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KORNETS HUS
Hjørring, Danmark

RE IULF  RAMSTAD ARKITEKTER

Teks t :   Re i u l f  Ramstad  Ark i tek te r
Fo to :  Bo r i s  B ro rman Jensen

Kornets Hus er real iser ingen  
av et nytt senter for formidl ing  
av Jyllandregionens r ike mat- og 
jordbrukskultur . 
Senteret er plassert i  t i lknytning  
t i l  et eksisterende gårdsbruk med  
baker i og t i lbyr akt iv i tets basert 
læring med utgangspunkt i kornets 
betydning både for Jylland og for 
den menneskel ige siv i l isasjon . 

Set t  f ra syd .  H jø r r ing har  noen av de e lds te sporene av bosetn inger  i  Danmark og e t  e tab ler t  ku l tu r landskap
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Bygningen er et nytt samlingspunkt som 
vil gi besøkende, lokalbefolkningen og de 
ansatte et mangfoldig og kvalitativt tilbud 
med bakekunst og dansk natur i sentrum.

Kornets Hus tilbyr undervisningsrom , 
workshops og tematiske utstillinge r samt 
en lys kafé med utsikt over hvete-
markene . 'Brødlaboratoriet', er åpent for 
alle, fra lokale bønder til turister, fra 
skoler til familier, og tilbyr tradisjonelle 
oppskrifter, eldgamle behandlingsmetoder 
og nye eksperimenter.

De som besøker og bruker stedet 
får en rik opplevelse av sted, kultur og 
arkitektur. Bygningen er organisert rundt 
en enkel og fleksibel plan som gjør det 
mulig for et bredt spekter av aktiviteter 
og funksjoner å finne sted. 

Bygn ingskroppen def iner t  av to lysbrønner ,  en d i rek te to lkn ing av bakerens ov ner
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Set t  f ra sørvest :  Bygn ingens L-form rammer inn hagen ,  som brukes t i l  eksper imente l le av l inger  og p lanter

Set t  f ra sørøs t
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Utforming
Kornets hus er organisert på ett plan 
med en klar og tydelig planløsning. Dette 
skaper brukervennlighet og fleksibilitet 
mellom de ulike aktivitetene i senteret. 
Samtidig gir løsningen en effektiv og 
håndterbar romstruktur. Det er lagt vekt 
på å gi husets hovedfunksjoner, blant 
annet kommunikasjonsrommet og kaféen, 
enkle planløsninger. Dette forbedrer 
robusthet og fleksibilitet over tid, idet 
områdene kan slås sammen eller deles 
opp etter behov.

Den åpne og fleksible planen om  favner 
en gårdsplasshage, hvor små områder 
eksperimentelle avlinger utvider utstil-
lingen og forskningsaktivitetene. Den 
arkitektoniske formen henter inspirasjon 
fra regionens rike landskap, folkekultur og 
jordbruksarv. Formen er definert av sine 
to teglkledde lysbrønner, en direkte tolk-
ning av bakerens ovner.

Bearbeidingen av naturlig lys som 
en spesiell kvalitet i arkitekturen er 
introdusert ved hjelp av nyansert bruk 
av kontinuerlig lys, panoramavinduer 
og to karakteristiske takvinduer som 
er tydelig markert i bygningens form. 
Bygningsvolumet   er utformet slik at lyset 
trekkes inn på en artikulert og differensi-
ert måte i forskjellige deler av bygningen.

Interiøret åpner mot omkringliggende 
kornåkre i vest – innramming av utsikten 
videreføres av en terrasse. Publikums-
arealet er sentrert rundt en bakerovn i 
stor skala.

Ute la vi vekt på at området skulle 
framstå sammenhengende. Uteområdet, 
innrammet av kornåkrer, består av grus, 
fliser, pusset betong og gress.

Akust i sk mønster  des ignet  av ark i tek ten .  
Gradv is  oppløsn ing av mønstere t  skaper e f fek t  av fa l lende kor n

Store v induer  åpner  in ter iø re t  mot landskapet .  Bygn ingen er  organ iser t  som et 
f leks ibe l t ,  mul t i funks jone l t  rom,  med k lasserom,  labra tor ier ,  kjøkken og u ts t i l l i nger
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Materialpalett
Bruk av robuste materialer og en enkel 
materialpalett gir Kornets Hus en arki-
tektonisk klarhet, med form, lys og 
sammen hengen med landskapet som 
sentrale elementer. 

Huset er utvendig kledd med tegl på 
vegger og tak – kun brutt av den varme 
innvendige gløden, som er skapt ved 
kledning av innervegger og himling i eik 
med listefrie overganger. Gulvet er støpt i 
slitesterk slipt betong med lokalt tilslag.

Tegl, betong, eik og corten stål er 
tradisjonelle danske materialer, og valget 
er inspirert av gamle leireovner.

Eikepanelene i interiøret har et akus-
tisk mønster designet av oss. Mønsteret 
er tett øverst og oppløses gradvis når 
det beveger  seg nedover veggene – som 
fallende korn. 

Adresse:  Guldagervej 501, 9800 Hjørrring, Danmark

Byggherre:  Eiendomsfonden Kornets Hus

Arkitekt:  Reiulf Ramstad Arkitekter

RIB:  Cowi

Entreprenør:  Trigon

Leverandør:  tegl: Komproment (Pantheon Nordic Red) 
betong: Gandrup element

Ferdigstilt:  2020

Areal:  680 m2

Bæresystem:  Limtre, stål og betong

Overflater:  Pantheon Nordic Red tegl. Slipt betong med lokalt tilslag. Eik. Cortenstål

Reiulf Ramstad Arkitekter 
er et selvstendig arkitektkontor med base i både Norge og Danmark med høy kompetanse 
og en tydelig ideologi. Kontoret fokuserer på å knytte en sterk konseptuell tilnærming 
sammen med erfaring fra tidligere gjennomførte prosjekter. Gjennom årene har Reiulf 
Ramstad Arkitekter produsert et bredt spekter av innovative og banebrytende prosjekter 
som omfatter eksepsjonell variasjon i skala og program.

www.reiulframstadarkitekter.com

Set t  f ra  ves t


