
Jordhøj med hule – 
forslag til skovinstallation i anledning af Vestskovens 50-års jubilæum

Siden jeg var barn har jeg været fascineret af de af skovens dyr, der bor i huler i jorden,
og da jeg ikke er en ”ø” i samfundet går jeg ud fra, at andre mennesker også har samme 
fascination. Hulen udformes i en jordhøj, der også kan lede tankerne hen på oldtidens 
gravhøje, der ses overalt i det danske landskab. I de gravhøje, der er åbnet op for 
publikum og hvor det er muligt at kravle ind og opleve ”de gamles” sidste hvilested, er det 
ligeledes en spændende og tankevækkende oplevelse.

Realiseringen af forslaget giver os derfor mulighed for at opleve rævens, grævlingens og 
andre dyrs skjulte verden – og/eller lade fantasien få frit spil. Afhængig af den valgte 
placering af hulen konstrueres der desuden en passage, der viser hen til hulen – i form af 
et palisadeværk, der bygger på frasen ”man kan ikke se skoven for bare træer”, her 
omformuleret til ”man kan ikke se skoven for bare træstammer”.

Konstruktionen

 
Der opstilles et rum af rustsikrede stålrammer, der placeres på et stribefundament af 
beton. Gulvarealet dækkes med grus og der etableres dræn.



Et betondæksel, der rager ud over rummet, placeres oven på jernkonstruktionen og 
fungerer som rummets tag. I den bagerste del – og uden for rummet – placeres et skelet 
og eller knogler af et skovens større dyr.

Rummets vægge kommer til at bestå af panserglas.



Jordhøjen etableres. Tagudhænget bevirker, at der vil dannes et ”trekantet” rum uden for 
glasvæggene. Jorden vil skride ca. 45 gr. hvilket betyder, at ca. 75 cm af glasvæggene, fra
gulvet og op, vil blive dækket af jord. Der indsættes et rør, der gør muligt for skovens dyr 
(ræv, grævling, mus, tudser etc.) at tage det ydre rum i brug – synligt fra det indre rum.

De udvendige rum vil blive svagt oplyst i form af lyskilder, der monteres i betondækslet
(på grund af spejleffekten er det ikke muligt at have lys i det indvendige rum). 
I knoglerummet, der ”kun” har jordvægge, bag endevæggen af glas, vil der være en 
lyskilde med speciel fokus på knoglerne. Der vil ligeledes blive monteret en lem i 
endevæggen – således, at det er muligt at udskifte elpærer o.lign.



Forsiden/indgangspartiet dækkes af en cortenstålplade hvori der er en svingdør m. 
ventilation. Svingdøren for at forhindre, at døren kan blokeres både ude fra og inde fra.
Herudover er der, i frontpladen, monteret ventilationshuller til udluftning af det ydre 
trekantede jordrum, samt en svanehalsventilation øverst på jordhøjen. 

Indgangen til jordhulen. Kanten af betondækslet males mørk. 



Tværsnit

Eksempel på placering af jordhøjen et tilfældigt sted i Vestskoven.



Afhængig af den valgte placering af jordhøjen konstrueres der en passage, der leder 
publikum til indgangen af hulen. Passagen består af et palisadeværk opført af træstammer
(f.eks. lærk) 3m højt og, som på billedet, 15 m langt. Stolperne står med en indbyrdes 
afstand på 5 cm (100 stammer) og danner derfor en væg, der afskærmer udsynet til 
skoven. For at undgå råd hæves stammerne over jordniveau. Der støbes et 
betonfundament med en indstøbt konstruktion af jernbeslag, der hæver og fastholder 
palisadens vægge i den nødvendige korrekte position. 
En passage tilbyder tre rumlige oplevelser: 1. før passagen (skoven), 2. i passagen 
(palisadens rum), 3. ude af passagen (hulens indgangsparti).
Passagens dimensioner (længde, træstammernes indbyrdes afstand og dermed antal) kan
ændres afhængig af den valgte placering i skoven. 



Økonomi

Som kunstner på projektet har jeg stået for udviklingen af ideen og dermed det visuelle 
udtryk. Da den tekniske udførelse, herunder økonomien, imidlertid overstiger mine evner 
har jeg allieret mig med ingeniør Erik Voss, som har udarbejdet nedenstående overslag 
over økonomien. Erik Voss vil desuden indgå i projektet som entreprenør og vil følge 
sagen til dørs. Da projektet på nuværende tidspunkt er på forberedelsesstadiet, er det 
vigtigt at understrege, at budgettet er foreløbigt – et grov-budget.

Forberedende arbejde (byggeplads foranstaltninger) 105.000 kr.
Herunder bl.a.: udlægning af jernplader på arbejdsvej
                         mandskabsfaciliteter (skurvogne m. bad + toilet)
                         reetablering af vej m.m.

Byggeplads aktiviteter          1.012.200 kr.
Herunder bl.a.: udgravning til + støbning af betonfundament
                         smedearbejde incl. materialer
                         frontplade i cortenstål m. dør + riste til udluftning
                         panserglas til vægge
                         betondæksel til tag
                         belysning
                         klimaanlæg
                         dræning
                         reetablering af skovbund
                         ekstern ingeniørbistand

Palisadeværk (passagen)  367.000 kr.
Herunder bl.a.: udgravning + støbning af (stribe)betonfundament
                         støttebeslag
                         træstammer incl. montering
                         reetablering af skovbund

Administration             190.000 kr.
Herunder bl.a.: byggetilladelse
                         honorarer (kunstner + byggeledelse)
                         uforudsete udgifter

Budget (overslag)           1.674.200 kr.
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