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Grønne lunger

Valkendorfs Kollegium
På det midterste stykke af Sankt Peders Stræde er der et slip i husfacaderne, 
hvor en kæmpe kastanie breder sin krone ud over gaderummet (se også bille
derne p. 6). Her lå i sin tid et karmeliterkloster, men i 1588 købte Christopher 
Valkendorf stedet og indrettede det til kollegium. 
 Bygningen, som er helt overvokset med rådhusvin, ligger langt tilbage
trukket fra gadelinjen, og baghaven fortsætter dybt ind i karreen med par
terrehave, frugthave og en stor muromkranset græsplæne. Valkendorfs Kol
legium udgør således en vigtig grøn enklave i en ellers meget tæt bebygget 
by  og det grønne kig for en stor del af karreen.
 Som man fornemmer af billedet herover, er forhaven lidt uplejet, næsten 
forvildet i sin fremtræden. Det er måske ikke stor havekunst, men stedet 
er uvurderligt for sine omgivelser. Modne økosystemer som dette, hvor der 
ligger kvasbunker hist og her og ting får lov at formulde og fungere på egne 
vilkår, giver eksistensbetingelser for et langt rigere dyre og planteliv end 
mere friserede og stiliserede naturformer. Det er denne lille oase, som gør, 
at man kan høre fuglesang her midt i den tættest bebyggede by. 
 Billedet på næste side fra Valkendorfkollegiets forhave viser vedbend i 
tre forskellige fremtrædelsesformer. Nederst i billedet kan man måske lige 
ane, hvordan vedbenden helt har dækket jorden og noget, som måske engang 
under krigen var et beskyttelsesrum. Bagest er den godt i gang med at indtage 
den store tomme gavlmur ind mod Asylbørnehaven ved siden af: Som man 
kan se, breder den sig først fladt ud på fladen. Og op omkring træstammen 
ser man vedbend udviklet til sin modne form, hvor den fra skud, som vokser 
ud fra fladen, blomstrer og sætter frugt. 
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Ingen offentlig adgang.
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