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Møllergade

Lytzen

Munkestræde

Dette historiske stræde fortæller historien om gråbrødre munkenes gang igennem byens gader fra
midten af 1200 tallet op til da Lutzens ejendom / Landbo sparekassen blev opført i 1916 og videre
op til Heidis bier bar i dag. Det er naturligt at lade sig inspirere af historien når dette stræde skal
behandles arkitektonisk og Lutzens røde tegl og tidssvarende ornamentering har spillet en stor
rolle i denne proces. Tegl er et varmt og levende materiale der ældes med ynde og stenene findes i
adskillige varianter. Sammensætningen af stenene, i forbandt giver endeløse variationer til mure
bygget i tegl og Lutzens ejendom kan også fremvise elegante ornamenteringer der let udføres i
tegl.

1:100 Plan
Belægning
Belægningen på trappens 22 store trin er hovedsageligt røde mørkbrændte teglsten krydret i samspil med glaseret sten i stærke farver.
Rytmisk rendesten
På den nordlige side af trinene er der en høflig afstand mellem den 100 år gamle bygning og de
nye trin. En dansende rendesten i varierende bredde med forsænket belysning der svagt oplyser
trappens afgrænsning og den gamle stemningsfulde teglfacade.

Snit der viser metalgitteret der beskytter Lutzenbygningens vinduer, når
de nuværende midlertidige træplader fjernes. Vinduerne beklædes med
matteret film på bagsiden og belyses bagfra med simple lysamaturer.

Møllergade

Snit der viser tegl trappe og transparent tegl afskærmining med belysning gennem åbningerne i forbandt og belysning indbygget i tegl trappen
der oplyser mellemrummet mellem Lutzen facaden og tegltrappen. Dette
mellemrum indeholder også afløb for regnvand og vand fra afvaskning af
strædet.
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Lysmure
Belægningen på hvert trin er kombineret med en lysmur / på sydsiden. Lysmuren lader lyset spille på den nordlige facade og oplyser de 22 trin, gennem de ornamenterede åbninger i
murstenenes forbandt. Belysningen er dybt integreret i arkitekturen.
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