Grønne lunger

Kunstindustrimuseet
Kunstindustrimuseet har til huse i et bygningskompleks, som oprindelig
husede Det Kongelige Frederiks Hospital. Hjertet i dette anlæg var en stor
grøn gårdhave, og her finder man i dag rundt langs længerne en lang række
facadeplanter, som gennem mange års klipning er blevet til en serie næsten
figurlige gestalter. Ud over den kinesiske blåregn, Wisteria sinensis, finder
man langs den sydvendte facade både figen, fersken og vindruer, så det er
et godt sted at se på forskellige facadeplantemuligheder. Billederne på dette
opslag er fra august, hvor blåregnens stærkt finnede, lysende grønne løv for
længst er fuldt udfoldet. Blåregnens stærke vegetative vækst gør, at den altid
fremstår som en frisk og frodig facadeplante.
Den kinesiske blåregn trives under mange forhold, men kan godt lide en
lun og solrig placering. Den skal have tid til at komme i gang, men når den
først har fået fat, er den kraftigtvoksende. Blåregn er på vore breddegrader
en nogenlunde robust plante, som med årene kan blive rigtig stor: Der er
eksempler på, at den når mere end tyve meter op ad en facade.
Den kinesiske blåregn tåler en særdeles hård beskæring, som bedst fore
tages i forsommeren, umiddelbart efter blomstring. Hvis man ønsker sin
blåregn fuld af blomster, er det er vigtigt i august at studse de mange lange
årsskud over nogle få knopper, for her dannes næste forårs blomsterklaser.
Med dens slyngende vækst vokser blåregnen gerne på wirer, men den
kommer måske allerflottest til udtryk som espalieret plante (se næste opslag).
Den kinesiske blåregn findes i en række varianter med let forskellig vækst og
blomsterfarve, mens den lidt mindre japanske blåregn, Wisteria floribunda,
findes fremelsket med en større variation.
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Adgang i museets åbningstid.

Kinesisk blåregn - Kunstindustrimuseet

Billederne stammer alle fra Kunstindustrimuseets
gårdhave. De er fra begyndelsen af august, hvor
den kinesiske blåregn nogle somre også har en
mindre anden blomstring.
Nederst til venstre er det en figen, som på en solrig, beskyttet plads kan udvikle moden frugt.
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