer. Men skønsmæssigt er det under 5%
af det synlige affald, som flyder i gaderne,
som er fanget ind af ukrudt. De steder,
hvor det sker, er for størstedelens ved
kommende i forbindelse med kommunalt
opstillede cykelstativer og parkeringsauto
mater, under bænke og langs byggeplads
hegn, hvor det naturlige slid fra de mange
mennesker som færdes mellem husene,
ikke formår at holde vegetationen nede.
Her kunne en del af problemet være, at
der er en på mange måder rimelig forvent

ning om, at når Københavns Kommune
sætter objekter som cykelstativer, affalds
kurve og parkeringsautomater op i gade
rummet, som ud over at være skidtsamlere
også skaber små zoner, hvor ukrudtet ikke
naturligt holdes nede af den daglige fær
den, så tager kommunen sig ud over tøm
ning og vedligeholdelse også af lugningen
af arealet under og umiddelbart omkring
- uden beregning.
Jeg mindes ikke, at Københavns Kom
mune på noget tidspunkt har kommuni
keret til sine borgere, hvad man forventer
fra deres side, når det gælder lugning af
fortovsarealerne. Det ville i det mindste
være rimeligt at forsøge, inden man opgi
ver. Og med dette billedessay vil jeg gerne
som borger give et bud på, hvordan op
gaven bør gribes an som andet og meget
mere end ukrudtsbekæmpelse.
Byens største billede
Man siger ofte, at taget er en bygnings
femte facade. På samme måde danner
vore fortove, gader og pladser byrummets
femte facade.
Brosten, chaussésten, bordursten, kant
sten og fliser. Disse få elementer formår
uden at bryde det funktionelle betingel
sessæt at skabe et billede med næsten
uendelige variationer, som spænder ud
over hele byen og kæder den sammen.
Det nylagte fortov kan da også fremstå
lidt stift. Men ikke to brosten er helt ens,

En facadebeplantning med roser, anlagt efteråret 2013, har endegyldigt gjort det af med graffitiproblemer på facaden.

og med tiden udvikler selv betonfliserne
karakter: De får patina og sprækker, brem
sespor, tyggegummi- og fugleklatter. Og
fortovsflisernes monotoni bliver hele tiden
modsagt af dæksler og riste og afbrudt af
belægningsskift ved portåbninger og ren
der til at lede tagvandet ud i rendestenen.
Uanset gadesalt og hundetis; uanset det

daglige slid fra 1 mio. københavneres sko,
cykler og skateboards, samt fra de mange
spisende, drikkende, ferierende og kuf
fertrullende gæster, er der masser af liv i
sprækkerne.
Man kan ud fra samspillet mellem vege
tation og belægning aflæse, hvor meget
slid der er på et givet sted. Mange planter

udvikler af nød særlige varianter med små
vandretstillede blade og korte blomster
stande, som gør det muligt at overleve i
belægningernes små fordybninger.
I vores moderne tilværelse har vi en ten
dens til at glemme, i hvor høj grad vi er
afhængige af vores naturgrundlag. Men
vi har det omkring os, og hvis vi ser efter

det, så er det over alt omkring os selv i
den tættest bebyggede by.
Hele denne bynatur er med til at give
vores fortove og pladser masser af små
fortællinger. I hvert fald for mig er disse
stadigt skiftende billeder af bynaturen i
dens samspil med byens stadige færden
tæt forbundet med tryghed og glæde. De
er en vigtig del af bymiljøernes oplevel
sesrigdom, som om noget fremkalder en
følelse af taknemlighed.
Byens største biotop
Uden at kende de præcise tal, må byens
flise- og brostensbelagte arealer udgøre
byens største biotop. Dermed bliver det, at
vi ikke blot tvangsmæssigt fjerner al vege
tation, vigtigt for byens som økosystem.
Det er ikke bare de samme få arter, som
vokser i byens sprækker. Tværtimod er
der, som man kan få en fornemmelse af
i billedessayet, tale om en endog meget
stor variation, som ud over påvirkningen
fra arealernes brug og pleje nøje afspejler
variationer i vækstvilkår som lys-skygge,
fugt-udtørring, jordens beskaffenhed samt
stedets historie. Således finder man i by
ens sprækker et betydeligt antal arter.
Vegetationen er meget forskelligartet alt
efter, om solen bager hele dagen, eller om
solens stråler aldrig når ned. De urteagtige
planter kræver en løbende fugtighed for
at kunne klare sig, så de ses ofte samle
sig om tagnedløbene, hvor de har adgang
Trædebregnerne samler fladen og giver en fornemmelse af moshave.

til ekstra vand. Nær havnen er der lige
så meget salt i miljøet, at en ny familie
af planter klarer sig bedst. Nær Botanisk
Have og i kvarterer med haver kan man
finde eksotiske gæster i fortovene. Og nær
byens mange restauranter og spisesteder
- eller som lige nu ved min nabo, Sankt
Petri Skole - kan der pludselig stå en selv
sået tomatplante i brostenene. Hvis man
ikke bare haster forbi, er der masser af
oplevelser i vente.
Som det efterfølgende billedessay søger
at dokumentere, er der over alt masser af
liv i sprækkerne. En renholdelsesstrategi
for byrummenes femte facade burde der
for slippe forældede ukrudtsbegreber og
søge at sikre en optimal balance mellem
funktionelt-æstetiske fordringer og bynatu
rens trivsel. For herigennem er det i sidste
ende også borgernes trivsel, man sikrer.
Byens svamp
Gadernes asfalterede flader er som et livsog vegetationsafvisende ligklæde, som
mange steder har fået lov at brede sig op
over fortovene og langt ind på karreerne.
Under asfalten er der som en ørken for
træernes og facadeplanternes rødder.
Mange steder støber man stadig rundt
om brostenene, og får hermed en så godt
som impermeabel flade, som bidrager til
ligklædet. Dette virker dobbelt paradoksalt
i en tid, hvor vi må klimatilpasse vores by
for at være forberedt på stadig voldsom
Trædebregner plantet ud, mens sylbladet firling vokser af sig selv mellem brostenene.

mere ekstremregnssituationer.
Her burde man begrænse asfalteringen
og tilstræbe den størst mulige absorptions
kapacitet for vores befæstede arealer, så
nedstøbning af belægninger fremover er
en undtagelse. Byens gadetræer har det
stadig sværere, og ud over at styrke byve
getationens trivsel, ville det mindske be
lastningen på kloaksystemet, hvis vi syste
matisk genåbnede byens vandkredsløb.
Bidrag til byens luftrensning
Der er inden for de seneste år etableret
modeller, som viser, at tilplantede facader
i snævre gadeskakter (street canyons) kan
indfange betydelige mængder af byluftens
NOx og partikelforurening. Således vil en
udstrakt brug af facadeplanter langs byens
trafikkorridorer kunne mindske luftforure
ningen. Uden at strække argumentationen
for meget, vil selv fortovets låddenhed
kunne yde sit lille bidrag hertil.
Om ukrudt og krudt
Intet ukrudt uden krudt - ukrudtet er en
slags fællesbetegnelse for alt det, man ikke
ønsker, og som ikke må hindre væksten
af krudtet, de urter (af tysk kräuter), som
man søgte at dyrke.
Ukrudtsbegrebet er opstået med vores
urtehaver og landbrug, som en enkel op
deling i det ønskede og det uønskede i
forsøget på at opretholde en monokultur,
hvor sarte, men velsmagende kulturplan
Grønt langs kanten af trappestenen: trædebregner og sylbladet firling. Det er betagende, at en hel
ejendom kan træde her og en hel skole kan passere forbi, uden at vegetationen bliver helt nedtrampet.

ter kunne overleve i den nypløjede jord i
konkurrencen med den mangfoldighed af
vækster, som naturen selv bringer i spil,
når et stykke med bar jord opstår. Ukrud
tet var det, som skulle holdes i ave, for at
krudtet kunne trives.
Konsekvenserne af denne fejlsporing
var begrænset, så længe vi kun kunne
bortluge med håndkraft og simple meka
niske redskaber. Men som vi kan se i det
moderne landbrug, er kombinationen af
dyrkning i monokultur og højteknologisk
biokemisk ukrudtsbekæmpelse en alvorlig
trussel mod vore økosystemer, som i den
nuværende udfoldelse er undergravende
for vort livsgrundlags sundhed.
Man kan stille sig det spørgsmål, hvad
der er krudt og ukrudt i vore bymiljøer?
Hist og her kan vi finde spiselige urter i
gaderummene, og hvis vi aktivt såede og
plantede ud, kunne der vokse langt flere
spiselige urter i byrummene. Men det er
ikke derfor vi luger.
Lugearbejdet i vores byrum sker for at
sikre, at byboerne trives bedst muligt. Med
byrummenes pleje ønsker vi at dyrke by
menneskets tryghed og velbefindende.
Her bliver ’ukrudtet’ (det som hindrer det
vi ønsker vokse frem) pludselig noget helt
andet: Larmen og luftforureningen fra de
mange forbrændingsmotorer, som slæber
tunge metalkroppe gennem gaderne, den
eskalerende støjplage fra moderne adfærd,
utrygheden ved uheldige blandinger af

kørende, cyklende og gående.
Den rette pleje af byrummenes femte
facade kan her understøtte den sociale ad
færd, som gør, at vi ikke bare trives hver
især, men også fungerer sammen og tager
hensyn til hinanden.
Her bliver det, som Center for Renhold
kalder ukrudt, i stor udstrækning til krudt
- til kraüter - som nærer og understøtter
bymiljøernes trivsel og tryghed. Her bliver
bynaturens tilstedeværelse i byens spræk
ker noget ønskeligt, og vores møde med
bynaturen en del af mødet med stilheden
og vor egen indre natur.
Gør byen lidt vildere
Dette er ikke blot et kampskrift for, at alt
skal have lov til at vokse op - tværtimod
må der være både funktionelle og æste
tiske fordringer i plejen af byr ummenes
femte facade. Mens en tot fuglegræs ved
tagnedløbet kan være smuk i en regnfuld
periode, så fortjener den at blive fjernet,
når sommertørken tager over. Den skal
nok komme igen, når blot vilkårene opret
holdes. Billedmæssigt set kan der hurtigt
blive for meget græs de steder, hvor det
ikke slides af fortovenes løbende trafik.
Og gispende mælkebøtterosetter på et
sydvendt fortov er ikke noget ubetinget
smukt syn.
Det er måske i orden enkelte steder at
lade en buskagtig vækst som et figentræ
finde vej op gennem brostenene. På rette

sted vil det kunne bære fine frugter. Men
selvsåede birke- og elmetræer virker ikke
rigtige tæt op ad facaderne. De små træer
bliver let beskadiget af muren, og på læn
gere sigt kan de beskadige både bygning
og belægning. Men som regel er de inden
blevet så store, at de beboere, som ikke
mere får lys ind ad vinduerne, har krævet
dem fjernet.
Særligt må vi være påpasselige med sky
rækkeren, som flere steder er begyndt at
kigge frem mellem brostenene. I dele af
Bronx har den udviklet sig til en regulær
plage. Ukrudtsøkolog Lewis Ziska lavede
på et tidspunkt et forsøg, hvor han lagde
samme jord ud i tre forskellige felter: på
landet, i en forstad og i Bostons centrum,
for herefter at følge, hvad der skete. Hvor
en markplante som hvidmelet gåsefod i
feltet på landet blev 6-8 fod, så nåede den
i centrum 10-12 fods højde på grund af
varmen og det højere CO2-niveau. Og i
centrum nåede skyrækkerne på blot fem
år 20 fod i vejret.
Med de mange urteagtige planter er der
ikke den slags problemer. Det er fascine
rende, når der pludselig viser sig selvsåede
jordbær og tomatplanter. Og det er smukt
og vederkvægende, når der pludselig står
en blot få millimeter stor, lysende orange
svamp midt i Amaliehavens aksestivhed,
når der vokser bregner op af kloakristen,
eller når træer har slået rod direkte i bol
værket for at demonstrere, at der sagtens
Fine gæster i roserne i Larslejsstræde 3: en stor farvevandnymfe. Vegetationen i gaderummene stimu
lerer byens biodiversitet.

Billedessayet ‘Livet mellem stenene’ er
lavet for at give en fornemmelse af den
mangfoldighed af liv og udtryk, der er
at finde i byens befæstede arealer.
Hensigten har været at søge at synliggøre bynaturens tilstedeværelse over alt i
vore byrum og at skildre den skønhed og
den rigdom af oplevelser, som bynaturen
tilbyder, hvis vi giver den plads.
En varm tak skal her lyde til Sabine
Sørensen og Peder Clement fra Miljø
punkt Indre By-Christianshavn samt til
Anders Michaelsen fra natur360.dk for
deres hjælp med artsbestemmelserne.
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kan gro træer på havnepromenaden. Vi
må vise det storsind at give bynaturen
plads til udfoldelse.
Jeg håber med disse betragtninger og
det foreliggende billedessay at kunne in
spirere Københavns Kommune til at se
ukrudtsproblematikken i et helt andet per
spektiv, som en del af byens oplevelsesrig
dom, som en del af vores mentalhygiejne,
og som en del af en levende by, hvor der
er plads til, at selv det mindste kan trives.
Som Marijke Zwaan så fint udtrykte med
sin bogtitel: Gør byen lidt vildere!
Afrundende er det med det i hørings
sagen fremlagte ukrudts- og renholdelses
paradigme svært at acceptere Københavns
Kommunes hjemtagelse af lugeopgaven.
Frem for at fratage borgerne opgaven var
det sundere at se det som en pædagogisk
opgave og søge at stimulere borgerne til
at opretholde og udvikle det store fælles
billede, vi alle går og cykler og danser på.
Den vilde fortovshave
Københavns Kommune opfordrer nu
aktivt sine borgere til at skabe fortovs
haver. Måske var det tilsvarende værd at
overveje, hvordan man udvikler smukke
fortovshaver gennem at kultivere det, som
allerede naturligt gror i byen.
Teknik- og Miljøudvalget kunne i forlæn
gelse heraf overveje, om der på baggrund
af et revideret renholdelsesperspektiv, som
understøtter byens biodiversitet, skulle la

ves en treårig kampagne, hvor der blev
sat fokus på fortovsarealernes skønhed
og frodighed gennem den løbende pleje
- hvilket man passende kunne kalde kul
tiveringen af den vilde fortovshave.
Den dag, vi ser vores fortove i dette
perspektiv, vil det blive så meget mere
naturligt lige at fjerne, hvad der måtte væ
re blevet efterladt i ubetænksomhed.
Livet mellem stenene
Når billedessayet i det følgende har fået
navnet Livet mellem stenene, er det et for
søg på at alludere til bogen Livet mellem
husene, som er læst verden over, om det
enestående københavnske gadeliv, som
udfolder sig i det historiske København,
fordi Københavns Kommune gennem sin
gågadepolitik i mere end et halvt århund
rede systematisk har understøttet bylivet
og derigennem byens og borgernes trivsel.
I de senere år er det blevet stadig mere
klart, i hvor høj grad byvegetationen un
derstøtter menneskets trivsel og velvære.
Københavns Kommune har lavet en bio
diversitetsplan for en sammenhængende
bynatur. Men den synes at blive glemt,
når man laver nye pladsdannelser som ved
Superkilen, Israels Plads og Nørreport Sta
tion. Der mangler en træpolitik, så man så
vidt muligt bevarer og ikke bare kan fælde
frit. Og der mangler, som denne høring
understreger, et samlet perspektiv for vare
tagelsen af Livet mellem stenene.
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