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INDLEDNING

Halkær Kro og Kulturhus er en selvejende 
Institution, baseret på frivilligt arbejde, som siden 
1992 har dannet ramme om mangfoldige kulturelle 
aktiviteter. 

Trods snævre og utidssvarende rammer 
opretholder og udbygger de mange frivillige 
kræfter fortsat kroens høje og alsidige 
aktivitetsniveau. Halkær Kro er som myten om 
humlebien der ikke burde kunne flyve, men den 
flyver. 

For fortsat at kunne imødekomme det voksende 
behov under store arrangementer, som 
koncerter, festivaler, madkurser, og ved fremtidig 
egenproduktion af økologiske fødevarer mv., har 
bestyrelsen i Halkær Kro besluttet at opdatere 
og fremtidssikre den tidligere brugsbutik og 
senere landevejskro ved at ombygge, udbygge 
og udvide med nye og bedre faciliteter i både 
bygninger og landskab.

I denne forbindelse er Anna Mette Exner 
Arkitektur blevet bedt om at udarbejde en 
bygningsanalyse, som blandt andet udmønter 
sig i en vurdering af konceptet i forhold til de 

givne bygningsmæssige muligheder, vurdering 
af de fremtidige bygningsbehov, samt en 
overordnet bygningsplanløsning. Formålet er 
at hjælpe kroen med at indsnævre og afklare 
ønsker og behov vedrørende bygningsmæssige 
forhold og at konkretisere projektet til brug ved 
fondsansøgninger.

Ideoplægget må alene anvendes som 
beslutningsgrundlag for videreførelse af projektet, 
og til indhentning af finansiering og lignende, 
og forudsætter samtykke fra Anna Mette Exner 
Arkitektur, som har ophavsretten.
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Nærværende materiale indeholder 
sammenskrivning af analyser, rumkrav og 
ideskitser, og er udviklet på baggrund af en 
proces med Halkær Kros bestyrelse og brugere 
gennemført i efteråret 2017. I processen er 
bestyrelsen blevet stillet en række mundtlige 
og skriftlige konkrete spørgsmål; der har været 
afholdt workshop med kroens brugere på kroen, 
og der er løbende blevet holdt møder, hvor 
arkitekternes skitser og analyser er blevet drøftet, 
med Halkær Kros bestyrelse og Nordic Food 
Works.

Programmeringen er foretaget på et overordnet 
niveau, med fokus på at afdække de rumlige 
behov og ønsker, der i størst muligt omfang 
tilgodeser den brede vifte af interessenter, der 
bruger kroen, og som har holdninger til og ønsker 
om fortsatte, udvidede eller nye aktiviteter på 
stedet.

Øvrige materialer, som ligger til grund for 
ideoplægget, er oplæg til køkkenfaciliteter 
og restaurant/ krostue udarbejdet af Nordic 
Foodworks, oktober 2017, og forslag til indretning 
af fælleden udarbejdet af landskabsarkitekt 
Gitte Straagaard Holm, oktober 2015. Endelig 
er de tekniske forhold, herunder input til 
overslag, varetaget af ingeniørfirmaet PlanEnergi 
Nordjylland.

Præsentation og diskussion til workshop på Halkær Kro med bestyrelse og brugere

PROCES
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Gruppearbjede og diskussion Kommentarer og fotos fra gruppeaktivitet med placering af ‘spots’ i eksisterende rammer; blå 
for godt, grøn  for muligheder og rød for udfordringer
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HALKÆR KRO 

FORTID, NUTID OG FREMTID

De fleste landsbyer har en kirke, som langt 
tilbage i historien har udgjort byens naturlige og 
centrale samlingssted og dannet udgangspunkt 
for fællesskaber. Landsbyen Halkær har aldrig 
haft sådan en. 

Halkær, der tidligere kun bestod af Halkær 
Hovedgård og Halkær Mølle, blev formentligt en 
egentlig landsby i forbindelse med etableringen 
af Aalborg-Hvalpsund Jernbane, som fungerede 
i perioden 1899 til 1969. Med opførelsen af en 
stationsbygning begyndte landsbyen at udvikle 
sig.  Halkær Brugs blev formentligt opført i denne 
periode. Det eksakte tidspunkt er ukendt. 

Frem til 1969, hvor man nedlagde jernbanen, 
fungerede bygningen som brugsforening. Da 
butikken lukkede, åbnede en kro, som fungerede 
frem til 1990. To år senere blev kroen købt af otte 
familier fra nærområdet, som genåbnede kroen 
som et spillested og økologisk spisehus. 

I dag er kroen en selvejende institution baseret på 
frivilligt arbejde, støttemedlemskaber og støtte fra 
Aalborg kommune. For nylig har kroen ansat en 
lønnede deltidsmedarbejder og opkøbt 80.000 
m2 mark på højderyggen øst for landsbyen.

Halkær Kro, som snart har 25 års jubilæum, 
er kendt for sine musik- og madkulturelle 
aktiviteter, herunder musikkoncerter, Halkær 
Festival, folkemusik, dans, yoga, lokaleudlejning, 
madkurser, økologi og meget mere, og tiltrækker 
mennesker både på lokalt, regionalt og nationalt 
plan. Kroen har med sine ambitiøse initiativer 
gjort sig bemærket udadtil og for længst bevist, at 
konceptet er bæredygtigt, og at den er kommet 
for at blive. 
Aktivitetsniveauet er med stor succes vokset 
over årene, og for at kroen de næste 25 år fortsat 
skal være konkurrencedygtig, og generere nye 
fællesskaber og kulturelle aktiviteter, er der nu 
behov for at udvide og forbedre faciliteterne på 
kroen.

Med det endelige projekt ønsker 
bestyrelsen, at opkvalificere de nuværende 
lokaler bl.a. med multifunktionelle 
køkken- og køkkenværkstedsfaciliteter, 
overnatningsmuligheder og nye udearealer, som 
en del af visionen om at udvikle et nyskabende og 
økologisk bæredygtigt musik- og madkulturhus. 

Samtidig skal Landsbyfælleden etableres 300 m 
øst for Halkær Kro på den 80.000 m2 store mark 

og fungere som et bæredygtigt skovlandbrug, 
der både kan bruges rekreativt og som økologisk 
landsbykøkkenhave for folk i byen og brugere af 
Halkær Kro.  

Det skal tilføjes, at de tilgængelige historiske 
kilder og fotos om Halkær Kros historie har været 
begrænsede ved udarbejdelse af afsnittet om 
kroens historie. Beskrivelsen af Halkær Kros 
bygningshistorie er således sammenfattet på 
baggrund af oplysninger fra bestyrelsen.
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NATUR, KULTUR, SAMMENHÆNG OG FÆLLESSKAB

Halkær Kro bygger på fællesskab, kultur og lokal forankring. 
Det bebyggede miljø skaber rammer for mangfoldige 
aktiviteter, såvel ude som inde. 

Bygningerne favner og orienterer sig ind mod markedspladsen, 
som er det omdrejningspunkt, som kro, landsbyfælled og 
landsby knyttes sammen om.

landsbyfælled

eksisterende og ny bygning

ny bygning

markedsplads

fællesskab

landsby
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‘Parti fra Halkjær ST.’
Kilde: bislev.dk. Lokalhistoriske billeder

Halkær Mølle
Kilde: bislev.dk. Lokalhistoriske billeder

‘Nibe. Parti fra Halkjær.’
Kilde: bislev.dk. Lokalhistoriske billeder
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Halkær Brugsforening
Foto fra Halkær Kros bestyrelse
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KRO

SAL

KØKKEN

PRIVAT

LAGER

BUTIK

DEPOT

Oprindeligt blev Halkær Kro opført som Brugsforening. 
Hovedbygningen var formentligt opdelt med bolig til venstre, og 
butik til højre med en mere åben facade. Se foto side 8.

I dag er der kro i hovedbygningen mod vejen, hoveddøren er 
placeret centralt i facaden og hele facaden orienterer sig mod 
lokalmiljøet.   
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Halkær Kro
Tegning af Harmann Jensen
Skitsen er fra 1986. Halkær kro fungerede som landevejskro fra omkring 1969 til 1990. 
Det er usikkert om kroen har set ud som vist på tegningen med blå skodder, brystning i træ under vinduer, lygter, plantekasser og hoveddør i træ. 
Tegningen hænger i dag på væggen i krostuen på Halkær Kro



IDÉOPLÆG - HALKÆR KRO - MUSIK- OG MADKULTURHUS

ANNA METTE EXNER ARKITEKTUR  -  GUDRUNSVEJ 78.3 - 8220 BRABRAND  -  T: (+45) 40 21 13 01  -  E: AM@EXNERARKITEKTUR.DK  -  W: EXNERARKITEKTUR.DK 12

Før 2017. Inden 1. sal blev ombyggget
Foto fra Google.maps

Hovedbygningen fremstod tidligere rolig og symmestrisk med hoveddøren i midten, to vinduespartier til venstre og to døråbninger til højre. Alle glaspartier er 
sprossede og hovedindgangen er markeret af bemalingen henover døren, hvor der står ‘Halkær Kro’. Foruden kvisten er tagfladen brudt af et enkelt tagvidnue. 
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Efterår 2017. Efter ombygning af 1. sal, udskiftning af vinduer mv.

Hovedbygningen fremstår opdelt i to dele på grund af nedløbsrøret fra altankvisten. Glaspartierne i vinduer og døre har forskellige formater og skaber et uroligt 
udtryk i facaden. Tagfladen er brudt af de mange nye ovenlysvinduer og sammen med den mere markante altankvist opstår der ubalance i facadens komposition.  
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EKSISTERENDE FORHOLD

Halkær Kro består i dag af tre sammenbyggede 
længer, som er opført i tegl. Facaderne er pudsede 
og gulmalede. Tagfladerne er beklædt med 
henholdsvis røde vingetegl og grå bølgeeternit. 

Hovedbygningen med den oprindelige hoved-
indgang, som i dag sjældent anvendes, ligger 
parallelt med Halkærvej. Fra hovedbygningen er 
der storslået udsigt over det flade landskab mod 
sydvest og vest, og mod Halkær Bredning mod 
nord.

Fra hovedbygningen går en smal længe vinkelret 
bagud på grunden. Bygningen, som ligger med 
facaden ud mod det store friareal mod syd, har en 
læsserampe, og har formodentlig fungeret som 
lagerbygning. Som forlængelse er der senere 
bygget endnu en tværlænge bagud mod nord.

Tilsammen danner de tre længer et lille mørkt 
gårdrum mod nord, med bagdør og vareindlevering 
til hovedbygningen, samt opbevaring af 
affaldscontainere. Mod syd danner den lange 
længes ubrudte facade front mod friarealet, som i 
dag anvendes som parkeringsplads. 

Vinduer og døre er generelt udskiftede. Der er 

stor variation på typer og udformning af vinduer, 
fra småsprossede til et- og firefags vinduer uden 
sprosser. Tagfladen på hovedbygningen er 
gennembrudt med nye store ovenlysvinduer, en 
nyere markant altankvist mod vejen, og udgang til 
flugtvejstrappe mod baggården.

Mod øst stiger terrænet, og skovens og 
naboernes træer står som en høj, grøn ryg særligt 
mod øst og nord. Fra grundens sydøstlige hjørne 
fører en lille sti op ad det stejle terræn, gennem 
den tæt bevoksede skov, til den åbne fælled på 
landskabets højderyg.

I dag parkerer de fleste inde midt på grunden 
og går ind i kroen via en sidedør i den tidligere 
lagerbygning. Selvom kroens egentlige indgang 
er placeret i hovedbygningen ud mod vejen, er 
det altså i praksis en tidligere bagindgang, som  i 
dag anvendes som hovedindgang til hele huset. 

Fra entreen kan man dreje til venstre ind i 
hovedbygningen, hvor man træder direkte ind i 
kroens hjerte og omdrejningspunkt, en smal og 
trang gang, med vægge dækket med plakater 
fra gulv til loft, og den dunkle og lavloftede 
‘store’ krostue, - oprindeligt brugsforeningens 

BYGNINGSBESKRIVELSE

butikslokale. 
Hovedbygningens grundplan er tæt pakket 
og består foruden den store krostue bl.a. af 
en lille entre, to mindre stuer en suite, diverse 
køkkenfunktioner og en mindre tilbygning 
mod nord, som bl.a. rummer opvask, lager og 
bagindgang. 

1. sal er delvist istandsat og åbnet til kip. Etagen 
består bl.a. af et stort åbent rum, som bruges til 
yoga o.lign. Rummet er indrettet med tekøkken 
og har nyere tagvinduer og kviste. 
Der er værelser i gavlene til overnattende gæster, 
samt badeværelse og adgang til en hems, som 
vender ind i salen. 

Entreen fører desuden til højre, ind i en 
aflang koncertsal, som med vinduer i begge 
sider spænder i hele bygningens bredde. 
Tagkonstruktionen er udført med saksespær, og 
de skrå loftsflader følger spærenes underside. 

Den nyere tværlænge længst mod nordøst 
er bygget i åben forbindelse med salen. 
Tværlængens rum, som anvendes til deponi, er 
opdelt med en skråtstillet væg, der afgrænser ind 
til et mindre backstage lokale. 

BYGNINGER
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HOVEDBYGNING

Bemærkning: 
- Grønne omgivelser
- Kraftig gul farve

HOVEDINDGANG
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BAGGÅRD

Bemærkning: 
- Trange indkørselsforhold

PARKERINGLÆNGER

Bemærkning: 
- Sammensatte tagflader. 
- Lang facade uden døråbninger



IDÉOPLÆG - HALKÆR KRO - MUSIK- OG MADKULTURHUS

ANNA METTE EXNER ARKITEKTUR  -  GUDRUNSVEJ 78.3 - 8220 BRABRAND  -  T: (+45) 40 21 13 01  -  E: AM@EXNERARKITEKTUR.DK  -  W: EXNERARKITEKTUR.DK 17

GANG 

Bemærkning: 
- Trange forhold
- Nærhed og varme
- Historie

KONTORENTRE
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SMÅ KROSTUER

Bemærkning: 
- Står tomme og bruges for lidt
- Få vinduer

STOR KROSTUE MED BAR

Bemærkning: 
- I brug
- Dagslys
- Flerfunktionelt rum
-  Stemning: huleagtig, værtshus, dunkelt

- ÷ kontakt inde/ude
- Stemning: Forladt - fortid - spøgelse - tidligere krostemning
- Bruges til vasketøj og depot
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KØKKEN

Bemærkning: 
- Funktionelle og pladsmæssige mangler
- Lukket verden. Ingen kontakt med gæsterne
- Industrielle overflader

FORKØKKEN GROVKØKKEN
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SAL

Bemærkning:
- Smalt og aflangt rum
- Diffust sceneareal
- Mangler døråbninger til det fri
- Funktionelt rum

BACKSTAGE

Bemærkning:
- Vigtig funktion
- Stemning: kælder agtigt

DEPOT 

Bemærkning:
- Diffus afgrænsning
- Skrå væg danner mærkelige rum
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TRAPPERUM 

Bemærkning:
- Spildplads
- Er blevet til depot

HEMS

Bemærkning:
- Populært og ‘hemmeligt’ rum 
- Er der brug for en direkte trappe mellem sal og 
hems?

GANG OG BADEVÆRELSE

Bemærkning:
- Dårlig indretning med spildplads og meget gangareal



IDÉOPLÆG - HALKÆR KRO - MUSIK- OG MADKULTURHUS

ANNA METTE EXNER ARKITEKTUR  -  GUDRUNSVEJ 78.3 - 8220 BRABRAND  -  T: (+45) 40 21 13 01  -  E: AM@EXNERARKITEKTUR.DK  -  W: EXNERARKITEKTUR.DK 22

YOGASAL

Bemærkning:
- Velfungerende rum
- Godt dagslys

VÆRELSER UDSIGT FRA ALTAN

Bemærkning:
- Smuk udsigt og god kontakt til naturen
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Kroens sjæl
Halkær Kros nuværende fysiske rammer har ikke 
høj arkietktionisk bevaringsvædi. Bygningerne 
er prægede af 25 års ad-hoc ombygninger og 
knopskydninger udført af en skiftende gruppe 
ildsjæle og lægfolk, hvor indholdet har været 
vigtigere end et homogent arkitektoniske udtryk. 
Det er et sted båret af mange menneskers 
fællesskab og frivillige indsats. De har hver sat 
deres fingeraftryk, og det er netop resultatet af 
alle disse hænder, der udgør         
stedets sjæl. Det er dén røde tråd, som binder 
bygninger og sted sammen. Det er primært 
den historie, bundet i de fysiske rammer, der er 
bevaringsværdig.

Det er derfor vigtigt, at det menneskelige aftryk 
ikke forsvinder, og det er ikke et mål i sig selv at 
‘rydde op’ eller skabe ‘rene linjer’ i det gamle. 
Der skal fares med lempe under renovering af 
det eksisterende, og samtidig skal der tilføres 
et stærkt nyt arkitektonisk lag, som samler det 
sammensatte i en smuk og velfungerende 
fremtidig ramme.

TILGANG TIL RENOVERING OG UDVIDELSE

ARKITEKTONISK VISION

En fortælling om tradition og fornyelse
Halkær Kros særlige sjæl knyttes specifikt til den 
lavloftede krostue og til det trange samlings- og 
fordelingsområde mellem kro og sal, hvor man i 
hverdagen passerer tæt forbi hinanden, og hvor 
væggens tykke lag af plakater knytter hændelser 
og historier om fællesskab sammen med stedet.

Samtidig med at historien og krostuestemningen 
bør bevares, er det et mål at udvikle stedet til et 
mere funktionelt musik- og madkulturhus, der 
følger med tiden og signalerer innovation og 
udvikling. Der arbejdes således med en tilgang 
til bygningerne, hvor graden af hvor meget, der 
bevares, forandres eller fornyes kan variere alt 
efter de enkelte rums særlige karakter og den 
fremtidige anvendelse. 

Udsnit af plakatvæg i den trænge gang mellem entré 

og krostue
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Fremtidigt bygningsudtryk
I det ydre vil tilgangen konkret komme til udtryk 
ved, at nybyggeri udføres i et moderne udtryk og 
materialer, som afviger fra de gamle bygninger, 
så man tydeligt kan aflæse, hvad der er nyt og 
gammelt. 

I det indre arbejdes der med en bevaring 
af den traditionelle krostemning i krostuen, 
der sammen med ankomstområdet og baren 
bliver bygningens hjerte og omdrejningspunkt. 
Stemningen i de bagvedliggende mindre krostuer 
ændres delvist i forbindelse med de nye køkken- 
og undervisningsfunktioner, mens nybyggede 
faciliteter fremstår helt nutidige. 

I kroen bevæger man sig således igennem rum 
med forskellige karakterer, der varierer fra det 
traditionelle til det moderne, fra det mørke til det 
lyse. Renovering og udvidelse af Halkær Kro vil 
på en gang både afspejle kroens oprindelse og 
identitet, og stedets udvikling og innovative miljø. 

FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Inviterende og åben hjørnebygning i 

glas og træ. 

Projekt: Sydbank - Flensburg 

Arkitekt: Exners Tegnestue

FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Nye materialer og runde former skaber 

kontrast mellem eksisterende og ny arkitektur. 

Projekt: Nosy House

Arkitekt: Exners Tegnestue
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Ideoplægget er udarbejdet på baggrund 
af bestyrelsens vision samt afklaringer og 
rumprogram, som er fremkaldt i processen. 
Processen er omtalt i indledningen side 
3. Funktionsdiagram er vist på side 32 og
rumprogram er beskrevet på side 33-35.

Husets hjerte, -ankomstområdet
Mødested og funktionalitet

Nuværende forhold:
Ankomstforholdene er i dag meget trange og 
besværlige, der er for få toiletter og for lidt 
garderobeplads. Alligevel er der store kvaliteter 
forbundet med stedets trange kår, som afføder at 
husets brugerne ustandseligt passerer tæt forbi 
hinanden, hvilket intensiverer følelsen af nærvær 
og sammenhold. I spidsbelastninger er stedet 
dog flaskehals, hvilket er meget upraktisk. 

Ideoplæg:
Ideoplægget tager udgangspunkt i at alle 
funktioner fortsat knyttes sammen i husets hjerte, 
- ankomstområdet og husets centrale mødested,
hvor også baren placeres. Arealet i salen, under
hemsen inddrages.

HOVEDGREB

IDEOPLÆG

Når huset er fyldt, bliver det et trafikeret og 
tætpakket område, hvilket vil være med til at 
bibeholde den følelse af nærhed, som i dag er 
en stor kvalitet. For at forbedre funktionaliteten, 
f.eks. ved store middagsarrangementer, hvor der
dækkes op og serveres i salen, etableres en
genvej mellem køkkenområdet og salen, via et nyt 
mikrobryggeri, som placeres i gården mod nord,
og der etableres en madelevator til servering
på 1. sal. Ligeledes vil musikere kunne benytte
smutvejen over gården fra back-stageområdet
mod nordøst til kroens lokaler.

Musik, - salen
Kontakt til udearealerne

Nuværende forhold:
Salen er i dag lang og smal, og har dårlig kontakt 
til udearealerne. 

Ideoplæg:
Der etableres store skydedøre i facaden mod 
syd, med direkte adgang til gårdspladsen. Der 
arbejdes med overgangen mellem inde og 
ude, herunder opholdsarealer langs facaden og 

eventuelle midlertidige overdækninger mv.

Skillevægge i backstageområdet omorganiseres, 
så depot- og musikerfaciliteter forbedres. For at 
afgrænse de to salsområder visuelt etableres 
en fast skydevæg i overgangen mellem 
backstageområdet og sceneområdet.
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HERBERG

MUSIK

RETRÆTE

KROSTUE

MAD

UDE

LOKALMILJØ

LANDSBYFÆLLED

FLOW-DIAGRAM

HJERTET
ANKOMST, BAR, MØDESTED 
LINK MELLEM 
NYT OG GAMMELT,
KULTUR OG NATUR
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Mad, - krostuerne mod syd, bryggeri og 
baggård 
Maden sættes i fokus

Nuværende forhold:
De mindre krostuer mod nord er for snævre, 
mørke og lukkede, og de fører ingen steder hen.
Baggården er i dag et mørk og skyggefuldt 
gårdrum, som anvendes ved varelevering og som 
bagindgang til kroen, samt oplag og renovation. 

Ideoplæg:
Rummene mod nord åbnes med direkte udgang 
til udeområdet mod vest, forsiden af huset, og, via 
udgang til en glasgang, til baggården mod øst. 
Eventuelt sættes vindue i gavlen. 
Eksisterende tilbygning ud i gårdrummet rives 
ned. Det nuværende produktionskøkken forbliver 
hvor det er. Øvrige lukkede køkkenfunktioner 
bygges ud mod nord, mens publikumsorienterede 
køkkenfunktioner placeres inde i de oprindelige 
krostue.
Baggården skal have samme funktioner, som i 

dag, herunder varelevering. Gårdens størrelse 
indsnævres på grund af køkkentilbygningen og 
på grund af placeringen af det nye mikrobryggeri 
i midten. 

En glasgang, som gennem bryggeriet forbinder 
den nordlige krostue med salen, optimerer de 
nordlige krostuers anvendelsesmuligheder 
markant. Gangen er også en funktionel forbedring, 
i det den kan bruges af køkkenpersonalet, når 
der skal serveres i salen, og dermed aflaster det 
overbelastede ankomstområde. 
Bryggeriet er et smukt lille rum, - en slags lanterne, 
som med kobberkedler, kunstig belysning, 
glaspartier og en spændende konstruktion står 
og lyser gyldent, og er smukt og inviterende at 
kigge ud på fra salen. Rummet kan anvendes som 
et lille ceremonirum, til ølsmagning, pauser mv.

FOTO TIL INSPIRATION
Bemærkning: Bygningen fremstår lysende og åben om 
aftenen.
Neighbourhood Centre, Jemtelandsgade
Arkitekt: Dorte Mandrup
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FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Åben facade med god mulighed for 

kontakt mellem inde og ude. 

Projekt: Gaarden Bornholm

Arkitekt: Entasis

Bemærkning: Åben og fleksibel plan med under-

visningskøkken og spisepladser i samme rum.

Mulighed for at åbne og lukke af ind til 

produktionskøkkenet.
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Kro, - krostuen og den nye rotunde 
Signalværdi

Nuværende forhold:
Krostuen mod syd er velfungerende og hyggelig. 
Rummet med den autentiske stemning er meget 
bevaringsværdigt og spiller en stor rolle for 
fastholdelse af Halkær Kros identitet.

Ideoplæg:
Den store stue bevares som den gamle 
stemningsfulde og lavloftede krostue. Mod syd 
tilbygges, med direkte adgang fra krostuen, endnu 
et forsamlingsrum, en rotunde, som bliver kroens 
nye blikfang mod vejen, og omdrejningspunkt 
mellem forarealer og gårdsplads. Bygningen 
orienterer sig mod udearealerne og kan åbnes 
til det fri i alle retninger. Det højloftede rum, som 
i sin arkitektur er lys, let, åben og moderne, er 
multifunktionelt og kan bruges til både spisning, 
optræden etc.

FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Pavillonen fremstår let, lysende og 

inviterende. Materialer i træ og glas samt runde bygn-

ingsformer.

Projekt: Hans Christian Andersen Museum

Arkitekt: Kengo Kuma
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Kroens 1. sal 
Retræterne er nærmest himlen

Nuværende forhold:
Yogasalen på 1. sal er et populært og behageligt 
rum. Der er masser af dagslys, og smuk udsigt 
mod vest. Etagen er i dag indrettet upraktisk, hvor 
mange arealer går til gennemgang, og en del 
plads er lagret passivt i mindre gæsteværelser.

Ideoplæg:
Yogasalen tænkes fremover anvendt mere 
aktivt til retræter og lignende. Gæsteværelserne 
nedlægges, så salen bliver større, og der 
etableres direkte adgang til udvendig balkon 
mod vest, med nedgang til kroens forareal, så 
kursisterne nemt kan bevæge sig udendørs. Den 
nuværende trappe mod øst nedlægges.

Herberg og gårdsplads
En ny pergolabygning danner ryg og former 
uderummet

Nuværende forhold:
Gårdspladsen anvendes i dag til parkering. Det 
er et stort og dårligt udnyttet areal, hvor siderne 

ofte ligger i skygge på grund af store træer i skel. 
Overgangen mod vejen er bred, ubearbejdet og 
tilfældig, så gårdsplads og vej nærmest flyder 
sammen. Terrænet stiger mod øst op mod skoven 
med den lille sti op til fælleden.

Ideoplæg:
Langs grundens afgrænsning mod syd og øst, 
opbygges en 1-2 etages pergolabygning, som 
danner ryg mod naboskel i syd og formidler 
overgang til det stejle terræn og skoven mod 
øst. Bygningen, som mod øst indrettes med 
høstområde, oplag, grov- og udekøkken, danner 
port mod landsbyfælleden.
Langs sydsiden indrettes bygningen med 
svalegang og 16 opvarmede værelser fordelt 
på 2 etager samt diverse mere eller mindre 
permanent overdækkede og afskærmede sove- 
og opholdspladser. Længst mod syd etableres en 
række offentligt tilgængelige toiletter.

Kilden, som løber under gårdspladsen, fritlægges 
og indarbejdes i belægningerne, så den løber 
tværs over arealet.
Den store gårdsplads, markedspladsen, som de 
nye og gamle bygninger indrammer, iscenesætter 

og orienterer sig imod, omdannes på denne 
måde til et stort udendørs aktiv for Halkær Kro 
og for landsbyen Halkær. Udearealerne vil kunne 
bruges ved mange forskelligartede store og små 
begivenheder, herunder udendørs koncerter, 
ligesom herberg og udekøkken vil kunne benyttes 
uden adgang til krobygningerne. Gårdspladsen 
fungerer som forplads og link til fælleden, og 
fødevarer kan her både bearbejdes, tilberedes 
og indtages udendørs i optimale rammer og i al 
slags vejr.

FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Materialer i træ. Flydende overgange 

mellem inde og ude. 

Projekt: Mornington Peninsula Hous

Arkitekt: Sean Godsell Architects
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FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Filtrering af dagslys igennem trælameller. 

Overgang mellem inde og ude.

Projekt: Mornington Peninsula Hous

Arkitekt: Sean Godsell Architects

FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Overdækket uderum under store telt 

sejl.

Projekt: Univers. Koncerttelt

FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Skråning anvendt til tilskuerpladser og 

ophold i det grønne.
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Materialer og udvendig renovering

Nuværende forhold:
Den nuværende gule farve er meget dominerende 
og spiller dårligt sammen med de røde tegltage. 
Fordelingen af rød vingetegl og grå bølgeplader 
på tagfladerne er ulogisk. 

Ideoplæg:
Den overordnede materialeholdning på 
de eksisterende bygninger skal fremover 
understrege forskellen på ’den fine’ krobygning 
med de klassiske små rum, som ligger ud mod 
vejen, og de ’mindre fine’ tidligere stald- og 
lagerbygninger med de store og åbne rum, som 
vender bagud på grunden.

Den dominerende gule facademaling på 
bygningen mod vejen afrenses, så den kommer 
til at stå som oprindeligt i blankt rødt murværk. 
Salsbygning og backstagebygning bibeholder 
de pudsede overflader, og males i en lys grålig 
nuance. Tagene på disse bygninger udskiftes 
med nye lysegrå bølgeplader eller pandeplader.
De nye bygninger, rotunden, herberget 
og mikrobryggeriet, tænkes opført som 

trækonstruktioner lukket med træbeklædninger 
og glas. Træet fremstår evt. uden malerbehandling. 
Tagbeklædning er lysegrå bølgeplader eller 
pandeplader.
På forsiden af kroen etableres en ny terrasse med 
trappe til balkonen på 1. sal.

FOTO TIL INSPIRATION

Bemærkning: Fleksibelt overdækket uderum med 

gode opholdsmuligheder.

Projekt: Mornington Peninsula Hous

Arkitekt: Sean Godsell Architects
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FUNKTIONSDIAGRAM
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RUMPROGRAM

ANKOMSTOMRÅDE

Vindfang/ankomstområde: Åben og 
imødekommende ankomstzone med plakatvæg. 
Rummet er omdrejningspunkt med fordeling til 
alle funktioner i hele huset. 

Bar: Kroen skal fremover kun have én bar, som 
placeres centralt i kroens ankomstzone, og 
betjene arrangementer både isal og krostue. 
Baren indrettes med håndvask, køleskabe, gode 
hylder og opbevaringsmuligheder etc., og skal 
så vidt muligt forlænges ind i krostuen, eventuelt 
med en fleksibel åbning, så den kan betjenes af 
samme personale i krostuen og i ankomstområdet. 
Baren skal være forbundet til forkøkken og 
opvask.

Garderobe: Garderoben indrettes i ankomstzonen 
ad hoc med stativer der kan rulles på depot. 
garderoben betjener arrangementer i hele huset.

Toiletter: Så mange toiletter som muligt placeres 
i stueplan. Toiletterne betjener arrangementer i 
hele huset. 

MUSIK

Sal: Salen bevares og der skabes god kontakt 
mellem inde og ude.  

Musik: Rummet skal kunne opdeles og tilpasses 
små og store koncerter. Halkær Kro har altid fuldt 
hus. Krav til lydisolering. Nyt bagtæppe. Flere 
scener f.eks. udendørs.  

Depot: Rummet skal organiseres mere effektivt. 
Den inderste del anvendes til depot og 
backstage. Arealet mellem depot og sal kan 
bruges til opbevaring af stole til dagligt og som 
tilskuerpladser under store koncerter. 
Området skal kunne lukkes af visuelt fra salen.

Backstage: Skal imødekomme musikernes ønske 
om en privat zone i forbindelse med koncerter. 
Backstage skal fortsat være placeret i området 
nord for scenen. 

Hems: Bevares og der skabes eventuelt bedre 
visuel kontakt til salen.

Generelt: Der er behov for flere sammenhængende 
rum til spisende gæster, så der er mulighed for 
at afholde både små og store arrangementer på 
samme tid. Alt i alt skal 250 gæster, fordelt over 
hele kroen, kunne bespises samtidigt. 
Yogasalen på 1. sal kan tages i brug ved særlige 
lejligheder.

Entre: Nuværende indgang til kroen, ud mod 
vejen, bevares og skal primært anvendes af 
gæster til spisning i kroen.  

Krostue: Den gamle krostue skal forblive i 
det eksisterende lokale. Rummet kan udvides 
ved at nedlægge kontoret. Den nuværende 
krostuestemning skal bevares og lokalet indrettes 
med langborde og en klubscene. Nuværende 
luge til køkken kan udvides, så der bliver et indkig 
til madproduktionen.

Ny krostue: Der er behov for en udvidelse af 
krostuen i direkte forlængelse af bygningen 
mod syd. Det skal være muligt at holde adskilte 
arrangementer i de to krostuer, dog ikke direkte 
adgang fra køkken til den nye krostue.
Udvidelsen skal have en åben struktur og 
orientere sig både ind mod gårdspladsen, mod 
indkørsel og mod vejen.

KRO: KROSTUE
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Generelt: Der er behov for flere sammenhængende 
rum til spisende gæster, så der er mulighed for 
at afholde både små og store arrangementer på 
samme tid. Alt i alt skal 250 gæster, fordelt over 
hele kroen, kunne bespises samtidigt. 
Yogasalen på 1. sal kan tages i brug ved særlige 
lejligheder.

Entre: Nuværende indgang til kroen, ud mod 
vejen, bevares og skal primært anvendes af 
gæster til spisning i kroen.  

Krostue: Den gamle krostue skal forblive i 
det eksisterende lokale. Rummet kan udvides 
ved at nedlægge kontoret. Den nuværende 
krostuestemning skal bevares og lokalet indrettes 
med langborde og en klubscene. Nuværende 
luge til køkken kan udvides, så der bliver et indkig 
til madproduktionen.

Ny krostue: Der er behov for en udvidelse af 
krostuen i direkte forlængelse af bygningen 
mod syd. Det skal være muligt at holde adskilte 
arrangementer i de to krostuer, dog ikke direkte 
adgang fra køkken til den nye krostue.
Udvidelsen skal have en åben struktur og 
orientere sig både ind mod gårdspladsen, mod 
indkørsel og mod vejen.

MAD: KØKKENFACILITETER

Undervisningslokale / spisepladser: De to 
mindre krostuer mod nord indrettes til fleksibelt 
brug, til henholdsvis undervisning og spisning.  
Til undervisning skal der være plads til 8 
arbejdsstationer (Rektangulære stålborde på 
hjul. Ca. 2 m2 pr. del. Brutto areal pr. arbejdsplads 
estimeres til 4m2).
Der skal være god kontakt til produktionskøkkenet 
i undervisningssituationer. Den oprindelige 
krostemning skal så vidt muligt beholdes. 

Produktionskøkken: Produktionskøkkenet 
forbliver hvor det er i dag og udvides ca. 25 %. 
Indretningen skal forbedres i henhold til 
arbejdsgange, flow og funktion, og der etableres 
god visuel kontakt og mulighed for at åbne ind 
til undervisningslokalet. Der skal være nærhed til 
opvask, lager, grovkøkken, forkøkken og krostue. 
Der etableres madelevator til 1. sal, så yogasalen 
kan inddrages til større arrangementer med 
bespisning.

Udviklingskøkken: Mikroosteri, sylteværksted, 
røgeri, pølsemagerværksted m.v. kan placeres i 
en ny tilbygning ud i gårdrummet. 
Kravene til udviklingskøkkenet svarer til 
produktionskøkkenet, dog uden komfur. Der skal 
være plads til mindre ostekar, god bordarbejdsplads 
og fri plads til f.eks. vakuumpakker, blæsekøler, 

kødhakker, blæsefryser, æltekar, evt. stenovn 
samt øvrigt udstyr. Rummet indrettes så det 
ad hoc kan bruges til opmagasinering, f.eks. til 
arbejdsstationer og andet køkkenudstyr, når dette 
ikke er i brug. 
Der skal være forbindelse til produktionskøkkenet. 

Lager: Der etableres lager med skabe, køle- og 
fryseskabe, hylder mv. til råvarer og køkkenudstyr. 
Gerne med forbindelse til grovkøkken og med 
indgang udefra.

Forkøkken: Rummet indrettes med plads til 
opbevaring af porcelæn, bestik, dækketøj 
mm., samt kaffe- og teproduktion. Rummet 
skal være lettilgængeligt med nærhed til 
produktionskøkken, opvask og i muligt omfang 
med krostue/restaurant. 

Opvask: Området indrettes med 
industriopvaskemaskine, stativer til
opvaskebakker mm., vaskemaskine og evt. 
tørretumbler / tørreskab. Der skal være direkte 
forbindelse til produktionskøkken og forkøkken. 

Grøvkøkken: Grovkøkkenet skal have direkte 
forbindelse til produktionskøkkenet og indgang 
udefra for varelevering.
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ADMINISTRATION

Kontor: Kontoret bruges som flexarbejdsplads. 
Ofte vil kroens øvrige rum blive brugt som 
midlertidig arbejdsplads. Der skal være plads til at 
tre personer kan holde møde, samt til opbevaing 
af printer, skæremaskine, 20 ringbind, mv. 

Yogasal: Generelt er rummet på 1. sal 
velfungerende, men det er et ønske at pladsen 
kan øges, så der bliver mulighed for større hold.
Der skal være direkte udgang til det fri. 

Værelser: Der etableres 15 værelser fordelt på 
nogle få værelser med eget bad og toilet, samt 
en række værelser med fælles bad og toilet. De 
fleste af værelserne skal kunne anvendes af to 
personer.
Der etableres desuden en række 
overnatningspladser i shelters.

Offentlige toiletter: Toiletter med adgang udefra 
til brug ved udendørsaktiviteter, festival, campister 
mv. Brusebad.

HERBERG

RETÆRTE

Gårdsplads: Gårdspladsen indrettes 
multifunktionelt med gode forhold for diverse 
spontane ophold, samt udendørs arrangementer 
som markeder, festivaler, koncerter med 
publikumspladser, madværksted, bearbejdning 

UDEAREALER

af grøntsager, udekøkken, bålplads, røgeri, 
udeservering fra kroen, yoga mv., og der skal 
være fleksible muligheder for at overdække og 
afskærme områder.
De nære udearealer langs bygningernes facader 
etableres med anvendelige opholdsområder og 
god kontakt mellem inde og ude, så indendørs 
aktiviteter nemt kan trækkes udenfor, og omvendt. 

Landsbyfælled: Der går natursti fra gårdspladsen 
gennem skoven til landsbyfælleden. 
Landsbyfælleden benyttes som rekreativt område 
og spisekammer for byen og Halkær Kro. 
der skal tages hensyn til startstedet for naturstien 
ved indretning af gårdspladsen.

Parkering: I henhold til standardnormen skal der 
være én parkeringsplads pr. otte siddepladser 
ved større arrangementer. 
Parkeringspladserne kan ikke etableres på 
gårdspladsen. De skal eventuelt etableres på 
modsat side af vejen eller der skal købes pladser 
af kommunen. 
Der anvises handicap parkeringspladser på 
gårdspladsen.

Cykelparkering:  Der opsættes cykelstativer på 
gårdspladsen ved indgangen til ankomstområdet.  

Mikrobryggeri: Bryggeriet kan placeres som en 
selvstændig enhed i gården og forbindes til de 
øvrige køkkenfaciliteter og sal. 
Rummet kan være multifunktionelt med mulighed 
for stående servering, ølsmagning, intime 
koncerter mv. 

Udelager/servicefunktioner: Eksisterende 
areal skal udnyttes bedre. Omfanget svarer til 
nuværende faciliteter.

Logistik: Der skal i det ydre være plads til at 
varevogne kan køre ind i baggården og levere 
varer ved bagindgangen.
I det indre skal gulvbelægninger være egnede til 
rulleborde.
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AREALOVERSIGT

NETTOAREALER m2

FUNKTION

ANKOMSTOMRÅDE

Foyer, bar, garderobe, vindfang 45

Toiletter 9

I alt 54

MUSIK

Sal 1 25

Scene 30

Depot/tilskuerpladser 40

Depot 20

Backstage 20

Hems 1 2

I alt 247

KROSTUE

Krostue 75

Ny krostue (Rotunde) 75

I alt 150

KØKKENFACILITETER

Forkøkken 1 2

Produktionskøkken 33 Ønskede areal: 34
Undervisningskøkken 38 Ønskede areal: 32
Grovkøkken 1 0

Opvask 1 5

Lager 1 5

Udviklingskøkken 32 Ønskede areal: 35
Bryggeri 25

Udelager 5

I alt 185

RETRÆTE (1 . sal)

Yogasal 86

Trapperum, gang mv. 32
Toiletter 7
I alt 125

ADMINISTRATION (1 . sal)

Kontor 1 1

Grupperum 9

I alt 20

HERBERG (i to etager)

Herberg med 1 5 værelser 1 80

Offentlige toiletter 1 2

I alt 192

OVERDÆKKEDE UDEAREALER mv.

Pergola, udekøkken mv. 1 00

Shelter 30

Grej 1 5

I alt 145

TOTAL 1118
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BRUTTOAREALER m
2

EKSISTERENDE BYGNING

Stueplan 535

1 .sal 1 65

I alt 700

NYE BYGNINGER

Ny krostue (rotunde) 88

Køkkenudvidelse 81

Bryggeri og glasgang 72

Herberg (2. etager) 252

Overdækkede udearealer 1 65

I alt 658

GRUNDAREAL 3081

UBEBYGGET AREAL 201 4
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LANDSBYFÆLLEDADGANG TIL LANDSBYFÆLLED STI GENNEM SKOVEN TIL LANDSBYFÆLLED

EKSISTERENDE FORHOLD

LANDSBYFÆLLED
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VISION

Realiseringen af en Landsbyfælled i Halkær 
består overordnet af to visioner. For det første skal 
landsbyfælleden beskytte landsbyens drikkevand. 
Landsbyfælledens lokation er tidligere blevet 
brugt til dyrkelse af majs med brug af kemi og 
dertilhørende konventionel landbrugspraksis. 
For det andet vil Landsbyfælleden bidrage til 
nye muligheder for fællesskab og gøre Halkær 
mere attraktiv for eventuelle tilflyttere og unge 
børnefamilier. Landsbyfælleden bliver en fælles 
økologisk landsbykøkkenhave for folk i byen og 
brugerne af Halkær Kro. Derudover vil området 
fungere som rekreativt område for lokale og 
besøgende.

Landsbyfælleden vil give næring til landsbyens 
sammenhold og fællesskab. I Halkær Kro er der 
et ønske om at skabe lokal selvforsyning, gennem 
en række tiltag såsom solceller, vindenergi samt 
dyrkelse af råvarer, der vil kunne realiseres og 
udfoldes i Landsbyfælleden. 

Der etableres en sti fra Halkær Kro gennem 
skoven til landsbyfælleden, som vil styrke den 
fremtidige synergi der vil opstå mellem dyrkelsen 
af frisk råvarer og madlavningen. Muligheden for 
at hente friske æg og dyrke råvarer, urter, nødder 
mv. vil styrke Halkær Kro’s ambitioner om at skabe 
et økologisk innovativt madkulturhus. Skovplantning, Halkær landsbyfælled. December 2017



landsbyfælled

sti

skov

blandet skov blandet skov

blandet skov

vindmølle

gangsti

gangsti

gangsti

arealer med motions
-redskaber i træer

kørevej

kørevej

skovbryn

frugt

frugt

frugt

vandværk

væksthus

krydderurter

høj

udsigts
tårn

kro

markeds-
plads

bålhus

kørevej solcelle
-anlæg

dyrkningsanlæg

festival- 
plads

LANDSKABSPLAN

Mål: 1:2000

Informationer vedr. landsbyfælled er hentet fra tegning 

udført af landskabsarkitekt Gitte Straagaard Holm
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BILAG

Beskrivelse Halkær Fælledhjerte 
Halkær Fælledhjerte og Halkær Fælled favner 
fællesskabet mellem mennesker og natur. Giver 
grobund for fælles vedvarende forsyninger. 
Både de menneskelige, de målbare (f.eks. 
sol-celler) og de spiselige. Halkær Fælled og 
Halkær Fælledhjerte er beskyttelse af både natur 
og mennesker. Et nøgleord er salutogenese. 
Salutogenese betyder ”sundhedsoprindelse” - 
evnen til at forblive sund. Vi vil gerne skabe et 
hus og et område der genererer sundhed for 
mennesker, selv-forsynethed til beboerne, og 
grøn energi til både mennesker og stikkontakter.
  
I Halkær boede en klog kone– Katrine1. Hun 
lavede ”Katrinesaften” der var en helbredende 
universalmikstur – særlig velegnet mod engelsk 
syge. Folk rejste hertil fra nær og fjern for at købe 
Katrinesaften, og få gode råd om den helbredelse, 
de forgæves havde søgt andre steder. Katrine var 
en ener, og besad en visdom der på hendes tid, 
kun var hende forundt. I vore dage er engelsk 
syge heldigvis en sjældenhed. Det er stress til 
gengæld ikke. Det er også  vores håb at fælleden 
kan generer en ny type ”Fælledsaft” til stressede 
menneskehjerter. Denne saft fås ikke på flasker, 
men opstår i den ro og det fællesskab der skal 
være Halkær Fælleds vandmærke. 

BYGHERRENS PROJEKTBESKRIVELSE

Halkær Fælledhjerte er inspireret af de pavilloner 
der stadig ses i området. Pavillonerne der tidligere, 
og nogle steder stadigvæk, lagde hus og gulv til 
egnens fester og baller. I Halkærskoven ligger en 
sådan pavillon, det samme i Skalskoven ved Nibe, 
og for nylig blev en ny pavillon opført i Skørbæk. 
Det er vores tanke, at Halkær Fælledhjerte kan 
udvikle og forny pavillonernes anvendelse så fest 
og farver også kan favnes i selskab med visdom 
og livsessens. 

 1 Elkjær-Gregersen, Dorte 2017. Halkærkonen og andre 

originaler på Halkæregnen. Forlag1.dk




