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Den !ne, nye trappe kalder også på hurtige barnefødder.
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6 hjerter til æstetisk og
kærlig byfornyelse: Trappe
af flyvende tæpper letter
hjertet hos omtumlet

arkitekturanmelder

Arkitektur
Munkestræde, Svendborg. Bygherre:
Områdefornyelse, Liv i min by, Svendborg
Kommune. Arkitekt: NOAA. Ingeniør:
Sweco. Totalentreprenør Stougaard
Anlæg og Pleje.

Svendborg er i færd med at blive ændret. For gående er bymidten og
havnen nu "ettet sammen med bygningsgennembrud og en
formidabel ny trappe.
FOR ABONNENTER

AUTOMATISK OPLÆSNING

TECH OG VIDEN I DIN
INDBAKKE
Et ugentligt nyhedsbrev
til dig, der er fascineret af
ny viden, teknologi og alle de mange
dilemmaer, morgendagens verden
stiller os i. Udkommer hver mandag.
annaholmgaard@icloud.com

Tilmeld

Mellem Sportmaster og YouSee-butikken i gågaden Møllegade i Svendborg
ligger en lille pause i forløbet af forretninger, der står skulder ved skulder.
Går man ind her, befinder man sig et magisk sted. Så står man på øverste
trin i den snævre passage Munkestræde, der er udformet som en trappe,
der bølger let fra side til side med tæpper af tegl.
Deres mørke rødbrune og lyse, gule tyske sten er lagt i skiftende mønstre,
som var de et udvalg af vævede tæpper, der var bredt ud for fødderne af en.
Man går automatisk med lettere skridt end på gågadens betonsten.
Med sin mikrodetaljering gør belægningen opmærksom på sig selv. Man
mærker det som en ekstra forsigtighed i fødderne. Som afmærker de hvert
mønster. Nogen har taget sig god tid til at gøre denne smalle smøge ekstra
fin.
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Regnvand kan løbe ad den brede rende ved siden af gåtrappen.

Disse nogen er Svendborg Kommune i form af Områdefornyelsen, Liv i
Min By og den lille, nye tegnestue NOAA Architects, der lover godt. Dens
grundlæggere har blandt andet arbejdet for den originale engelske
designer og arkitekt Thomas Heatherwick og skabt Google-butikken på
Nørrebrogade i København. Men det er ikke de internationale vinde så
meget som fornemmelsen for stedets potentiale, man mærker i
Munkestræde-projektet.
Tæpperne hviler på en støbt lys betontrappe, hvor de svævende trin er
omgivet af brede render, hvor vand i styrtregn kan ledes fra gågade og
hustage og løbe i kaskader uden at plaske op på gåfladen. Det betyder
også, at tegl i facade og tegl på trædefladen går fri af hinanden, så trinnene
synes at svæve. Det er yderligere understreget af deres vekslende bredde
og en lav led-belysning under trinnene, der lyser ud i renderne.

Foto: Ed Gumuchian

Med lys fra renderne under trinnene lyses husmurene op

Med mellemrum er der udgravet lommer til bede, hvorfra efeu vokser op
ad strædets sydvendte væg.
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Efeu vokser op fra små bede i den sydvendte rende.

Da jeg en forårsdag besøger Munkestræde, hænger der stadig et loft af
julelyskæder over strædet. Deres trætte buer formindsker og tarveliggør
det ellers fine rum og den smukke facade, belægningen er inspireret af.
Munkestræde løber nemlig ned langs siden af en bygning, som Frits
Jørgensen og Anders Jensen tegnede i skønvirkestil med en fornem
indgang, hvor der hugget i sten står ’Landbosparekassen Opført 1915-16’.
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Endnu snævrere bliver passagen, hvis man smyger sig under indgangen til
Landbosparekassens gamle bygning.

Erindring om klosteret
Huset er blandt de stolte bygninger, der tegner stationspladsen i
Svendborg, det trafikale centrum, som for 100 år siden gav en aura af
vækst og storhed til provinsbyen.
Men det var også den selvsamme trafikåre, der kom til at skære byen over i
to. Centrum på den ene og havnen på den anden side. To byer i en. Dem
forsøger Svendborg med en statsstøttet områdefornyelse nu at flette
sammen ved at styrke byrummene imellem og passagerne på tværs af
havn og bymidte.
Det er her, Munkestrædes fine belægning kommer ind i billedet. Som en
lille, bare 30 meter lang, men formidabelt æstetisk udført løsning. Der
styrker Svendborgs historie og erindrer om det kloster, der tidligere lå ved
stationspladsen, og hvis munke har givet strædet dets navn.
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Så trist var strædet, før områdefornyelsen og NOAA Architects tog affære.

Aalborg, Aarhus, Vejle, Helsingør, Køge, København og mange flere. Ingen
danske havnebyer har undgået den omformning, som Svendborg er midt i
nu. De store havnebyer havde hver en erhvervshavn, der engang var lukket
område præget af industri, men som nu er lukket eller flyttet ud og har
givet mulighed for, at nye blandede byfunktioner har kunnet rykke ind i
centrale områder. Svendborg adskiller sig ikke, men har både unikke
kvaliteter og stærke løsninger.

Heldigvis for Svendborg har der ikke
været investeret for heftigt i byen i de år,
hvor større byer som Aalborg, Aarhus
og København er blevet massivt
boligudblokkede i havneløbene
Først og fremmest har byen det held, at den stadig har et levende
træskibsværft og et stålskibsværft. Siloer er stadig i funktion, så den
pittoresk rodede og aktive havn er ikke tømt for funktioner. Desuden er
byen benådet med et kuperet landskab, som mange kan misunde den, og
en overmåde skøn bygningsarv, som ikke er blevet vandaliseret af hurtige
projektbyggerier i de seneste årtier.
Heldigvis for Svendborg har der ikke været investeret for heftigt i byen i de
år, hvor større byer som Aalborg, Aarhus og København er blevet massivt
boligudblokkede i havneløbene. Skalaen i Svendborg er stadig
vidunderligt varieret og bygningsmassen ligeså med et væld af stilarter,
der afspejler en jævn vækst fra forskellige tider.

Grøn kile
Svendborg manglede bare en klarere forbindelse mellem centrum og

havnen. Det har den sydfynske by nu fået med områdefornyelsen og
projektet Liv i min By, et velfungerende kommunalt initiativ, der blandt
andet inkluderer massiv borgerinddragelse.
Den første etape af projektet resulterede i en grøn kile, der blev trukket fra
bymidtens eneste grønne plet og ud til vandet gennem byens centrale torv
og ned ad en nyetableret grøn trappe. Det har Kristine Jensen stået for, og
det er et udmærket projekt af helt anden karakter.
Her har dagsordenen været at gøre bykernen grønnere. Løsningen med
lyse sten og grønne græsser har bragt en ny tone ind i byrummet. Denne
forbindelse er større end Munkestræde og føles mere afkoblet fra byens
atmosfære. Den krævede i øvrigt ekspropriering og nedrivning af et
værtshus i Møllegade.
POLITIKEN PLUS

Månedens Rabataftale:

Få 30% på plet- og lugtfri luksusskjorter fra LABFRESH
Læs mere
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Den lyse forbindelse Havetrappen med granitsten og græsser bringer en ny tone ind i byen.

Til gengæld bliver den gamle værtshusgade mellem stationspladsen og
havnen nu opgraderet, så der bliver mulighed for udeservering, åbent i
flere timer og bedre sammenhæng til livet i byen. Og en af vejene, folk skal
finde derned, er gennem Munkestrædes flyvende tegltæpper.
Det er et lille projekt, men så meget desto mere kan man glæde sig over
den høje æstetiske kvalitet i planlægning og udførelse. Der er ingen tvivl
om, at dette sansefulde byrum med de svage nuancer og manglende
gelænder ikke vinder priser på sin universelle formgivning. De mørke
stenkanter er ikke for svagtseende og det manglende gelænder måske
heller ikke for svagt gående, om end man kan støtte sig til husmuren, hvis
en brandert fra havnens udskænkningssteder skulle kræve det.
Det er en sjældent æstetisk, kærlig behandling af et stykke offentligt rum,
der forvandler enhver passerende til et menneske, der er lidt lettere om

hjertet.
GIV ARTIKLEN I GAVE
Som Politiken-abonnent kan du ubegrænset dele artikler
med dine venner og familie.
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forvandler man en trist parkeringsplads til et indbydende torv
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Podcast:
En ny dokumentarserie i !re afsnit om grønlandske
Kâlańguak Absalonsen, der som lille blev bortadopteret
til en dansk familie.
Lyt med her
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Vesterbro rykker
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bliver alligevel til
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Dette billede skabte
blæst om stjernearkitekten: Skulle
Bjarke Ingels bare
have sagt nej til at
møde despoten?
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Klasselokalerne er som
rækkehuse: Ny
københavnsk skole
lykkes med sine små
rum til helt særlige
børnesind
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underholde
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Farvel til et vartegn:
Nu skal en af Københavns højeste
bygninger rives ned
BYLIV
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Forsker i smittepsykologi: Coronakrisen kan lukke samfundet helt ned,
hvis ikke regeringen ændrer kurs og
begynder at spille med åbne kort

SENESTE NYT
Som skabt til en coronatid: Karen-Lise
Mynsters barske moderdyr trækker læsset i
halvtom premieresal på Det Kgl. Teater

Forsker i smi
kan lukke sa
regeringen æ

13 MINUTTER SIDEN

KRONIKEN

2

Coronasmittet festede på kendt natklub
i København – gæster bør gå i hjemmekarantæne
DANMARK

3

Ny stabschef og republikaner med
gasmaske: Trump er ikke testet for virus
og taler situationen ned trods blodrød
dag på Wall Street

Dan Jørgensen: EU skal gå forrest i
klimakampen - for hvem skal ellers?
30 MINUTTER SIDEN

Værten snub
benyttede d

Regeringen varsler nye tiltag for at bremse
coronasmitte
49 MINUTTER SIDEN

Coronavirussen er blevet Trumps første rigtige
test - og det går ikke så godt

Dokumentati
brev til Al

1 TIME SIDEN

INTERNATIONALT

4

Coronafrygt lukker nu hele Italien ned
INTERNATIONALT

Hendes aktion gav gigantisk genlyd: Derfor er
fransk skuespillers protest et vigtigt skridt i
kampen for ligestilling

5 hjerter til n
skændes om, h

1 TIME SIDEN

5

Dansk par fløj til portugisisk ferieø, selv
om de var sat i corona-karantæne
INTERNATIONALT

»De var ikke y
de var gen
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CAM ILL A STOC KMANN

Befolkningen kan gå
op i lys lue grundet
højt forbrug af
håndsprit
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1 hjerte fra madanmelderen: At være
gæst på Café Victor
føles som at få en
olfert af en flok
rigmandssønner
RESTAURANTANMELDELSER
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Månedens Rabataftale:
Få 30% på plet- og
lugtfri luksusskjorter fra
LABFRESH
LABFRESH har som mål at ændre
forbrugsmønstre: køb mindre tøj, vask
sjældnere og brug det i årevis. Alle
produkter er OEKO-TEX certi!ceret og
produceret i EU.
Læs mere
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Hør podcast: Hvad gør du, når der er noget nøgent på din
Hørteenagers
podcast: Jimmy
telefon?
Ellis: Historien om den Elvis, der al
27:35

Hvis man er blevet udsat for digitale krænkelser, kan
man hurtigt komme til at føle sig alene. Politikens
journalist Milla Mølgaard har skrevet en bog, der skal
gøre det nemmere for forældre at tale med deres barn
om at "irte på skærmen. Hvorfor skal man ikke tage
den løftede pege!nger med ind på teenageværelset?

28:50

Politikens Nils Thorsen er mere end almindeligt Elvisfan. Derfor var det et chok, da han en dag hørte
sangen ’Honey’. Den Elvis-sang havde han aldrig hørt
før. Men det var ikke Elvis – det var Jimmy Ellis. En
mand, som i 15 år forgæves forsøgte at slå igennem
som sanger. Hør Nils Thorsen fortælle historien om
Elvis’ musikalske dobbeltgænger.

Coronavirussen sp
konsekvenser. Ikk
alle os andre. Her
fra Region Hoveds
større konference
skolerne lukkede.
smitten? Og hvad
i Danmark?

Forsiden
Som skabt til en
coronatid: Karen-Lise
Mynsters barske
moderdyr trækker
læsset i halvtom
premieresal på Det
Kgl. Teater
SCENE

Karen-Lise Mynster går stadig
forbi ham hver dag på sit
arbejde: »Jeg var meget,
meget, meget forelsket i
Søren. Han var min prins«

Coronavirussen er blevet Trumps
første rigtige test - og det går ikke så
godt
INTERNATIONALT
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Banebrydende forslag:
Underjordisk S-tog på
tværs af København
kan gøre togtrafikken
mindre følsom

Ny stabschef og
republikaner med
gasmaske: Trump er ikke
testet for virus og taler
situationen ned trods
blodrød dag på Wall
Street
Må udskyde turné: Pearl Jam kritiserer Trumps håndtering af
virusudbrud

KØBENHAVN

SP ORTSDØ GNET

Profiler er meldt klar
og tager med FCK til
kamp i Tyrkiet
SPORT
CO RONAVIRUS

Dansk par fløj til portugisisk ferieø,
selv om de var sat i corona-karantæne
INTERNATIONALT

En god dag for
professionel
fodboldbedstefar og
en dårlig dag for
danskere med stav og
puck
DEBAT

LÆS SENERE

Det er ikke så banalt, som
du tror: Sådan bør du
vaske hænder
How to respond to the coronavirus

Dan Jørgensen: EU skal
gå forrest i
klimakampen - for
hvem skal ellers?
DEBATINDLÆG

CO RONAVIRUS

Italiensk læge: »Det er som i krig«
INTERNATIONALT

LÆS SENERE

»Bliv hjemme«: Coronafrygt lukker nu hele
Italien ned
Rejser til hele Italien frarådes på grund af corona

Hendes aktion gav gigantisk genlyd:
Derfor er fransk skuespillers protest
et vigtigt skridt i kampen for
ligestilling
Kvinderne har ret til at bruge (næsten) alle midler i kampen for ligestilling og mod
vold.
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»De var ikke ydmyge. Jeg synes heller
ikke, de var generøse, og de var slet
ikke empatiske«
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Det ømme punkt: Elbæk har sat ild til
sit politiske livsværk
Fock skyder tilbage på afhoppere: De respekterer ikke demokratiet
Dokumentation: Her er Uffe Elbæks farvel-brev til Alternativets
medlemmer

Folk døber deres
børn, bliver gift og
begraver deres kære
til hans musik, selv
om kritikerne kalder
den banal
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