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Svendborg:  Man kan ikke sige, 
det myldrer med mennesker 
i Munkestræde og Krøy-
ers Stræde, selv om begge er 
glimrende smutveje mellem 
Møllergade og Toldbodvej. 
Midtby og banegård. 

- Det hænger bare ikke fast, 
at man kan gå den her vej. Det 
er nærmest et ikke-sted.

Jesper José Petersen, arki-
tekt i Svendborg Kommune, 
viser Krøyers Stræde frem. 
Strædet løber undseligt mel-
lem to tøjbutikker i Møller-
gade og ned til banegården, 
og udsigten fejler intet. 

- Man kan kigge tværs ud 
over byen. Men man kan 
ikke rigtig se, hvor man ender 
henne.

Det skal der laves om på 
nu. Krøyers Stræde og Mun-
kestræde, der løber parallelt 
med det, skal bruges. Det skal 
være en oplevelse at bevæge 
sig gennem stræderne, og de 
skal bidrage til, at byen og 
havnen bliver bundet bedre 
sammen.

Det er tanken bag de to re-
noveringsprojekter, der nu 
bliver sat i gang for stræderne.

Omdannelsen er en del af 
”Liv i min by”, som Jesper 
José Petersen er leder af. Et 
områdefornyelsesprojekt, 
der med borgerinddragelse 
og 45,5 millioner kroner i 
ryggen skal løfte kvarteret 
mellem Møllergade og Jes-
sens Mole.

Et pift og en ansigtsløftning
I Krøyers Stræde er det pla-
nen at lave, hvad Jesper José 
Petersen kalder Danmarks 
længste fodgængerfelt.

- Der skal være sådan nogle 
asymmetriske striber hele ve-
jen nede fra banegården, over 
vejen, op ad trappen og op til 
Møllergade. Det skal jo ikke 
være et rigtigt fodgængerfelt, 
men vi vil gerne vise, at man 
gerne må gå her, siger han.

Og så skal der være lys. 
Masser af lamper langs mu-
ren, så strædet virker mere 
indbydende end i dag.

Sammenlignet med pla-
nerne for Munkestræde står 
Krøyers Stræde dog kun over 
for et mindre kosmetisk pift. 

Munkestræde skal have en 
gennemgribende ansigtsløft-
ning.

- Munkestræde er et meget 
ambitiøst projekt, siger han 
og forklarer, at det er der-
for, man har valgt at bruge 
700.000 kroner på det mod 
440.000 kroner på Krøyers 
Stræde.

I Munkestræde, der løber 
fra Heidis Bier Bar og op til 

Møllergade, skal der være 
masser af lys. Desuden skal 
hele den nuværende belæg-
ning erstattes med asymme-
triske trappetrin og langs den 

ene side en rande, hvor der 
kan løbe vand. I den mod-
satte side skal der bygges 
murstensvægge, der vender 
og drejer sig med trappetrin-

nene og som er muret på for-
skellige måder og med huller, 
som lys kan strømme ud af. 

- Jeg synes, at det, der er 
fedt ved de her to projekter, 
er, at de er så forskellige. Det 
ene er lidt mere løst og min-
der mest om noget kunstne-
risk, mens det andet er i en 
hel anden genre. Det er mere 
langstrakt og håndværkspræ-
get, siger han.

Fælles for dem er, ud over 
lyset, at de skal gøre forbin-

delsen mellem by og havn 
mere synlig. 

- Jo flere tråde, vi kan knyt-
te, jo bedre.  

Skitserne til begge stræde-
forvandlinger har tegnestuen 
Noa i København tegnet med 
udgangspunkt i idéer, der 
stammer fra både kommu-
nen og medlemmer af ”Liv i 
min by”s OmrådeForum. Nu 
arbejder kommunen videre 
med tegningerne, og Jesper 
José Petersen håber, at Krøy-

ers Stræde kan stå færdig 
inden nytår. Munkestræde 
bliver formentlig lavet til for-
året. 

Lys over to stræder mellem by og     h
 ■Munkestræde og 

Krøyers Stræde skal 
renoveres som led i 
byfornyelsesprojektet 
”Liv i min by”

 ■Krøyers Stræde skal udstyres med et langt, asymmetrisk 
fodgængerfelt. Om det også ender med at løbe op på gavlen, 
som her på billedet, ligger dog ikke fast endnu. Det vil forment-
lig blive et spørgsmål om økonomi.  Illustration: Noa

 ■ I Munkestræde skal der blandt andet mures forskellige mure i forskellige forbandter  
(mønstre), som lys skal strømme ud af.  Illustration: Noa
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