arkitektur anmeldelse

Trappe af flyvende tæpper
Svendborg er i færd med at
blive ændret. For gående er
bymidten og havnen nu
flettet sammen med bygningsgennembrud og en
formidabel ny trappe.
KARSTEN R.S. IFVERSEN

Munkestræde, Svendborg. Bygherre: Områdefornyelse, Liv i min by, Svendborg Kommune. Arkitekt: NOAA. Ingeniør: Sweco. Totalentreprenør
Stougaard Anlæg og Pleje.
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ellem Sportmaster og YouSeebutikken 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.
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
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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.
Med mellemrum er der udgravet lommer til bede, hvorfra efeu vokser op ad
strædets sydvendte væg.
Da jeg en forårsdag besøger Munkestræde, hænger der stadig et loft af julelyskæder over strædet. Deres trætte buer
formindsker og tarveliggør det ellers fi-

KLUDETÆPPE.
Mønstrene i
belægningen er
inspireret af
forskellige
murforbandter i
Svendborg. Foto:
Ed Gumuchian/
NOAA Architects

ne 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’.

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

letter hjertet i Svendborg
Svendborgs historie og erindrer om det
kloster, der tidligere lå ved stationspladsen, og hvis munke har givet strædet
dets navn.
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.
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 fra anlæg til vandet
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.

HAVETRAPPE.
Den lyse trappe
med grønne
græsser har skabt
en ny forbindelse
mellem havn og
bymidte. Foto: Ed
Gumuchian

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.
karsten.ifversen@pol.dk
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