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Grønne lunger
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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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