
På en stejl klippeknude ved nordspidsen 
af Bornholm møder du den imponerende 
middelalderborg Hammershus. Stedet er et 
yndet udflugtsmål for hele familien, der ønsker 
både eventyr, historie, natur og afslapning – og 
centralt for turen gennem historien er det nye 
Hammershus Besøgscenter, der er drevet med 
moderne grøn, geotermisk energi.
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Mærk historien – mens du nyder udsigten 
i behagelige omgivelser



Den største borgruin i Nordeuropa

Hammershus er Nordeuropas 
største borgruin. Den ligger 74 
meter over havets overflade 
på Hammeren ved Bornholms 
nordspids. Stedet består af 
hovedslottet og det imponerende 
Manteltårn. Hammershus er 
omringet af en stor stenmur, der 
strækker sig 750 meter rundt om 
ruinen.

Hammershus i går 

Hammershus stod færdig i 
begyndelsen af 1300-tallet. Længe 
antog man, at borgen blev bygget 
som privat bolig for ærkebiskoppen 
i Lund, men nylige beviser antyder, 
at Hammershus blev bygget som 
en kongelig bolig for Valdemar II 
af Danmark og som base for de 
danske korstog.

I de første 500 år var Hammershus 
hjemsted for Bornholms skiftende 
magthavere. Borgen var genstand 
for mange uoverensstemmelser 
og blev derfor genopbygget og 
udbygget ved flere lejligheder. 
I 1822 blev ruinerne tilføjet det 
nationalhistoriske register.

Hammershus slotsruin

Hammershus Besøgscenter set fra oven

Besøgscenteret og broen der fører til ruinen og slottet
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“Takket være det moderne 
og effektive geotermiske 
energisystem kan alle 
vores besøgende lære 
om dansk historie i 
behagelige og indbydende 
omgivelser. Samtidig 
kan Naturstyrelsen spare 
penge, mens bornholmerne 
direkte bidrager til at blive 
CO2-neutrale“
Søren Jensen, Sales Manager hos Klimadan A/S
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Hammershus i dag

I marts 2018 åbnede det nye 
Hammershus Besøgscenter, som 
er bygget ind i klipperne over for 
borgruinen. 

Besøgscentret er designet af 
Arkitema Architechts og professor 
Christoffer Harlang. Tankerne bag 
designet har været at skabe en 
diskret bygning, der ikkegriber 
forstyrrende ind i områdets 
beskyttede skov eller øens vartegn.

På Hammershus kan du tilbringe 
timevis med at udforske stedet, 
opdage historien eller blot slappe 
af, mens du nyder den fantastiske 
panoramaudsigt over de historiske 
ruiner. Den permanente udstilling 
i besøgscentret indeholder talrige 
relikvier, som er fundet på stedet. 
Der er også et diorama, som viser, 
hvordan borgen formentlig har 
set ud i dens storhedstid. Når det 
er tid til en lille forfriskning, byder 

den charmerende, familiedrevne 
Restaurant Solveig de besøgende 
på en traditionel dansk menu.      

Et af de designelementer, som 
Arkitema og Christoffer Harlang 
valgte at inkludere i projektet, er 
et tag, som følger topografien i det 
kuperede landskab. Resultatet er 
tydeligt. Eller rettere udtydeligt. 
Det er nemlig ikke muligt at se 
besøgscentret, når du ankommer 
til Hammershus. Det fantasifulde 
tagdesign giver to umiddelbare 
fordele for besøgende: Først og 
fremmest afleder bygningen 
ikke opmærksomheden fra 
hovedattraktionen, og derudover 
bliver taget til et naturligt 
udsigtspunkt med god plads til at 
nyde udsigten. 

Taget giver en lys og luftig 
stemning til bygningen og tillader 
lys at komme ind fra begge 
sider, hvilket øger fornemmelsen 
af plads. Det er designet som 

’landskabsstandard’ med et 
generøst antal sæder og med 
masser af plads at gå rundt på. 

Med respekt for historien og 
området er besøgscentret på 
den måde med til at forbedre 
de besøgendes oplevelse af 
Hammershus – naturligvis med 
åbningstider året rundt.  

“Vi valgte et funktionelt tag for at 
forbedre de besøgendes oplevelse 
af landskabet og for at mindske 
bygningens visuelle indflydelse, 
når de nærmer sig centret. Taget 
bliver altså en naturlig del af 
det omkringliggende stisystem 
snarere end et forstyrrende 
element i landskabet. Med andre 
ord tilbyder vi alle besøgende en 
ekstra mulighed, som ikke ville 
have været tilgængelig for dem, 
hvis de gik ind i et konventionelt 
besøgscenter. Vi følte, at det var 
vigtigt at skabe en dynamisk 
landskabsrute, hvor besøgende 

Udstillingslokale
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har masser af muligheder for at 
opleve de naturlige omgivelser 
og den historiske ruin”, forklarer 
Poul Schülein, senior partner hos 
projektarkitekterne Arkitema.

I de seneste år har Hammershus 
været hjemsted for ’Wonderwall’-
musikfestival, hvor tusindvis 
af mennesker samles på 
borgområdet og lytter til danske og 
internationale optrædener.

Besøgscentret drager fordel af 
Thermia varmepumper

Besøgscenter Hammershus 
dækker omkring 850 m2 og 
inkluderer et udstillingsområde, en 
souvenirbutik og restaurant. Der er 
åbent hele året rundt. 

Centrets varme- og kølesystem er 
baseret på Thermia Mega XL (21-
88 kW), som er en ny kommerciel 
jordvarmepumpe med en inverter-
drevet kompressor. Den primære 

Idriftsættelse: Forår 2018

Beliggenhed: Hammershus, 
Bornholm, Danmark    

Arkitekt: Arkitema Architects, 
i samarbejde med Arkitema 
Urban, professor Christoffer 
Harlang og Wissenberg A/S.

Varmesystem: Klimadan A/S

Karakteristika for bygningen:
• Opvarmet område: 850 m2

• Opvarmning: 165,000 kWh/år

• Afkøling: 35,000 kWh/år

Anvendt løsning: 
Geotermisk opvarmning
• Thermia Mega L (14-59 kW)

• 2,000 meter jordslanger

• Buffertanke til afkøling og 
opvarmning

• Opvarmnings-/afkølingssystem 
via gulvvarme og 
ventilationssystem

Faktaboks:

Besøgscenteret set fra siden af slottet

Thermia Mega XL varmepumpe
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denmark.thermia.comThermia-varmepumper

THERMIA

DEN ULTIMATIVE 
ENERGIFORSYNING 
SIDEN 1923

Banebrydende 
varmepumper
I de sidste 50 år har vi dedikeret 
alle vores ressourcer og viden 
til udvikling og forbedring af: 
varmepumpen. Vores fokus på 
geotermisk energi har sikret 
os verdensførende viden om 
varmepumpeteknologi.

Udviklet 
med passion
Det er kun muligt at udvikle 
virkeligt bæredygtige og 
vedvarende energiløsninger med 
passionerede, dedikerede og 
kompromisløse eksperter. Nogle 
af Europas højst kvalificerede 
ingeniører findes i vores eget 
forsknings- og udviklingscenter.

Født i Sverige
Alle vores produkter er designet, 
fremstillet og afprøvet i Sverige 
ved brug af den nyeste teknologi 
og komponenter af højeste 
kvalitet. Alle komponenter i vores 
jordvarmepumper er fremstillet 
i Europa af verdensledende 
industri specialister.

fordel ved denne varmepumpe er, 
at den kontinuerligt kan justere 
produktionen til det aktuelle 
behov. Derudover kan Thermia 
Mega XL opvarme og afkøle på 
samme tid – så hvis den primære 
funktion er køling, bruges ethvert 
varmeoverskud til produktionen af 
varmt vand. 

Den nye energiløsning har gjort 
det muligt for Naturstyrelsen at 
levere en ekstremt energieffektiv 
opvarmning og afkøling, der 
er bæredygtig og vedvarende, 
samtidig med at man garanterer 
overlegen komfort. Besøgscenter 
Hammershus er et glimrende 
eksempel på moderne arkitektur, 
der perfekt og diskret passer 
ind i det historiske landskab og 
samtidig benytter et højt niveau af 
bæredygtig og grøn teknologi.

“Det har været en utrolig spændende 
opgave, hvor vi havde brug for at 
arbejde efter stramme og tydelige 
retningslinjer. Vi valgte at designe et 
center ved brug af eksklusive materialer, 
der matchede beliggenheden, mens vi 
fokuserede på at få stedet til at føles 
indbydende og hjemligt. Det skulle være 
et sted, hvor alle føler sig velkommen, 
mens arkitekturen er let at forstå” 
- Poul Schülein, senior partner hos Arkitema


