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LYSBRUD 
 

- et velkendt, dramatisk landskab bliver til nyt landskab, skabt af den 

internationalt anerkendte lysdesigner Jesper Kongshaug. 

(www.jesperkongshaug.com)  

 

 

 

Introduktion 

Vi ønsker at ændre Faxe Kalkbrud. Ikke ad fysisk vej, men ved hjælp af lys. ”Lyset 

former landskabet”, som det hedder. Vi redesigner kalkbruddet. Et nyt landskab i det 

kendte landskab. Landskabets specielle karakter og størrelse giver afsæt til 

lyssætningen. 

Kunstigt lys bliver formgiver. Kalkbruddet bliver et stykke scenografi – scenografi til et 

skuespil vi ikke kender.  

Lysbrud er en illumination. En lys-skulptur. En lys-installation. 

 

Formål 

LYSBRUD er spotlight på en af Danmarks ældste virksomheder. 

Faxe Kalkbrud er synonym med Faxe Kommune; kalkbruddet skaber identitet: LYSBRUD 

fokuserer på et unikt landskab med stor lokal værdi for lokalbefolkningen.  

Med LYSBRUD ønsker vi at skabe en markant begivenhed for lokalområdet og for dets 

befolkning. 

LYSBRUD vil også interessere mange i det øvrige Danmark, fordi Faxe Kalkbrud er kendt 
i hele landet. Jesper Kongshaug er en anerkendt og respekteret kunstner, ikke kun i 
Danmark, for sit arbejde med både teater, dans / ballet og lysdesign i kulturhuse over 
det meste af verden. Det vil betyde, at mange kunstinteresserede vil komme til Faxe 
for at se hans værk. 

Markedsføringsmæssigt vil vi slå på den store tromme, hvor mindstemål er at komme i 
lokal-tv-stationer i hele landet. Og vi vil bruge vores mangeårige kontakter og store 
netværk til at komme i landspressen.  

I samarbejde med VisitSydsjælland-Møn vil markedsføringen af LYSBRUD også rettes 
mod kunst- og oplevelsesorienterede turister fra både ind- og udland. Formålet er 
selvfølgelig, at LYSBRUD skal trække så mange personer som overhovedet muligt til 
Faxe Kommune, hvorfor vi prioriterer at skabe en livlig storytelling rundt om projektet. 

http://www.jesperkongshaug.com/
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Formålet er blandt andet, at selv de, som ikke har mulighed for at se selve kunstværket 
'live', alligevel kommer til at høre navnene Faxe, Faxe Kalkbrud og LYSBRUD. 

Med LYSBRUD ønsker vi, at borgere i lokalområdet kan møde en af verdens førende 

lyskunstnere. Og derved også stimulere det lokale kunstmiljø i kommunen. (Jesper vil 

holde et foredrag i projektperioden, hvor han fortæller om hans arbejde som 

kunstner.) 

Vi håber også ved LYBRUD at påvirke folk i spørgsmålet; hvad er kunst? Kan nogle 

lamper i et kalkbrud være kunst? Kan lys være kunst? Man skal ikke nødvendigvis 

forstå et maleri af Van Gogh; ligeså lidt skal man forstå LYSBRUD. Men man kan prøve 

at tage det ind til sig. Og i bedste fald lade det blive der.  

For nogen vil LYSBRUD måske være en udfordring. Eller til og med en provokation. Men 

kunsten må gerne skabe modstand. LYSBRUD er der bare, uden anden hensigt end at 

præsentere en ny verden, man helt fordringsløst kan iagttage, eller blot se.  

Vi ønsker at vise, hvordan lys kan ændre en kendt form, og hvordan solen og det 

kunstige lys kan arbejde sammen. LYSBRUD udfordrer oplevelsen af det kendte, ved at 

forvandle det. Vi tror, at man styrker evnen til at tænke nyt, når man møder noget nyt. 

Eller i hvert fald anerkende, at det ukendte måske kan have en værdi. Give det en 

chance.  

Med LYSBRUD lader vi noget, man troede man kendte, ændre sig markant lige dér 

foran øjnene på en. Måske ændrer det også lidt i én selv…  

 

Afsæt 

For 66 millioner år siden var Danmark dækket af dybt hav. Ved det, vi i dag kalder Faxe, 

voksede et stort koralrev. Det blev til Faxe Kalkbrud. Det rejste sig op af havet.  

 

I kalkbruddet produceres i dag mange former for kalk, bl.a. brændt kalk, kalk til teknisk 

brug, samt jordbrugs- og foderkalk. Mange gamle gårde og kirker på hele Sjælland har 

fået deres byggesten fra Faxe Kalkbrud. Bruddet er ca. 1 km bredt, så det fylder meget i 

landskabet. Fra højeste til laveste punkt er der 45 meter. Der har dannet sig et par søer 

i bunden. 

Faxe Kalkbrud er skrænter, brede veje. Snorlige krystalhvide pyramider af kalk. Vilde 

landskaber, hvor ens forståelse for størrelsesforhold spiller en et puds. Selv de 

kolossale gravemaskiner fylder ikke meget i det store landskab. Evnen til at 

afstandsbedømme forsvinder. Et kaotisk landskab, som umiddelbart ligner en 

abstraktion. 

Faxe Kalkbrud er et kendt sted for mange danskere; et sted man besøger, hvis man vil 

kende Danmark. En del af dansk identitet. Og en af Danmarks ældste virksomheder, 

med start i 1200-tallet. I dag stadig en arbejdsplads for mange mennesker, et 

funktionelt landskab.  

 

Beskrivelse 

Lysdesigneren Jesper Kongshaug opstiller kraftige lamper i landskabet. Nogen oplyser 
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direkte, andre strejfer, nogle danner parløb. De vandrette vandflader bliver jernhårde. 

Lyset forstærkes af de lyse og nogle steder kridhvide flader og reflekterer lyset til 

uregerlighed. 

Lyset tændes, mens der stadig er lys på himmelen, så man kan følge, hvordan magten i 

det elektriske lys overtager solens magt. Landskabet ændres langsomt. For til sidst, når 

mørket overtager, at blive et andet.  

Planen er, at LYSBRUD åbner fredag den 2. oktober 2020, sidste dag 18. oktober. Der er 

lys på fra klokken 18.00 til klokken 23.30. Solen går ned ca. 18.10. Geomuseum Faxe vil 

være vært ved en reception ved åbningen.  

Vi undersøger, om LYSBRUD kan realiseres ifm. evt. andre arrangementer i Faxe i den 

samme periode. 

En del af kalkbruddet vil stå uden illumination, så man kan observere, hvordan det 

kommende mørke også er med til at ændre en kendt form. 

LYSBRUD kan opleves fra kanten af graven, højt hævet over landskabet. Eller endnu 

højere op; gennem Geomuseum Faxes nye moderne bygnings panoramavindue. Eller 

man kan køre sin bil nede i bruddet, ad en tilrettelagt rute.  

Geomuseets rum med panoramavinduet vil være åbent, mens der er lys. Ligeledes 

undersøges det, om det nærliggende vandrerhjems cafe kan være åben i lys-tiden.  

Der vil være vagt i graven om natten. 

Vi undersøger, om projektet skal have en tematisk ramme; om LYSBRUD skal have et 

tema.  

Jesper Kongshaug vil i løbet af perioden holde et foredrag om sit arbejde som kunstner.  

 

Målgruppe 

Målgruppen er bred, idet LYSBRUD ikke kun tænkes at tiltrække dem, der er 

kunstinteresserede. Trods bredden kan målgruppen overordnet opdeles i to 

hovedgrupper: 

 

1) DE LOKALE: Dem der kender kalkbruddet og allerede har været der før, men som nu 

ønsker at opleve den ændring af landskabet, som lyset giver. Denne gruppe indeholder 

ideelt set mange lokale fra Faxe og Stevns, som her får lov at se ’deres’ kalkbrud med 

nye øjne.  Målgruppen er vigtig for at understøtte målet om at styrke det lokale 

fællesskab og ejerskab til bruddet. 

2) DE OPLEVELSESSØGENDE: Den anden gruppe søger oplevelser med en stemning og 

et visuelt udtryk, som kan deles med andre, især på sociale medier. Denne gruppe 

indeholder mange unge (17-25 år) samt andre med stort forbrug af sociale medier. 

Målgruppen er vigtig som et led i markedsføringen, idet gruppen ideelt set kan bidrage 

til at sprede budskabet om den store visuelle (natur)oplevelse, der venter i kalkbruddet 

under LYSBRUD. 
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Markedsføring 

Projektet er tænkt så stort, at det vil blive omtalt også i landsdækkende medier. Folk vil 

køre langt for at opleve LYSBRUD. Markedsføring bliver prioriteret højt; det er en 

markant kunstnerisk oplevelse i en mørk tid. 

Peter A. Jakobsen (Whitedeer.dk), uddannet indenfor markedsføring, driver projektets 

markedsføring i alle medier og platforme. Peter er også ansvarlig for projektets grafiske 

profil, i samarbejde med en grafiker. 

Projektet får sin egen profil på Facebook og på Instagram.  

Markedsføringsindsatsen for de forskellige målgrupper vil blive beskrevet mere 

grundigt senere men specifikt for DE OPLEVELSESSØGENDE vil vi undersøge 

muligheden for at realisere et sideprojekt med (arbejds)titlen LYDBRUD. Se afsnit: 

Sideprojekter. 

 

Sideprojekter 

I samarbejde med en række samarbejdspartnere afholder vi et musikarrangement 

rettet hovedsageligt mod det unge segment. Det bliver et enkeltstående og 

tidsafgrænset arrangement med begrænset publikumskapacitet og bliver i kraft af sin 

eksklusivitet ideelt set et effektivt trækplaster samt en vigtig motor for spredningen af 

budskabet om kunstværket. Arbejdstitel: LYDBRUD. 

Den sidste fredag vil et danse-ensemble fremføre et stykke, som tager udgangspunkt i 

og inspireres af den store scenografi. Dansen udvikles i samarbejde med Jesper 

Kongshaug og teatrets koreograf. 

En eller to aftener vil 2 (eller flere?) af de store lastbiler, hjemmehørende i bruddet, 

skabe en form for ballet, bilerne kører, eller danser, i formationer, hvor også lysene på 

bilerne kan spille en rolle. 

Vi undersøger om Kanten Bio i løbet af en del af perioden kan vise film om jordens 

udvikling og geologi; smukke og storladne familiefilm.  

Budgetter til sideprojekterne er separate, og de står derfor ikke i projektets totale 

budget.   

 

Samarbejdspartnere 

Vi har været i kontakt med Faxe Kalkbrud, Geomuseum Faxe og Faxe Vandrerhjem, 

som alle er meget positive over for projektet; de vil meget gerne indgå i realiseringen.  

Vi søger konkakt til Kanten Bio. Vi søger samarbejde med VisitSydsjælland-Møn. Og vi 

håber selvfølgelig på et godt samarbejde med Faxe Kommune.  

Andre samarbejdspartnere kan komme på tale, hvis de kan bidrage til at forstærke 

oplevelsen af samt øge kendskabet til LYSBRUD (jf. afsnittet om markedsføring). 
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Finansiering 

Vi vil søge økonomisk samarbejde med Faxe Kommune, Statens Kunstfond og 

landsdækkende private fonde. Vi vil også søge lokale samarbejdspartnere og sponsorer 

til projektet. Vi vil i samarbejde med lokale borgerforeninger og det lokale 

forretningsliv søge at skabe et lokalt ejerskab til projektet. Vi vil af samme grund tage 

kontakt til lokale fonde, store som små.  

Det vil være gratis at opleve LYSBRUD. Men man skal betale, hvis man skal køre nede i 

selve bruddet.  

 

Organisering 

Bjørn Hernes er idéudvikler på LYSBRUD i samarbejde med Jesper, og økonomisk 

ansvarlig producent. Han arbejder også som fundraiser og produktionstilrettelægger i 

samarbejde med Peter A. Jakobsen.  

 

Folkene bag 

Jesper Kongshaug, Danmarks mest anerkendte lyskunstner, er uddannet i USA og har 

arbejdet på en lang række kunstinstitutioner på verdensplan. Han har skabt 

prisvindende lysdesign indenfor scenekunst og arkitektur, samt prisvindende 

scenografi.  

Bjørn Hernes, billedkunstner, fotograf, mangeårig erfaring fra teater, spillefilm; de 

seneste 16 år som koncert-producent. Har initieret og produceret mange forskellige 

kunstprojekter, alt fra verdens længste gademaleri, stort fastelavnsarrangement i 

København i samarbejde med Nationalmuseet til en række koncerter for børn med 

nykomponeret musik. 

Peter A. Jakobsen arbejder med markedsføring og PR i firmaet Whitedeer. Han har 

gennem årene arbejdet med at skabe interesse for projekter og budskaber inden for så 

forskellige emner som tennis, potenspiller, sprøjtemidler, døden, brasilianske 

fødevarer og bæredygtighed. 


