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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. 
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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


