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Hammershus Besøgscenter vinder
international arkitekturpris

Det nye besøgscenter ved Hammershus blev onsdag d. 28. november udpeget
som vinder af World Architecture Festival Awards i kategorien Display.
Dermed modtager centret, der er tegnet af Arkitema Architects i samarbejde
med professor Christoffer Harlang, endnu en pris for sit design, der skiller sig
ud og sætter formidlingen i fokus.

Ved World Architecture Festival (WAF) i Amsterdam blev det nye
besøgscenter ved Hammershus slotsruin i sidste uge udpeget som vinder i
kategorien Display, hvor besøgscentret kæmpede mod projekter fra bl.a. Kina,
USA, Brasilien og New Zealand. Kategorien dækker over forskellige
udstillingsbygninger og museer, hvor Hammershus Besøgscentr er



kendetegnet ved dels at have en udstilling, men også en panoramaudsigt til
hovedattraktionen; Nordeuropas største borgruin.

Netop udsigten er i fokus gennem en lang glasvæg der peger mod ruinen.
Samtidig er bygningens tag udformet som én stor terrasse, der går i
forlængelse af landskabet som man ankommer til. Dermed er bygningen ikke
synlig, når de besøgende kommer til Hammershus og den arkitektoniske idé
har netop været at lave et diskret besøgscenter med høj æstetik, hvilket
dommerne ved WAF mente var udført perfekt.

”Vi er enormt stolte og glade for den store anerkendelse som det er at vinder
en WAF Award. Det er en af de allerstørste internationale arkitekturpriser, og
vi var en del af et utroligt stærkt felt, så det er en stor cadeau til vores
arkitektur, som vi også synes har ramt rigtigt. Vi har skabt et diskret
besøgscenter, med fokus på samspillet med omgivelserne og detaljerne i
arkitekturen, og det var heldigvis også tydeligt for dommerne,” siger senior
partner i Arkitema Architects, Poul Schülein.

Brugbart tag med unik udsigt
Besøgscentret blev indviet af kronprinsesse Mary d. 22. marts i år og har
siden været en publikumsmagnet blandt de besøgende ved ruinen. En af de
ting som Arkitema har valgt at tegne ind i projektet er et tag, der lægger sig i
forlængelse af det bakkede landskab. Dermed kan publikum ikke se
besøgscentret, når de bevæger sig hen mod Hammershus. Det giver to
umiddelbare fordele for gæsterne; dels tager bygningen ikke fokus fra
hovedattraktionen og dels bliver taget et naturligt udsigtspunkt med god
plads til ophold.

Det lette tag gør huset åbent og gennemlyst med gode rumlige kvaliteter.
Det er udformet som en landskabelig tribune med gode sidde- og
opholdsmuligheder. En offentlig plads, der giver noget tilbage til stedet ved
at være til rådighed for de besøgende, og som i sagens natur er tilgængeligt
årets rundt.

”Vi har med et brugbart tag valgt at vægte den landskabelige oplevelse for de
besøgende meget højt, og underspille bygningens fremtoning, når de
ankommer. Taget bliver derfor en naturlig del af det omkringliggende
stisystem fremfor et forstyrrende element i oplevelsen. Med andre ord giver
vi de besøgende mulighed for en ekstra oplevelse, som de ikke ville have fået
hvis de bare skulle gå direkte ind i et besøgscenter. Det har været vigtigt for



os, at skabe et dynamisk landskabsforløb, hvor de besøgende har mange
muligheder for at opleve naturen og den historiske ruin,” forklarer Poul
Schülein.

For to år siden vandt Arkitema en WAF Award for projektet Nærheden, et
byudviklingsprojekt ved Hedehusene.

Hammershus har tidligere i år vundet Tømrerprisen, og er nomineret til den
prestigefyldte EU Mies Award 2019. 

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5.
største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 550 medarbejdere
fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.

Du finder Arkitema Architects her:

Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 København V - Tlf. 7011 7011 - Find
vejRosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856
00 - Find vejGråbrödersgatan 2 SE-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545
521 - Find vejSt. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011 - Find
vej 

Læs mere om os og vores mange projekter her

http://www.findvej.dk/Frederiksgade32,8000
http://maps.google.dk/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=rued+langgaards+vej+8,+2300&sll=55.869147,11.228027&sspn=5.587415,19.753418&ie=UTF8&hq=&hnear=Rued+Langgaards+Vej,+2300,+K%C3%B8benhavn&z=15
http://maps.google.dk/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=rued+langgaards+vej+8,+2300&sll=55.869147,11.228027&sspn=5.587415,19.753418&ie=UTF8&hq=&hnear=Rued+Langgaards+Vej,+2300,+K%C3%B8benhavn&z=15
http://maps.google.dk/maps?q=Rosenlundsgatan+29+A,+S+104+62+Stockholm+&hl=da&sll=55.869147,11.228027&sspn=9.765585,22.478027&vpsrc=0&z=16&iwloc=A
https://www.google.dk/maps/place/Gr%C3%A5br%C3%B6dersgatan+2,+211+22+Malm%C3%B6,+Sverige/@55.6067453,12.9944709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a3feee3fcd35:0x12ca0ab5d2ba572!8m2!3d55.6067453!4d12.9966596
https://www.google.dk/maps/search/%E2%80%8BHammersborg+Torg+3,+N-0179+Oslo,+Norge/@59.9168961,10.7469698,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.dk/maps/search/%E2%80%8BHammersborg+Torg+3,+N-0179+Oslo,+Norge/@59.9168961,10.7469698,17z/data=!3m1!4b1
http://arkitema.dk/projekter


Kontaktpersoner

Eva Grønbæk Friis
Pressekontakt
Kommunikationschef
evfr@arkitema.com
+45 4212 6445

Peder Færch Grønfeldt
Pressekontakt
Kommunikationsrådgiver
Presse, kommunikation
pefgr@arkitema.com
61709990

mailto:evfr@arkitema.com
tel:+45 4212 6445
mailto:pefgr@arkitema.com
tel:61709990

