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“Antropocæn er ikke bare en geologisk hypotese, men også et 
politisk og moralsk begreb, der vender op og ned på Vestens 
dominerende natursyn. Værdidebatten om Antropocæn går som 
en steppebrand gennem de akademiske, politiske og kunstneriske 
miljøer, der ikke længere er afhængig af geologiens konklusioner.“

Jeppe Carstensen, cand.mag. i humanøkologi - Lunds Universitet. 2015.

INTRODUKTION

Ordet    Antropocæn kommer af græsk anthropo- (græsk:ἄνθρωπος) 
og betyder ‘menneskelig’, -cæn betyder ‘ny’ - på dansk gengivet 
som “Menneskets nye tid”1
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PROLOG

Bevæger man sig ind i den tætte bevoksning, af hvad der umiddelbart 
ligner et helt almindeligt skovområde, ophører skoven pludseligt, 
og landskabet omdannes til en mosaik af søer, lyngklædte sletter, 
nåletræsskov og utæmmet krat.

En okkerrød sø breder sig langs med vejen og står i skarp kontrast 
til baggrundstæppet af skovbevoksning. Skoven tegner sig som 
en silhuet af høje fyrstammer, der tumler omkring, som om de ikke 
rigtig kan finde fodfæste, i en bevæget kontur mod himmelens 
uendelighed og den ustabile sandbund. 

Ved søen står et skilt ”Færdsel langs brunkulslejets skråninger er 
livsfarligt – Politiet”  Et alarmerende budskab, der skaber usikkerhed 
i opholdet på stedet. 
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AFSÆT

Natursyn er et udtryk for menneskets holdning til naturen. Der 
eksisterer ikke et entydigt, endsige et officielt, natursyn. 

Det handler om, hvad vi vil bruge naturen til, hvordan 
vi skal behandle den, og i hvilken grad vi udnytter den.  
Det ene yderpunkt er, at naturen kun har værdi i forhold til, hvad vi vil 
med den. Det andet yderpunkt er, at naturen har en værdi i sig selv, 
en førsteret i forhold til mennesket, der betyder, at vi skal underordne 
os den. 2

Gennem tiden har synet på landskabet og naturen ændret sig. 
Antikkens grækere så naturen som en symmetrisk orden, et tegn på 
en guddommelig skønhed og sandhed. I romantikken blev naturen 
fremstillet enorm og mægtig, og mennesket lille og ubetydeligt. I 
guldalderen malede man pittoreske landskabsbilleder,  som idylliske 
skildringer af den prægtige natur, senere kom modernismen, som 
med sit økonomiske overskud gav mennesket tid til at forholde sig til 
naturen, som andet end dyrkningsland. 

I dag står vi overfor et udbredt natursyn, hvor skellet mellem natur 
og kultur - på grund af menneskets globale indvirkning på naturen 
- er blevet opløst. Klimakrisen er ikke længere blot et anliggende 
for naturvidenskabsfolk. Vi befinder os muligvis i en ny geologisk 
tidsalder; den antropocæne. Årsagen til, at man taler om en ny 
tidsalder, findes i de geologiske lag, hvor vor tids store industrielle 
accelaration har sat sine endegyldige spor.3

Et bregreb som det antropocæne sætter gang i diskussionerne 
omkring, hvordan vi som mennesker forholder os til naturen, hvilken 
betydning det vil få for vores selvforståelse og fremtidige adfærd, 
når vi betragter naturen som noget menneskeskabt og dermed 
mennesket som naturkraft. Erkendelsen af dette, er et vigtigt element 
og vil potentielt kunne påvirke vores fremtidige natursyn.  

15 km sydvest for Herning ligger et af landets bedste eksempler på 
et antropocænt landskab, Søby Brunkulslejer. Et landskab der er i 
stadig forandring. 

Geologien skabte grobund for brunkulsindustrien, der var på sit 
højeste fra 1940-1970.I dag er mænd og maskiner flyttet ud, og 
landskabet ligger som et uforklarligt møde mellem sandtipper, 
fyrskov, hedelandskab, okkerrøde og krystalblå søer i alverdens 
formationer. Et særpræget landskab, der på samme tid er både 
idyllisk og faretruende.4

Idyllisk i form af de særlige landskabsværdier og den umiddelbare 
fredfyldthed, farligt i form af utilgængelige områder med sandskred, 
og lommer af kviksand begravet under jorden. En kobling der er 
svær at gennemskue, når man opholder sig på stedet i dag. 

OPGAVEN
 
Med udgangspunkt i Søby Brunkulslejer ønsker vi at skabe et 
samspil mellem fortid, samtid og fremtid, igennem rum til både 
forskning og formidling;   for på én gang at  fortælle historien bag 
industrilandskabet, den natur der er tilstede i dag, samt sætte fokus 
på de udfordringer og spørgsmål et atropocænt landskab rejser. 

Intentionen er at skabe rum til kunst og videnskab,  der giver mulighed 
for, at forskere og kunstnere med udgangspunkt i feltstudier, kan 
diskutere og udfolde antropocæne udfordringer i arbejdsrum på 
stedet. 

På samme tid fungerer stedet som et formidlingscenter, hvor 
hensigten er at skabe refleksion, forståelse og pluralisme hos den 
besøgende. Dette sker ved at lade naturen komme helt tæt på, 
samt i form af udstillinger, hvor kunsten formidler forskningen. På 
denne måde søges et globalt begreb forankret i en lokal kontekst . 



RELEVANS

“Et natursyn der bidrager til en ydmyghed og respekt overfor 
naturen, fås ikke kun ved at beskæftige sig teoretisk, abstrakt og 
intellektuelt med naturen, man må også sanse, mærke, føle og 
fornemme naturen.”

Anders Gottlieb,  Insititut for miljø, teknologi og samfund, RUC, 2004. 



ANTROPOCÆN

I disse dage sidder fire professorer i eksekutivkomiteen for 
International Commission of Stratigraphy ICS og diskuterer, om vi 
bør erklære den nuværende geologiske epoke, Holocæn, afsluttet 
og afløst af Antropocæn – menneskets nye tid.5

Klimavidenskaben har påvist, at jordens klimatiske system med 
stor sandsynlighed ikke længere kan betragtes uafhængigt af  
menneskelig aktivitet. Dette forhold er blevet sat på begreb med 
betegnelsen det atropocæne som angiver, at vi for første gang er 
trådt ind i en periode af jordens historie, hvor omfanget af menneskets 
aktiviteter markant påvirker planetens samlede økosystem.6

Udtrykket Antropocæn blev introduceret af atmosfærekemikeren 
og nobelpristageren Paul J. Crutzen i 2000. Han påpegede, at for 
første gang i 4,6 mia år er der en art på jorden, som ikke bare øver 
en vis indflydelse på økologiske systemer, atmosfæren, havet etc., 
men som er selve den med Crutzens ord ”dominerende kraft bag 
ændringerne på jorden”.7

Man mener, at allerede fra 1800-tallet kan mennesket betegnes, som 
en planetforandrende kraft, da de første fossile brændstoffer, først 
kul, senere olie blev introduceret i den industrille revolution.
Siden da har energiforbruget og menneskets udbredelse taget fart. 
Mellem år 1800 og 2000 voksede verdensbefolkningen fra ca en 
milliard til seks milliarder, mens energiforbruget blev fyrredoblet.8

Den geologiske tidslinje, også kaldet det stratigrafiske skema, er 
ikke noget der plejer at påkalde sig den store opmærksomhed 
i den offentlige debat, selvom geologer rask væk flytter rundt 
på perioder og laver nye inddelinger i vores forståelse af jordens 
mange lag. Alligevel er der noget grænseoverskridende, nærmest 
frygtindgydende i overvejelsen, om at definere en fase i klodens 
udvikling ud fra ’os’, der kun har været tilstede i den sidste titusindedel 
af dens historie. At beslutte formelt og som en kendsgerning, at 
himmelen, havet, bjergene, jorden og de levende skabninger nu er 
globalt underlagt i værste fald prisgivet vore handlinger, fornemmes 
som skelsættende, måske skæbnesvangert og i hvert fald voldsomt 
ansvarspådragende.
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“Hvis vi skal forstå den tid vi lever i, og måske endda mestre kunsten 
at leve i den, har vi derfor brug for mange fagligheder - herunder ikke 
mindst kunstnerne, der måske bedre end nogen andre kan hjælpe 
os til at se vores levevis, vores verden og vores mulige fremtider med 
friske øjne” 

Line Marie Thorsen, ph.d. Changing Disasters, KU og Aura AU, 2016.

KUNST OG VIDENSKAB

”Jeg mener at god kunst og god forskning handler om nogle af 
de samme ting, nemlig om at afsøge grænserne for det vi allerede 
ved. Dermed siger jeg naturligvis ikke, at forskning og kunst er det 
samme! Men ved at lade de to verdener mødes, opnår man en 
sanseliggørelse af den videnskabelige kompleksitet”

Bent Nørgaard, leder af Center for Kunst og Videnskab, SDU, 2006.

Kunsten og forskningen er to adskilte størrelser, men de deler begge 
nysgerrigheden for at forstille sig nye fremtidige scenarier. Når 
kunstnere fortolker videnskabelig data og forskning, vækkes grafer 
og lange afhandlinger til live. Komplekse og svære spørgsmål tages 
ud af laboratoriet, så også almindelige mennesker kan blive rørt og 
forundret.

Med et begreb så omfattende, men samtidig så fjernt, som det 
antropocæne, spiller arkitekturen og kunsten en væsentlig rolle i evnen 
til at konkretisere og virkeliggøre nogle af de naturvidenskabelige 
fakta, som man som individ kan have svært ved at relatere til. Ved at 
tale til sanserne kan man opnå en bevidsthedsgørelse, og dermed 
en ansvarsfølelse.  
For hvordan kan man føle særligt ansvar for noget, man ikke forstår - 
og ikke forstår, at man er en del af?

I Berlin har man netop afviklet et to-årigt udstillingsprojekt under 
titlen ”The Anthropocene Project” på Haus der Kultur der Welt. Her 
involveres både kunstnere og forskere i at skabe nye forståelser og 
billeder af den tid, vi muligvis befinder os i; den antropocæne.9
Ligeledes har Aarhus Universitet i et tværfagligt samarbejde skabt 
udstillingerne DUMP og Mild Apokalypse. Her har kunstnere og 
forskere med udgangspunkt i feltstudier fra Søby Brunkulslejer 
adresseret den antropocæne tidsalder i en dansk kontekst.10
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SØBY 

BRUNKULSINDUSTRI

Brunkul er et fossilt brændstof, der er dannet gennem fossilering af 
organisk materiale. De fleste brunkuls-forekomster findes i aflejringer 
fra Tertiærtiden og er op til 60 mio. år gamle. Brunkul findes i lag af 
5-100 m tykkelse, og undertiden flere kvadratkilometer i udbredelse. 
Lagene ligger i de fleste tilfælde så højt, at brydningen kan finde 
sted i åbne miner. Ofte medfører dette væsentlige lokale miljøgener, 
eksempelvis okkerforurening af vandløb, der går hårdt ud over 
planter, fisk og insekter.11

I Danmark findes de største forekomster af brunkul i Midtjylland, 
og de jyske brunkulslejer har givet store bidrag til den danske 
energiforsyning i perioder med mangel på importeret brændsel, 
først og fremmest under anden verdenskrig. I 1940 producerede 
man i Danmark 226.000 tons brunkul, men allerede i 1941 var den 
mængde steget til 1 mio. tons. Man har gravet brunkul fra ialt 30 lejer 
i Danmark, hvoraf Søby Brunkulslejer var det  største.12

Geologer har beregnet, at der fortsat ligger 20 mio. tons brunkul 
under Midtjylland, men med nutidens energiforbrug strækker det 
dog kun til én måned, og man udvinder derfor ikke længere brunkul 
i Danmark.13
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1943

1967

SØBY BRUNKULSLEJER - INDUSTRIEN

Søby Brunkulslejer dækker et areal på 1650 hektar, beliggende ved 
Søby i Kølkær Sogn, 13 km sydøst for Herning.

Fra begyndelsen af Anden Verdenskrig frem til 1970, blev der for 
alvor udvundet brunkul i Søby Brunkulslejer. Muligheden for at 
tjene penge ved hårdt arbejde i lejerne tiltrak mange hundrede 
arbejdsvillige mennesker. Der opstod et lettere lovløst, klondyke-
lignende samfund, med op mod 4000 indbyggere.14

Gravningen af brunkul skete under meget forskellige former – de 
første 10 år med skovl og trillebør,  senere med store specialmaskiner, 
der kunne grave efter kullet i helt ned til 30 meters dybde. 
En væsentlig del af gravningen foregik under grundvandspejlet 
og forudsatte derfor, at der konstant blev pumpet vand væk under 
gravningen. 

Arbejdet var ikke alene fysisk hårdt, det var også livsfarligt. 57 
mennesker mistede livet i brunkulslejerne i perioden 1940-
1950. Mange blev levende begravet, når sandet skred i de åbne 
udgravninger, eller ulykker opstod i forbindelse med højspænding 
og sprængstof.16

Det anslås at der i Søby er produceret omkring 50 mio. m3 brunkul 
i perioden 1940-70, hvorefter olien udkonkurrerede brunkullet og 
brunkulseventyret var slut.17

I 1977 åbnede Søby Brunkulsmuseum, der har til formål at orientere 
om perioden med gravning af brunkul. Dette sker i form af fotos og 
genstande fra perioden.18 

18
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2016

SØBY BRUNKULSLEJER - NATUREN

Før brunkulsindustrien, i slutningen af 1800-tallet, lå det 1650 hektar 
store område hen som mose- og englandskab. I starten af 1900-tallet 
opførtes 20 gårde med dertilhørende jordbrug på området. Fra 1940 
blev disse gårde gradvist opkøbt, og jordene omgravet efter brunkul. 
Denne bedrift foregik frem til 1970, hvorefter området blev forladt, 
dræningen ophørte, og et ørkenlandskab med stor sandflugt voldte 
problemer, for de omkringliggende landbrug. Der blev derfor givet 
påbud om, at beplante hele området - 500 forskellige sorter blev 
importeret fra hele verden, og et større naturgenopretningsprojekt 
blev iværksat. 19

I dag har ørkenlandskabet, grundet tilplantningen og naturlig 
tilgroning, udviklet sig fra overvejende nøgne sandtipper, til et 
varieret naturlandskab med søer, græs- og lyngklædte sletter, stejle 
tipper, utæmmet krat og skov. Gravningens dybe kratere er fyldt op 
med vand, og udgør søer i alverdens formationer med særprægede 
okkerrøde og krystalblå farver. 
Det kuperede landskab veksler mellem søer med op mod 30 meters 
dybde, til de højeste skråninger af opgravet sand, de såkaldte tipper, 
som er 30 meter over terræn. 

Grundet de massive omgravninger lejres sandet i en mere åben 
struktur, end når det lejres ved vind og vands påvirkning over tid. Det 
betyder, at når det løst lejrede sand i dybe lag under grundvandsniveau 
opnår en særlig grad af vandmætning, kan materialet ved større 
vibrationer på jordens overflade miste sin bæreevne. Strukturen vil 
dermed bryde sammen, rumfanget formindskes og områder af flere 
hektar falde sammen. Vand og lettere materialer fra undergrunden, 
presses op i gejserere, og træer vælter langs brudkanten, områder 
overskylles med sand iblandet brunkulssnus. Desuden kan sandskred 
langs søernes kanter forekomme. 20

Disse situationer forekom hyppigst i årene efter graveophøret, og 
efter den udbredte vegetation i lejerne de senere år, sker der meget 
sjældent  sætninger og skred i området.  

Det er fortsat nødvendigt at være opmærksom på risikoen på de 
særligt udsatte steder. Alle steder, hvor der ikke har været gravet, og 
ved endetipper – de sidste bunker af lejret sand, der ligger på fast 
underlag - er det sikkert at opholde sig.21

20
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PROBLEMSTILLING

På baggrund af fredningen af Søby Brunkulslejer, har Herning  i 
sin kommuneplan for 2016, udpeget Søby Brunkulslejer som et 
kulturmiljø og naturområde af særlig værdi.22

Herning Kommune ønsker med helhedsplanen for området at gøre 
Søby Brunkulslejer til et spændende udflugtsmål i kommunen, som 
er kendt nationalt, og hvor besøgende kan opleve brunkulslejets 
historie og særlige kulturlandskab.23

 
Derfor er der netop bevilget penge til udformning af en  
udviklingsplan for området, med indsatser indenfor landskabspleje, 
bygninger, stier og formidling.24

Vi ser et potentiale i, ikke kun at formidle de kulturhistoriske og 
landskabsmæssige værdier, der i dag er tilstede, men også den  
tilstedeværende tvetydelige fortælling, i form af det idylliske og 
samtidigt farlige landskab, hvorigennem brunkulslejet peger på en 
vigtig diskussion, om menneskets forhold til naturen - en diskussion 
som måske aldrig har været mere aktuel. 

Her bliver det tydligt, at landskabet er ude af vores kontrol, og vi 
er begrænset til at bevæge os ad udpegede stier - i en tidligere 
mennesketæmmet natur, der svarer igen med uforudsigelighed. 

Søby Brunkulslejer har et uforløst potentiale i at formilde et lokalt 
landskab, en regional historie, og samtidigt pege på globale 
problematikker.

26
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ARKITEKTONISK POTENTIALE



RUM TIL KUNST OG VIDENSKAB

Rum til kunst og videnskab i Søby Brunkulslejer, giver mulighed, 
for at forskningen og kunsten, med udgangspunkt i feltstudier, kan 
diskutere antropocæne udfordringer, samt iscenesætte det særlige 
industrilandskab, og derved forankre et globalt begreb i en lokal 
kontekst. 

Forskningen 
Aarhus Universitet afdeling AURA (Aarhus University Research on 
the Antropocene) har siden 2013 arbejdet med feltstudier i Søby 
Brunkulslejer. Her er det tværfaglige samarbejde mellem biologer, 
antropologer og filosoffer, der studerer alt fra iltfattige søer til 
jagtmiljøer.25 
Vi ønsker, at stedet skal facilitere  de allerede   igangværende 
feltstudier, men også åbne op for andre fagligheder og studier, der 
beskæftiger sig med forskellige aspekter af det antropocæne. 

Kunsten 
I et vidensamfund som det danske er det vigtigt, at borgerne kan søge 
oplysning og har mulighed for at deltage i en kvalificeret dialog, om 
forskningens etiske og samfundsmæssige dimensioner. Ved at tage 
forskningen ud af laboratoriet og ind i udstillingsrummet åbnes der 
op for muligheden for at aktivere det menneskelige sanseapparat, 
så videnskabelig kompleksitet bliver noget der ikke kun tænkes, men 
også kan mærkes. 
Vi ønsker, at stedet skal facilitere  kunstneres forskellige    
arbejdsproceser med fortolkningen af videnskabelig data samt 
formidling heraf.

Feltstudier
Formidlingen af det antropocæne  bygger på feltstudier. Der 
vil derfor indarbejdes mulighed for overnatning og ophold for 
både videnskabsfolk og kunstnere over længere perioder, samt 
arbejdsfaciliteter i form af både laboratorium, atelier og  værksted. 
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DEL OG HELHED

Når man i dag opholder sig i Søby Brunkulslejer står enkelte 
efterladte maskiner tilbage, og vidner om det menneskeskabte 
landskab, man befinder sig i – en fortælling, der ellers kan være svær 
at få øje på. Igennem arkitekturen ønsker vi på samme måde, at 
gøre opmærksom på menneskets indgreb i naturen ved at tilføje en 
bygningskrop, der både forundrer og formidler. 

En væsentlig del af projektet vil derfor være bearbejdningen af 
hvordan bygningen forholder sig til det antropocæne landskab den 
lægger sig i. Her ser vi et potentiale i at lade bygningen indskrive 
sig i en større fortælling, der både peger tilbage i tiden, men 
også stiller spørgsmålstegn ved fremtiden, igennem forskning og 
formidling. Den arkitektoniske bearbejdning af bygningens møde 
med terrænet, samt forskydningen af forholdet mellem inde og ude, 
vil være gennemgående tematikker. 

En anden del af projektet vil være  udforskningen af rum, der både 
kan skabe privathed og fælleskab, både for forskere og kunstneres 
daglige arbejde på stedet, samt i forholdet mellem arbedende og 
besøgende.  Bearbejdningen af de enkelte rumligheder, samt deres 
relation til den overordnede bygningsstruktur, vil derfor være en 
væsentlig del af projektets udvikling.  

Det arkitektoniske hovedfokus bliver forholdet mellem del og helhed, 
hvor både landskab, bygning og detalje indbyrdes forholder sig til 
hinanden. 

TEKTONISK STRATEGI 

Projektets tektoniske hovedprincipper bygger på en analyse og 
forståelse af eksisterende strukturer i Søby Brunkulslejer, og vil indgå 
som en løbende diskussion i vores arbejdsproces. 

Ved omgravning af området flyttede arbejdere og maskiner rundt 
efter de nye graveområder. Det krævede huse, der forsigtigt lagde 
sig ovenpå terrænet, og dermed let kunne fjernes igen, uden at 
efterlade sig spor, i modsætning til det sårede landskab, med dybe 
kratere, som aftryk af menneskets tilstedeværelse.26

Begreberne forankring og flygtighed, samt dobbeltheden 
herimellem,  vil være tektoniske tematikker i opgaven. Forankret 
beskriver noget, der har en fast og solid tilknytning til en bestemt 
opfattelse, og som en fastgørelse af noget, så det holdes på plads 
uden at løsne sig. Flygtighed beskriver noget, der ændrer sig, og 
derfor er svært at overskue eller fastholde. 

Opgaven  åbner op for muligheden, for at arbejde med samspillet 
mellem varigheden i det forankrede og fleksibiliteten i det flygtige. 
En bygningskrop med blivende elementer, der samtidigt tillader 
skiftende rumligheder indenfor hovedstrukturen. Som et fundament 
der på én gang forankres i sin lokale kontekst, og kan beboes af en 
lettere struktur, der udfordrer relationen mellem inde og ude. 

Arbejdet med forankring og flygtighed, som tektoniske tematikker, 
vil have både konstruktiv og æstetisk betydning, for det endelige 
arkitektoniske udtryk.
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BRUNKULSVEJ

NY
 A

KS
E

KNUDEPUNKT

SITE

SITE

I vores valg af site har ønsket om fast grund under fødderne været et 
afgørende parameter, af respekt for den udforudsigelige sandbund, 
der ved rystelser over længere tid kan forsage sætninger, og dermed 
gøre færden i landskabet livsfarlig. Hertil kommer behovet for en 
stabil tilkørselsvej, og ønsket om en nærhed til det særlige landskab. 
Brunkulsvej har altid været en kørefast hovedåre gennem 
brunkulslejerne, hvor man i dag oplever stedets særprægede 
natur. Ved vejen ligger et efterladt brunkulsarbejderhjem, som 
et knudepunkt for historien om de arbejdere, der var bosat her. 
Som fortsættelse af fortællingen ønsker vi at knytte en ny akse til 
knudepunktet, der beretter om det som er, og hvad som kommer. 

På aksen ligger Valdemarsminde, en trelænget gård fra 1878, der 
som den eneste gård har overlevet brunkulsindustrien. Under 
brydningen blev gårdanlægget opkøbt og jorderne omkring 
omgravet. Stuehuset anvendtes til administration, og længerne som 
smedie, der tjente hele brunkulslejet. På den måde har stedet altid 
været et fast holdepunkt i et ellers ustabilt landskab.
 
Gården har siden sin funktion som smedie gennemgået flere 
ombygninger, og fremstår i dag i en lettere forfalden stand. Vi 
betragter dens beliggenhed og fortælling som de største kvaliteter, 
og vil igennem projektet vurdere den eksisterende bygningsmasses 
potentiale, og dermed afgøre i hvilken grad den bør indgå i projektet.
 
Grunden breder sig over 8000 m2 og ligger opløftet i landskabet 
med skoven i ryggen, og med udsyn over en død okkerrød sø, 
og en blå sø med rent drikkevand, kun adskilt af en få meter bred 
sandbræmme. Hertil er der ankomst ad en kørefast vej mod nord, 
samt en sydgående cykel- og vandresti udpeget af Naturstyrelsen. 

Søernes farvepalette spænder fra krystålblå til mørkerød, fra det 
naturlige til det helt unaturlige, fra det genkendelige til det uventede. 
I mødet med søerne opleves nærheden til naturen, som noget man 
kan undres over, røre ved og bare være tilstede i. Det umiddelbart 
uforklarlige ved de farvede søer, vender vrangen på forestillingen 
om det idylliske og naturlige landskab, som vi kender det. 

Grunden svarer på én gang på praktiske problematikker, og på samme 
tid indskriver stedet sig i en poetisk fortælling om okkerforurenede 
søer og vild natur,- der er udsprunget af menneskets beherskelse.  
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SØBY BRUNKULSLEJER
LUFTFOTO FRA 1954



SØBY BRUNKULSLEJER
LUFTFOTO FRA 2014
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VEJLEDENDE RUMPROGRAM

Rum til arbejdende - privat

Dagligdagen for husets medarbejdere samt de udøvende forskere 
og kunstnere er afhængig af mulighed for udførelse af rutinelle 
opgaver, tværfaglige sammenkomster og på samme tid mulighed 
for individuel fordybelse. Det kræver en række forskelligartede rum, 
hvor relationen her imellem vil være betydningsfuld for flowet i 
bygningen. 
Forskning kræver laboratorier og dertilhørende arbejdsrum, mens 
kunstnerisk udfoldelse kræver et  atelier, der kan rumme udførelse 
af forskelligartede kunsttyper. Hertil hører materialelager og evntuelt 
et værksted. 
Det tværfaglige samarbejde styrkes igennem fællesskabet, og vigtige 
rum i bygningen vil derfor være fælles opholds- og spiserum, med 
dertilhørende køkken og toiletfaciliteter. Individuelle arbejdsrum og 
rum til overnatning vil skabe rum for fordybelse.  

Hertil kommer kontorer, teknik og diverse nødvendigheder. 
 
 
Rum til besøgende - offentlig

De besøgende vil kunne opleve udstillingsrum af både permanent og 
skiftende karakter, der tager udgangspunkt i forskere og kunstneres 
arbejde på stedet. Et auditorium skaber mulighed for forelæsninger 
og andre sammenkomster. Hertil kommer en café, toiletfaciliteter og 
garderobe. 

Relationen mellem arbejdende og besøgende vil vi undersøge 
igennem opgaven. 

Forholdet mellem natur og bygning vil være et gennemgående tema i 
vores opgave, hvorfor uderum indgår som en del af rumprogrammet. 
En stor del af opgaven vil være undersøgen af hvordan bygninger 
påvirker og indgår i landskabet, hvorfor programmet vil kunne 
ændre sig i forløbet og skal sammen med m2-angivelsen, opfattes 
som værende vejledende. 

RUM TIL ARBEJDENDE
 
Laboratorium  
Arbejdsrum 
Atelier  
Lager 
Værksted 
Opholds-  spiserum 
Køkken 
Toiletter
Individuelle arbejdsrum
Overnatning  
Kontorer 
Teknik

 
RUM TIL BESØGENDE
 
Udstillingsrum - permanent og skiftende  
Auditorium 
Café
Toiletter 
Garderobe  
 

Uderum 

I ALT CA.      2000 M2
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AFGRÆNSNING OG METODE

Programmet tager afsæt i første del af en stedsanalyse af Søby 
Brunkulslejers landskab, kulturhistorie og eksisterende strukturer. 

Gennem et videre arbejde med analysen, vil vi kvalificere hvilke af 
de iboende potentialer i de eksisterende strukturer og landskabet, 
vi ønsker at fortolke og bringe med ind i den nye fortælling omkring 
stedet.
 
Vi vil med opgaven indskrive os i den større fortælling om 
industrilandskabet, med primær fokus på bygningsniveau, og vil i 
den forbindelse berøre landskabsrummets skala  i den nære kontekst. 

Arbejdet med de forskellige skalaer vil foregå sideløbende, fra den 
større bygningsstruktur i landskabet til den nære arkitektoniske 
forståelse. 

VEJLEDENDE AFLEVERINGSMATERIALE

Tegning

Situationsplan      1:10.000
Plan, snit, opstalt         1:100
Detaljer          

Rumlige illustrationer/collager

Model

Områdemodel        1:5000, 1:1000
Model                                      1 :200
Udsnits model                           1:50
Skitsemodeller

Katalog
Arkiv af undersøgelser
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PIL WHITTA ANDERSEN

Afd. 7: Krop, rum og skala  
Vicki Tacke og Anders Lendager 
  
Afd. 7: Rum i masse + Badehus på papirøen 
Vicki Tacke og Signe Steffensen 
 
Afd. 7: Addition 
Martin Kock og Signe Steffensen 
 
Afd. 7: Bygning som addition 
Martin Kock og Signe Steffensen
 
Afd. 7: 5xKBH
Maria Gomez og Poul Høilund Dialo Cruise 
 
Afd. 7: Bacheloropgave: Et hjem i byen  
Maria Gomez og Poul Høilund Dialo Cruise 
 
 
Praktik: NORRØN 

Kandidatprogram Settlement, Ecology & Tectonics: 
Osted Osteri
Uffe Leth og Anne Mette Manelius

Kandidatprogram Settlement, Ecology & Tectonis: Her-
metikfabrikken - En transformation
Frans Drewniak og Søren Rasmussen 
 

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 
Institut 2, Bygningskunst og Teknologi  
Kandidatprogram:Settlement, Ecology & Tectonics  
Anne Beim og Nathan Romero Muelas

Ansættelser:  
 
2010-2012:   ARKITEMA 
                       Piccoline 
 
2012:          Det Kgl. Bibliotek - Kulturafdelingen  
          Studentermedhjælper  
 
2015-2016:   NORRØN  
                       Studentermedhjælper    

Studierejser: 
 
Mexico, Portugal, Schweiz, USA - Californien.

1. Semester: 

  
2. Semester:  

3. Semester:  
 

4. Semester: 
 

5. Semester: 
 

6. Semester: 
 
 

7. Semester: 

8. Semester: 

9. Semester: 
 

  

10. Semester: 

CATHRINE BJÖRK VINDHEIM 

Afd. 5: Det indre  
Nini Leimand og Daniel Vejborg 
  
Afd. 5: Steder / Forskelle og ligheder  
Nini Leimand og Daniel Vejborg  
 
Afd. 5: Huset i landskabet  
Nini Leimand, Stine Schultz og Robert Gassner  
 
Afd. 5: Huset i den tætte by 
Nini Leimand og Stine Schultz 
 
Afd. 5: Håndholdt objekt, konstruktion og karakter 
Claus Pryds og Anders Munck  
 
Afd. 5: Bacheloropgave: Et frihedsmuseum 
Tage Lyneborg, Claus Pryds og Anders Munck
 
 
Praktik: Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen

Kandidatprogram Settlement, Ecology & Tectonics: 
Et fårehold
Nathan Romero Muelas og Jan Tanaka 

Kandidatprogram Settlement, Ecology & Tectonis: 
Hermetikfabrikken - En transformation
Frans Drewniak og Søren Rasmussen 
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Institut 2, Bygningskunst og Teknologi  
Kandidatprogram:Settlement, Ecology & Tectonics  
Anne Beim og Nathan Romero Muelas

Ansættelser:  
 
2014-2016:  Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen 
         Studentermedhjælper  
 
2016:            Slots- og Kulturstyrelsen - Arkitektur,                                  
         Plan og Bygninger 
         Studentermedhjælper 

Studierejser: 

Italien, Mexico, Schweiz, Sverige, USA - Californien.

1. Semester: 

  
2. Semester:  

3. Semester:  
 

4. Semester: 
 

5. Semester: 
 

6. Semester: 
 
 

7. Semester: 

8. Semester: 

9. Semester: 
 

10. Semester: 

FO
RM

AL
IA

50



“Menneskets destruktive adfærd kalder på kreative svar i den 
antropocæne tidsalder. Det kan kunsten og forskningen bidrage til.”

Line Marie Thorsen, ph.d. Changing Disasters, KU og Aura AU, 2016.



DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN & KONSERVERING     O    SET - BOSÆTNING, ØKOLOGI & TEKTONIK


