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Roskilde Tekniske Skoles ledelse ville gerne have en indgangsportal der 
kendetegnede skolen, valget blev bygningskeramikeren Helle Vibeke Steffensen fra 
København og som havde atelier/værksted på Christiania.

Artiklen er skrevet i Hjulet i 1991 af Helle Vibeke Steffensen:

Historien om murstensskulpturen

”Rent arkitektonisk er RTS´s hovedskole en speciel oplevelse: Et tilsyneladende 
uendeligt ”landskab” af lange lave bygninger i forlængelse af og på tværs af 
hinanden.

Men i 1991 skete der noget: Man har oven på hovedindgangen bygget den nye 
administrationsbygning, de lange lave stræk brydes pludselig her, øjet kan søge 
opad, søjlerne leder en på vej, en rejsning på et tag, store geometriske former.

Når man kommer til skolen møder man først den meget langstrakte parkeringsplads, 
som umiddelbart opleves som et stort og temmelig uoverskueligt landskab.

På et tidspunkt dukker hovedindgangen op, og man har fra skolens side ønsket 
at gøre den del af den store parkeringsplads, som danner pladsen foran 
hovedindgangen tydelig.

I midten af denne indgangsplads er skulpturen placeret.

Pladsen etableres rundt om denne som en cirkelrund plads med beplantning i 4 
hjørner, som afgrænser den til den store parkeringsplads.

Hovedindgangen og pladsen er også en hele, som huser et mylder af mennesker 
og trafik, skolen tager imod og viser sig frem.

Hvilket skulpturelt udtryk kunne man så ønske sig her?

Det har været vigtigt for keramikeren, at skulpturen her på den nye indgangsplads 
forholder sig til dennes geometri og funktion, til hele den store plads og skolens 
arkitektur som sådan.
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Den store organiske krop, som er en af skulpturens dele, skulle netop ha` sin 
funktion ved at spille op til hele det geometriske landskab omkring den.

Den både bryder og samler. Den skulle også gerne med sit volumen ” snakke til” 
hele den stor plads.

Ligeledes er det meningen, at den asymmetriske indgangsbue, som rager op, er 
på den stor plads, at signalere ” her er indgang”, og samtidig spiller den op til og 
bryder hovedindgangens geometriske sprog.

Keramikeren indrømmer, at det har et specielt perspektiv og er en udfordring, 
at udføre et stykke skulpturelt arbejde til en teknisk skole, et sted hvor bl.a. 
håndværkere uddannes.

Foruden at forholde sig til det arkitektoniske landskab og stedets funktion, har 
det været vigtigt for Helle Vibeke Steffensen, at skulpturen forholder sig til, hvad 
der foregår her på skolen.

Keramikeren har fortalt en historie om håndværker, om murerhåndværket, en 
historie om, hvad murstenen også kan.

Skulpturens krop består af sfæriske flader, d.v.s. flader der som er dobbeltkrumme, 
som hvælver sig både horisontalt og vertikalt.

Keramikeren har valgt sildebensforbandtet, fordi netop dette forbandt med sine 
fuger på flere leder er i stand til at optage krumninger smukt i sig. Kroppen er 
konstrueret af en række indvendige buer, som igen er forbundet med minimale 
buer, og det er denne konstruktion af buer, som bærer kroppens ryg.

Skulpturens indgangsbue er bygget massivt i almindelige kopforbandt, hvor det 
er fugen, som skal optage krumningen, først til allersidst i buens spids bruges 
smigskårne sten.

Vi lever i en tid, hvor meget murstensbyggeri efterligner det mest skrabede 
betonbyggeris formsprog. Betonen har i sig sine specielle muligheder for nye 
konstruktioner, men vi ser dem sjældent brugt i byggeriet.

I stedet ser vi kæmpekasser, betonelementer i sin simpleste form, stablet og 
lagt i lige rækker og murstenen møder vi mest som skalmur i dette skrabede 
betonbyggeri.

Hvor den som her har mistet sin funktion som konstruktiv element, er der i 
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virkeligheden uendelige muligheder for leg med mønstre, men disse muligheder 
ser vi næsten ikke brugt – 

murstenen sidder der og ser ud som om, at den stadig er et konstruktivt element, 
endda i sit allerkedeligste format, og forbandtet er oven i købet unødvendigt.

Men der bliver også bygget egentligt muret byggeri nu om dage. Oven i købet 
viser det sig, at det murede byggeri også kan hamle op med betonbyggeriet 
prismæssigt.

Og miljømæssigt har det murede byggeri fordele.

Så keramikeren tror på, at flere og flere arkitekter og bygherrer vil tænke i mursten 
–og man kan så gøre sig sine forestillinger om et moderne formsprog i mursten.

Udover disse overvejelser skulle det jo gerne være sådan, at skulpturen selv 
med sine smukke former og linjer, sin leg med lyset og skygge, vil ”tale med” de 
mennesker, der omgås den daglig, uden brug af oversætte eller formidle.

Skulpturen blev opført af murer Kjeld Fokdal i samarbejde med bygningskeramikeren 
Helle Vibeke Steffensen og skolens tekniske chef Arne Bjerager som bygherre.

Keramikeren som er ophavskvinde til denne skulptur har gjort sine overvejelser 
om, hvilket skulpturelt udtryk, der kunne være på sin plads her til Roskilde 
Tekniske Skole.”

Der var grundstensnedlæggelse den 7. juli 1992 kl. 14, som blev markeret med 
en tale af direktøren for R.T.S. Per Lykke Christensen og indmuring af et blyrør 
med diverse tegninger og beskrivelser bliv foretaget af keramikeren Helle Vibeke 
Steffensen.

Derefter nedlage Per Lykke den første grundsten, alle som deltog ved denne festlige 
lejlighed, indmurede en sten.

Her kunne det tydeligt ses, om man var håndværkeruddannet.

Selve skulpturen blev indviet i efteråret 1992. 

Arne Bjerager , marts 2011


