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MIDLERTIDIGT BYRUM - BESKRIVELSE AF HISTORISKE DIALOGBÆNKE
Som en midlertidig installation på Akseltorv vil jeg foreslå at der i sommerhalvåret placeres 6 ’historiske dialogbænke’
og evt. et antal enkeltstående figurer.
I anledning af Koldinghus 750 års jubilæum vil jeg foreslå at der i sommerens midlertidige installation lægges vægt
på at beskrive 12 udvalgte personer gennem de sidste 750 års historie frem til i dag - både repræsenteret af adel
og konge samt almindelige mennesker. Nogle af de udvalgte personer har haft betydning for Koldinghus’ historie og
kunne være personer som: Erik Glipping - Chr. III - Chr. IV - Frederik IV - Dronning Dorthea andre kunne være
mere almindelige personer som Krøbbel Johanne (der blev brændt som heks) - nutidspersoner kunne være kendte/
mindre kendte - en alm. pige/dreng fra Kolding - en alm. teenagepige/dreng fra Kolding etc.
På Koldinghus har de foreslået de udvalgte personer, men jeg forestiller mig, at både Koldinghus og Stadsarkivet
skal tages med på råd i forhold til udvælgelse af de personer der skal repræsentere historien. Det er vigtigt at finde
de personer der har de mest interssante historier, som flest almindelige mennesker vil finde spændende. Historierne
skal fortælles for både børn og voksne.
På figurerne kan der f.eks. stå ”Hvem er jeg?” og gives nogle hint vedr. personerne og deres betydning for Kolding
- hvorefter man kan gætte sammen med familie og venner og finde svaret enten via en QR kode eller en App (hvis
økonomien tillader det).
De 6 bænke spænder hver over 125 års historie med 1 figur i hver ende af den buede bænk. I midten af bænken
markeres årstallet for bænken.
Bænkene udvikles og forandres hen over sommerhalvåret, da der kan arbejdes med korsstingsbroderi på både
figurer og bænke, hvor der er placeret et tidstypisk mønster udført med huller.
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MIDLERTIDIGT BYRUM - HISTORIEFORTÆLLINGEN - TIDSLINIEN

teenagedreng

1893-2018
nutidsperson

Christen Berg

1768-1893
en pige

Frederik d. IV

Krøbbel Johanne

Chr. d. IV

Dronning Dorthea

et barn

1393-1518		1518-1643		1643-1768
?

?

Erik Glipping

1268-1393

Både Koldinghus og Stadsarkivet skal tages med på råd i forhold til udvælgelse af de personer der skal repræsentere historien.
Det er vigtigt at finde de mest interssante historier, som både børn og voksne vil finde spændende.

Hvem er jeg?
Hvem er jeg?
Jeg var gift med Chr. III og der
er et teater i
Kolding der er opkaldt
efter mig.

Jeg var gift med Chr. III og der er et
teater i
Kolding der er opkaldt
efter mig.

Svarene findes via QR koder eller en app hvis økonomien tillader det.
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MIDLERTIDIGT BYRUM - PL ACERING OG FLEKSIBILITET

Bænkene kan opstilles på mange forskellige måder
foran Rådhuset - alt afhængig af om der er andre arrangementer på pladsen. Opstillingen kan også ændres hen over sommeren blot for at skabe forandring
i byrummet hvor figurerne indgår i en form for dialog
med hinanden og de forbipasserende.
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Den viste model og idéoplægget skal videre
bearbejdes og det rette abstraktionsniveau
findes. Højder på figurer afprøves evt. ved
at udføre en fuldstørrelse model på Pakhusets egen CNC fræser.
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16 4 3 - 176 8

plan mål 1:50

snit mål 1:20

-1
64

Cirkulær økonomi er indtænkt i bænkenes
konstruktion, da de kun består af plader der
samles ved hjælp af slidser i pladerne, så
de derfor vil være enkle at montere og også
lette at tage ned igen for enten at opsætte
dem andre steder eller for f.eks. at udstille
figurerne der er blevet syet korssting på.
Pladerne kan også blot skæres op og anvendes igen i mindre stykker.

Tidstypiske mønstre udføres som hulmønstre

8
151

Hver bænk repræsenterer en tidsperiode
på 125 år - og i hver bænkeflade arbejdes
der med tidstypiske hulmønstre som kan
udfyldes med korsstingsbroderi hen over
sommeren.

126 8 - 1393

prøve udføres på pladsen

Bænkene udføres i 25 - 30 mm fyrre
krydsfinér der lukkes i kanterne, så de kan
stå ude i 4- 5 mdr. Udskæringer udføres på
en CNC fræser. Hver bænk samt 2 figurer
monteres på et stykke plade, der gør at en
bænke sektion er nem at flytte og samtidig
mere sikker i forhold til hærværk.

fra ca. 120 - ca. 200 cm

MIDLERTIDIGT BYRUM - BESKRIVELSE AF BÆNKENE

8m

plan mål 1:10
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MIDLERTIDIGT BYRUM - SÆTTE SPOR OG SKABE FORANDERLIGHED
Der kan sættes spor på bænkene - ved at arbejde med korsstingsbroderi
på pladerne udført med nylonsnor i forskellige farver kan bænke og figurer
præges gennem sommeren. Sæt med farvet nylon snor kan f.eks. udleveres i
Designsekretariatet eller hos Nicolai for Børn.
Det vil være oplagt af få studerende fra Designskolen til at udføre de første
korsstingsbroderier på figurerne for at vise vejen!
Ideen vil klart appelere mest til piger og kvinder, men måske vil det være ok,
da drenge og unge mænd flittigt bruger både skaterbane og boldbane.

I forbindelse med Kulturnatten - eller løbende hen over sommeren kan der
laves konkurrencer med korsstingsbroderier. Der kan også udføres broderier
på mindre krydsfinerplader - som f.eks. kan laves til nøgleringe - halskæder
etc. Temaet giver mulighed for at skabe møder på tværs af generationer,
hvor man kan forestille sig, at der enten læses historier højt mens man syer
eller at man selv fortæller hinanden familiehistorier mens man syer.
Den slags dialogmøder hen over sytøjet kan også avendes til kulturmøder,
hvor etnisk danskere møder beboere fra Kolding med anden etnisk baggrund.

Korsstingsbroderi på sæder og figurer

Eks. på nylonline der kan anvendes til korsstingsbroderi på pladerne
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MI DLERTI DIGT BYRUM - V ISUALISERING AF BÆNKE

Der skal findes det rette abstraktionsniveau til bænke og figurer
både i forhold til hulmønsteret og i
forhold til det samlede udtryk.

Eks. på bænk der repræsenterer tidsperioden på 125 år fra 1518 - 1643 med Chr.IV og Dronning Dorthea
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MI DLERTI DIGT BYRUM - V ISUALISERING AF BÆNKE
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