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Fra arkivet (bygningen til højre) er der adgang til gårdrummet, der tilbyder skærmet ophold, samtidig med at forbindelsen til heden forstærkes

Naturen trænger sig på. Agger er omgivet af vand fra samtlige sider. Både havet mod vest,
Flade sø fra nord og limfjorden fra sydøst. Digerne, der omkranser hele Agger, skærmer mod
naturen og byen har med tiden vendt ryggen til sit landskab. Projektet peger på, at byen
skal strække sig ud mod naturen. Det placerer sig på kimen mellem byen og landskabet; ved
hedens spids og med forbindelse ud til den vibrerende hovedgade.
Noget om Agger handler om de skikke, der er her: både pragmatiske byggeskik og de skikke, der knytter sig til byens historie. Limen i mange af de fællesskaber, der tidligere har været
definerende i Aggers historie, har været stærke rutiner og ritualer fx i fiskerikulturen og den
religiøse praksis. I dag er samlingskraften for begge en anden karakter end tidligere.
Projektet kredser derfor om om at skabe rammerne for et fællesskab, der har en række
rutiner og ritualer knyttet til sig. Det rummer ældreboliger og faciliteter til spejderne i Agger
og tilbyder offentlig adgang til et kombineret arkiv for naturen og den aggerske historie.
Sammen holder de ældre og spejderne æsler.
Æsler trives godt i det vestjydske klima og kan opbygge gode relationer til mennesker. Det
kræver rutiner at pleje og passe æslerne. Det samme er gældende for at oparbejde og
værne om et arkiv. De to ting bliver hjørnestenen i et forbindelsen mellem byens ældre og
de unge spejdere.

”Jeg vil bare gerne kunne blive gammel i Agger”
Helge Thomsen overvejer at sælge sit hus. Han bor i et stort hus alene nu. For der findes
der ikke nogen ældreboliger i Agger. Helge Thomsen og de ældre, som udgør langt
størstedelen af byens borgere, er levende arkiver for den aggerske historie. Fortællinger
om tiden som fiskersamfund, om storhedstiden og ekspansionen i 80’erne, om tabene på
havet, om naturens voldsomhed og skønhed, om naboerne, om det der var, og det som
man håber kommer.
Byens huse forskubber sig og står nærmest og sitrer i vestenvinden. Det sætter sig i projektets bygninger og deres placering; facaden springer frem og falder tilbage, tagfoden
varierer i niveau, mens den overordnede disponering giver vekslen mellem smalle stræder, gårdrum og langstrakte kig.
Det undersøges, hvordan man med et fremtidigt perspektiv kan trække på de
eksisterende rumlige og materialemæssige typologier og danne ramme for et fællesskab
på tværs af generationer. Et sted, hvor der værnes om det stilfærdige hverdagtrummerum
og Aggerboerne tilbydes samtidig et mødested midt i deres egen historie.
Naturen trænger sig på. Den lilla firkant marker projektets placering
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Det pragmatiske som det særlige
Kalket facade og karakterfuldt vinduesplacereing
Et skur, nær fiskerhuset

Æselstald

Ældrebolig

Spærene skubber sig ind i bygningen og markerer tagfodens variation
1:100 snit af ældrebolig og æselstald
Facaden skubber sig frem og tilbage i takt med at tagfoden stiger og
falder. Mennesker og dyr delte boligen.
Fiskerhuset fra 1749

Undersøgelse af boligernes disponering

Stræberpiller som skalanedbrydende
Redningshuset fra 1851

Koblingen mellem æsler, spejdere, ældre og landskabet
Fra indledende feltstudier

Vindue mellem ældrebolig og æselstald

Skitserende model: undersøgelse af principper
1:20

Skitserende model: undersøgelse af principper
1:20

Projektet er koblingen mellem hovedgaden og naturen. Husene i hovedgaden står og sitrer, mens de vender ryggen til landskabet
1:2000

Æslernes læskur på heden
Den gennemgående plint folder ned og bliver til trug
Tværsnit 1:100

Studie af mulige hulskæringer (venstre). Til højre undersøges tagfodens variation.
Sammen undersøger de strædet, der starter tæt og åbner sig op.
1:200 volumenmodeller
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Lav mur i gasbeton
ud til hovedgaden

Et langstrakt kig mellem bygningerne udover heden
Ældreboligernes
fælleskøkken

Noget om æsler
Æsler er stoiske dyr
Æsler er nøjsomme
Æsler er flokdyr
Æslet har en stærk selvopholdelsesdrift
Æsler har et afvejende gemyt
Æsler holder stand
Æsler har behov for læ og ly
Æsler minder om Aggerboerne
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Papirmodel og placering af læskur ude på heden
Fra indledende feltstudier

Ældrebolig

Offentligt gårdrum

View fra feriecenteret mod heden; hegn, opbevaring og en ensom
tennisbane. Tænk hvis der kunne gå æsler her

Ældrebolig

Undersøgelse af hvordan arkivbygningen forstærker det lange lige
træk gennem feriecenteret og heden, der erstatter gruset
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Arkivniche
Æselstald

Græsarmering

Spejdernes
arkivrum

Ældrebolig

Spejderkøkken

Spejderhus

Fællehus, ældre- og æselbolig og mellemrum.
Planudsnit 1:100

Galvsamtale
1:50 model

Det dobbelthøje rum i boligen, der bliver til hems og nærheden mellem arkivbygning og bolig
1:50 model

Spejdernes arkivrum

Arkivnicher

Fællesrum og arkivudstilling

Arkivsystemet indskriver sig i spærenes takt. Rumtypologierne spænder fra mere intime arkivnicher til et højt fællesrum
Længdesnit af arkivbygningen 1:100

Facadestudie af udsnit af arkivbygning.
Ydervæggene er i blåkalket gasbeton. På den både kombineres forskellige tider og traditioner i bygningerne.
1:50 model
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Kræfterne fra tagspærret løber ned i søjlernes betonsko placeret i
knoldebroen under udhænget
1:20 konstruktionssnit

Aggers fortællinger og steder bliver amorfe og let forvrængede, hvis de ikke værnes om.
Det engang tydelige bliver til glimt.

Organiseringen værner om og forstærker de landskabelige og bymæssige forbindelser
1:500 situationsplan

Arkiveringen over Aggers natur og fortællinger ligger som en brystning mod havet, som digerne også bryster sig mod det
1:500

