Grønne lunger

Sankt Peders Stræde 26
Endnu en grund til at bringe flere planter ind i den tætte by er duften. Foran
en ejendom på Nørre Voldgade nær Jarmers Plads står der en rose så lille,
at man midt i sansebombardementet fra det trafikale støjhelvede let overser
den. Men pludselig bliver ens opmærksomhed fanget ind af fortættede flager
af rosenduft! Kaprifolien er en anden plante, som i sin bestræbelse på at
tiltrække insekter for bestøvning udsender den vidunderligste duft. Kaprifolien på næste side har efterhånden stået mange år på sit lille metalstativ
i Sankt Peders Stræde. Den blomstrer fra omkring midsommer, og særlig
i sommernætterne velsigner den gaderummet med sin duft. Her giver det
mening at gøre som japanerne: at ‘lytte’ til en duft.
På billedet umiddelbart til højre kan man se, hvordan denne kaprifolie
i Sankt Peders Stræde bliver klippet tilbage for ikke at blive for stor til det
snævre rum mellem gadefacaderne og rækken af parkerede biler. Kaprifolien
egner sig også til espalier, og kaprifolien er således endnu et eksempel på
en forædlet skovplante, som med sin slyngende vækst kan finde anvendelse
som facadeplante.
Blomsten er meget uregelmæssig med sine lange kronrør med rosa yder
side og gullighvid inderside. Kaprifolien findes i en del varianter med forskellige farver. Den kan vokse under meget forskelligartede jord- og lysforhold,
men kan lide at stå med foden i skygge og toppen i fuld sol. Kaprifolien er
ganske robust under danske himmelstrøg. Det er faktisk en af de få af vore
facadeplanter, som vi kan finde vildtvoksende i den danske natur. Kapri
folien kan blive op til seks meter høj, men den egner sig mere som dekorativ
punktbeplantning end til at dække større murflader.
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Sankt Peders Stræde 26
1453 København K

Ud til offentlig gade.

Kaprifolie - Sankt Peders Stræde 26

Denne kaprifolie i Sankt Peders Stræde blomstrer
det meste af sommeren og møder især om aftenen
den forbipasserende med en vidunderlig duft.
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