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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. 
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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.
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