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Grønne lunger

Strandgade 22 og Christianshavns Beboerhus
Når det gælder dyrkning af vindruer, ligger Danmark på den absolutte nord
grænse. Men på lune, solrige steder kan man på gode somre få vinen til 
at bære frugt. Og en vinentusiast på Køgeegnen har ligefrem formået at 
frembringe en Barolovin i topklasse af dansk dyrkede druer.
 Begge eksempler på dette opslag stammer fra Christianshavn. På mod
stående side er det en vinkelformet espaliergang bag Christianshavns Be
boerhus, som virker rumskabende på en meget fin måde. Espalier-gangen 
kan vække mindelser om den måde, man ofte ser vinen på syd for Alperne: 
som et skyggegivende, lysåbent løvtag. Her er dækket dog med tiden blevet 
meget massivt. Man kan være heldig at finde en lille klase med druer på 
espalieret. Men hvis man først og fremmest planter vin for druernes skyld, 
er man nødt til at klippe vinen langt mere radikalt tilbage. Der er tradition 
for at beskære vin før 2. juledag, i plantens hviletid, så den ikke bløder for 
kraftigt.
 På denne side er det Strandgade 24, hvor man på vej ind gennem porten 
først ser vildvinen langs muren. Denne vin klippes tilbage, så det grønne 
fylder brystningsmurene, men lader murpillerne og de buede stik fri. Både 
for og baghus har almindelig vin på sine gårdfacader. Billedet herover viser 
kigget inde fra gården tilbage mod forhuset. Her er der kommet en fin grøn 
skulptur ud af den stadige tilbageskæring til samme form.
 Det er nok sådan, man skal betragte vinen, når man taler om byforgrøn
nelse: På rette sted kan den være en fin lille skulptur - som endda på gode 
somre kan give klasevis af modne druer. Skal man dække større flader, er 
der andre planter, som er bedre til formålet.

Strandgade 22 (denne side)
1218 København K 
Christianshavns Beboerhus (modstående side)
Dronningensgade 34, 1420 København K 

Adgang i dagtimerne.
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Almindelig vin - Strandgade 22 og Christianshavns Beboerhus


