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Vikingeborgen Trelleborg betragtes i dag som en 
af grundpillerne i samlingen af det danske rige. 
Borgen er opført af kong Harald Blåtand lige 
omkring år 980 og er i dag den bedst bevarede og 
mest spektakulære af kongens borge. Trelleborg 
beherskede Vestsjælland alene ved at ligge dér. 
Det er blandt mange andre netop den historie,  
projektet Ny Trelleborg skal fortælle.

Slagelse Kommune og Nationalmuseet står 
i fællesskab bag dette store projekt. Vi ønsker 
sammen at skabe et oplevelses- og videncenter, 
der favner den arkæologiske og historiske viden 
og formidling – fortiden og fremtiden. Et nyt 
oplevelses- og videncenter vil stå som et kulturelt 
fyrtårn for Slagelse Kommune og rage op via 
sin fortælling om Trelleborg og om vikingetidens 
ringborge.

Alle er vi rundet af vores fælles kulturarv og 
historie, og vikingerne er om nogen kendt i hele 
verden, men om Trelleborg kan der på baggrund 
af ny forskning fortælles nyt og langt mere end 
hidtil.

Vi ønsker derfor at skabe et oplevelses- og 
videncenter, hvor vikingeborgens fascinerende 
historier formidles på internationalt niveau og 
med nutidens virkemidler. 

Slagelse Kommune har afsat 25 mio. kr. til  
udviklingen af Ny Trelleborg, og Nationalmuseet 
har som ejer af selve fortidsmindet og fundene  
fra dets udgravning været en integreret del af 
projektet fra begyndelsen.

Samarbejdet sikrer et bæredygtigt fundament 
for både fagligheden, udviklingen og driften af 
Ny Trelleborg, som siden 1. januar 2014 drives af 
Nationalmuseet.

Vi glæder os over her at kunne præsentere  
planerne for det nye center, hvor gæster fra nær 
og fjern i fremtiden skal opleve enestående  
historier fortalt med enestående virkemidler.

God læselyst!
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Harald Blåtands Trelleborg behersker Vestsjælland i år 980
Trelleborg er en cirkulær hovedborg med en diameter på 170 meter og en forborg.
Borgen ligger på halvøen mellem sammenløbet af Vårby Å og Tude Å i Slagelse Kommune.
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5VERDENSARV & UNESCO

VISION & MÅL

TRELLEBORG FAKTA

TRELLEBORG I DAG

 

TRELLEBORG I FREMTIDEN

 

ARKITEKTUR

FORSKNING / PROJEKTER & 
SAMARBEJDSPARTNERE

DRIFT & ØKONOMI

På Trelleborg er der gjort mange fund fra 
vikingetiden. Våben, smykker, hverdagsting og 
skeletter fortæller hver især historier om krige 
og drabelige slag, om magt og ære og om stille 
hverdage. Om de mennesker der levede dér. Som 
krigere og lejesoldater, som trælle eller familier 
med husdyr og børn.

Disse fantastiske historier vil vi fortælle til pub- 
likum. Vi vil formidle vores viden og forsknings-
resultater på en måde, der dels tilfredsstiller 
fageliten og dels er tilgængelig og forståelig for 
alle vores gæster uanset fagligt niveau.

De spændende historier handler bl.a. om:

 

DE SKJULTE HISTORIER
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Trelleborg er enestående arkitektur- og ingeniørkunst. Det er et udtryk for en logistisk, organisatorisk og æstetisk 
kapacitet, som er fuldt på højde med nutidens. I 2009 blev Trelleborg optaget på den danske tentativliste sammen 
med Aggersborg og Fyrkat. 

Trelleborg er en imponerende  
ringborg og et exceptionelt vidnesbyrd 
om vikingernes kultur og viden. 

Stedet er et storslået anlægsarbejde. 
Et resultat af enestående arkitektur- 
og ingeniørkunst. Ringborgen er med 
sin størrelse, strategiske placering  
og ingeniørmæssige stringens af 
international betydning og er skønnet 
værdig til optagelse på Unescos  
Verdensarvsliste.

&UNESCO

58



UNESCO

De tre danske Trelleborge: Aggersborg,  
Fyrkat og Trelleborg kandiderer til optagelse på 
Unescos liste over Verdensarven.

Der findes ingen tilsvarende borge til Trelle- 
borgene. Med deres stringente geometriske  
og symmetriske opbygning er de de mest  
monumentale manifestationer af  
centralmagtens kapacitet i den sene vikingetid. 
Placeret strategisk i landskabet.

De to kriterier, der søges om optagelse under, 
stiller krav om, at stedet skal være et enestående 
eller et exceptionelt vidnesbyrd om en kulturel 
tradition eller en civilisation, som er levende 
eller forsvundet. Objektet skal desuden være et 
særligt eksempel på en bestemt type bygning, 
arkitektonisk eller teknologisk samhørighed 
eller et landskab, som illustrerer et eller flere 
betydningsfulde stadier i menneskets historie.

Danmark søger optagelse i en serienominering 
med Island, Norge, Tyskland og Letland om 
optagelse af i alt syv vikingelokaliteter.  
Alle lokaliteter er af enestående, universel  
betydning. Det drejer sig udover Trelleborgene 
om Jelling-monumenterne (Danmark),  
Hyllestedbruddet, Vestfold højene (Norge) 
Dannevirke, Hedeby (regnes som et sted i serien 
Tyskland), Thingvellir (Island) og Grobina  
(Letland). 

Jelling og Thingvellir er allerede optaget på  
Verdensarvslisten. Optagelsen af serien  
forventes endelig afgjort i 2015.

De fire Trelleborge er opført af Harald Blåtand. Af disse eksisterer kun de tre, som kandiderer til optagelse på  
Unescos liste over Verdensarven. Dermed forpligtes vi til at varetage såvel deres bevaring som deres formidling.  
Det er planerne herom, som lægges frem i håb om, at de må kunne opfyldes.

Aggersborg

Fyrkat

Jelling

Dannevirke

Hedeby

Trelleborg

Nonnebakken

HARALD BLÅTANDS BORGE
CA. ÅR 980
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TRELLEBORGS ULØSTE GÅDER

Var Trelleborgs besætning lejesoldater fra nær og fjern?  
En kongelig tvangsborg? Var der kristne på Trelleborg?  
Et forsvarsanlæg mod angreb fra syd? Hvorfor er 
Trelleborg bygget som det er?  
Var Trelleborg et forsvarsanlæg for nord og syd?  
En træningslejr for krigere, der skulle på togt?  
Holdt de trælle på Trelleborg? Talte de  
udenlandsk på Trelleborg? Hvorfor var 
Trelleborg kun i brug så kort en tid?  
Blev Trelleborg bygget for at kue 
sjællænderne? Hvilken rolle spillede 
Trelleborg uden for Danmark i  
vikingetiden?

Mange spørgsmål trænger sig på, når man dykker ned i Trelleborgs gemmer. Hverken 
arkæologer eller historikere har endnu fundet den fulde sandhed om de mange fund, 
der er gjort på Trelleborg. Derfor kan alle Trelleborgs gæster, uanset om de er fag-  
eller lægfolk, stille spørgsmål og selv være med til at gætte på svarene.

Vision:

Vi vil skabe et oplevelses- og videncenter, hvor vikingeborgens imponerende historier formidles med 
nutidens enestående virkemidler.

Mål:

Ny Trelleborg skal være internationalt anerkendt som et oplevelses- og videncenter, der med en række 
banebrydende virkemidler formidler vikingetiden og de enestående historier om Trelleborgs betydning 
for samlingen af Danmark. 

 
 årene omkring 980

 
 vi kender i dag

VISION
& 
MÅL
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Trelleborg år 980

Trelleborg er et enestående militæranlæg 
og er bygget i kong Harald Blåtands regerings- 
tid som en del af hans magt og militære opbyg-
ning omkring år 980. Ringborgen er konstrueret 
over et sofistikeret matematisk målesystem, 
der i dag 1000 år efter stadig fascinerer, skaber 
undren og nysgerrighed. 

Trelleborg røber ikke uden videre sine hemme-
ligheder, men fundene tillader os at gisne om 
stedets mystiske historie, der rummer flere 
gådefulde spørgsmål. Var Trelleborg anlagt som 
tvangsborg, eller var det en del af et samlet for-
svarsanlæg mod en fjende udefra? Vi kan ikke 
sige det med sikkerhed, men vi vil nu prøve at 
komme borgens gådefulde historie nærmere.

Gravene på Trelleborg indeholdt fornemt udstyr. En kvindegrav indeholdt perler, bronzespænder,  
spillebrikker og et træskrin med sølvbeslag. I en mandsgrav fandt arkæologerne resterne af et bronzefad og 
denne store prydsøkse med sølvindlægninger. 

Hovedborgen er befæstet med en 17 meter bred ringvold, der har været beklædt med op til 8 meter høje palisader 
af egetræ. Ringvolden har fire portåbninger. Én i hvert verdenshjørne.

Ringvolden er inddelt i kvadranter, som hver har været bebygget med en karré af fire ens langhuse. Hvert langhus 
er 29,4 meter langt, og langhusene har været ens og symmetriske. Uden for ringvolden har der været en 20 meter 
bred og 5 meter dyb voldgrav.

Trelleborgs forborg har 15 huse, som er anbragt radiært i forhold til ringvolden og beskyttet af en ydre ringvold. Til 
borgen hører desuden en gravplads. Dendrokronologiske undersøgelser af træ fra Trelleborg daterer borgen til 
ca. år 980. Borgen har kun været brugt i en kortere periode.
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Kong Harald vandt Danmark og kristnede danerne
Med til billedet af Harald Blåtands magtopbygning og hans konsoliderig af riget hører også behovet for sikring af 
de tidlige bysamfund som Hedeby, Ribe og Århus. Alle de kongelige anlæg fra Trelleborg i øst og i en bue vestover 
vidner om, at kong Haralds eget udsagn på den store Jellingsten, at han vandt sig Danmark og Norge, er sand. 
Ligesom vi kan fæstne lid til, at det var ham, der kristnede danerne.

Borgens funktion

Trelleborg er anlagt omkring år 980. Etablering 
af borgen havde både et regionalt og nationalt 
sigte.

Borgen var et led i opbygningen af et dansk 
kongedømme i stedet for flere selvstændige 
kongedømmer. Borgen repræsenterede styrken 
i kongens magt over landet og en strategi for at 
bruge fremmede lejesoldater. Dens garnison er 
måske en forløber for et mere udbygget nationalt 
beredskab forud for etableringen af ledings-
systemet engang i 1000-tallet.

Da Harald Blåtands lejetropper sad på Vest-
sjælland, var Trelleborg efter alt at dømme en 
garnison for kongens tropper. Selv om hverken 
Trelleborg eller de øvrige borge lå i første kamp-
linje, har de været en del af mobiliseringen mod 
udenlandske fjender som for eksempel det tyske 
kejserrige. Endelig sikrede Trelleborg udenland-
ske købmænd fred til deres handel og færdsel i 
landet mod afgifter til kongen.

Vores held i dag er, at vi fortsat har hans væsent-
ligste anlæg og monumenter for øje. Borgene 
vidner om en stor bygherre, der demonstrerer 
sin magt. Vikingetiden kan på godt og ondt siges 
at rumme de afgørende elementer bag dannel-
sen af den nation og den stat, vi lever i den dag i 
dag. 

Trelleborgs forbindelser ud af landet vidner også 
om, at vikingetiden var international i et omfang, 
der overstiger det, vi kender til nu, hvor nyere tids 
statsgrænser for længst har gjort opdelingen af 
verden langt mere striks. 

Harald Blåtands mønt fundet i Harald Blåtands borg 
Den syner ikke af meget denne lille unikke korsmønt, men det er Harald Blåtands mønt fundet på Harald Blåtands 
kongelige borg Trelleborg. På den store runesten fra Jelling står blandt andet, at Harald Blåtand gjorde danerne 
kristne. Korsmønterne kan være kong Haralds manifestation af hans egen indsats. Fundet vidner om, at  
møntherren kong Harald har været på niveau med sin europæiske samtid. Og den rejser spørgsmålet, om der var 
kristne på Trelleborg.
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Nøglen
Det var kvinden, der stod for de indendørs sysler som madlavning, børnepasning og tøjfremstilling. Det var  
formentlig også hende, der havde ansvar for husets økonomi. Nøglen er traditionelt blevet knyttet til kvinden, der 
typisk bar den i sit bælte. Nøglen symboliserede muligvis kvindens status som husfrue og bestyrer af gården. 
Nyere undersøgelser sætter dog også nøglens symbolik i forbindelse med religion og kult.

Miniatureudgave af lansespids  
som har været brugt som gravgave.

Lejesoldater og familien

Isotopanalyser af skeletresterne fundet på 
Trelleborg viser, at mange af Trelleborgs  
beboere kom fra udlandet. Muligvis fra  
områderne syd for Østersøen. Smykker og  
våben i gravene fra dette område stemmer  
overens med resultaterne af de øvrige natur-
videnskabelige undersøgelser. Trelleborg 
var garnison for kongens tropper, så det var 
sandsynligvis lejesoldater med deres familier, 
der befolkede Trelleborg.

Når man valgte lejesoldater, var det for at  
sikre loyalitet over for kongen i tilfælde af  
vanskeligheder med lokalbefolkningen.

De mange fund af menneskeskeletter,  
genstande, bygninger og andre anlæg giver  
uvurderlige oplysninger om vikingernes hverdag 
på Trelleborg. Fundene kaster lys over, hvordan 
det var at leve på Trelleborg. Hvad man spiste,  
og hvordan det var at være professionel soldat  
og bo på borgen med sin familie.

Kongelige anlæg

Kong Haralds tid sidst i 900-årene var en  
skelsættende epoke i dansk historie, når det 
gælder bygningsværker. Trelleborg er et  
markant minde om, at Danmark ikke kun blev 
til ved en fredelig proces, men gennem kamp og 
strid og ved bevidst planlægning og strategisk 
udfoldelse af magten og dens symboler.

Trelleborg og de øvrige danske vikingeborge af 
Trelleborgtypen, Nonnebakken i Odense samt 
Fyrkat og Aggersborg vidner om, at Harald 
Blåtand var en stor bygherre, der blandt andet 
brugte sine borge til at demonstrere sin magt. 
Han var sandsynligvis også manden bag  
moderniseringen af Dannevirke, broen ved  
Ravning Enge vest for Vejle samt afgørende  
dele af det kongelige anlæg i Jelling, som blev 
opført i hans tid.

Form til fremstilling af eksklusive smykker 
Smykker af Hiddensee typen tilhørte kun en lille eksklusiv skare af fornemme vikinger. På Trelleborg er 
der fundet en patrice til fremstilling af denne smykketype. Den kan have været brugt til at fremstille et 
pragtsmykke til en dronning.
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Vikingehøvdingenes huse

Vikingehøvdingenes huse på Trelleborg ligger 
som en markant understregning af, at det var 
kongen, der havde magten.

Husene ligger kun på aristokratiske pladser og 
på ringborgene. Ved at overtage og raffinere 
disse huse viste kongen, hvor hans høvdinge 
med deres hird og under overvågning af hans 
fremmede lejetropper skulle finde indkvartering, 
når han kaldte dem sammen. De sjællandske 
høvdinge har sandsynligvis været indkvarteret i 
Trelleborgs forborg.

Et udtryk for magtens aura

Alene synet af borgen på afstand vidnede om, at 
her var magtens centrum – en kongeborg.

Den store borg var synliggørelsen af magtens 
tyngende aura vidt ud over Sjælland. Den viden, 
man havde om det mægtige arbejde, det havde 
været at etablere borgen, understregede, at man 
her talte magtens sprog.

Fjendtlige pile regnede ned over Trelleborg
Trelleborg fungerede formentlig som militær garnison for kong Harald Blåtand, og under udgravningerne fandt 
man adskillige våben. Blandt andet talrige pile. Disse pile er fundet flere steder i området i og omkring borgen.  
En jernpil er fundet i en af gravene, den har oprindelig været beviklet to steder med sølvtråd. 
 
Man har fundet pile, som er skudt ind i voldens yderside og porte, og som altså har været brugt i fjendtlige angreb 
mod Trelleborg.

Kvinderne på Trelleborg
Denne kvinde levede på Trelleborg for mere end 1000 år siden. Kvinderne er formodentlig soldaternes ægtefæller  
og mødre til deres børn. Muligvis trælkvinder eller horer. 
Isotopanalyser af skeletmaterialet fundet på Trelleborg viser, at mange af Trelleborgs beboere kom fra udlandet.
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Trelleborgskjoldet

Vikingeskjoldet er et helt særligt fund og én af 
Trelleborgs vigtige skatte.

Skjoldet er lavet af fyrretræ fra Norge. Det kan 
være importeret eller blevet bragt til landet af en 
fremmed kriger.

På Ny Trelleborg får gæsterne mulighed for at 
se skjoldet, der består af en cirkulær plade og 
et smukt ornamenteret håndtag, der har været 
fastgjort på bagsiden.

 
Der er spor efter jernnitter. Dette kan betyde, at 
skjoldet har haft en beskyttende metalskjoldbule 
placeret midt på forsiden.

Skjoldet er lavet af syv tynde brædder af fyrre-
træ og har formentlig været forstærket eller 
betrukket med læder. Farvespor viser, at skjoldet 
har været bemalet i røde og hvide farvetoner. 
Tilsvarende skjolde er kun fundet i Norge.

Skjoldet
Analyser af træets årringe viser, at skjoldet er bygget af træ, der er fældet i Vestnorge i slutningen af 900-tallet. Det 
vil sige samtidig med, at der har været soldater på Trelleborg. 
 
Det har været et stort skjold med en diameter på 89 cm. Formentlig et kampskjold, der svarer til de skjolde, der er 
fundet i den berømte vikingeskibsgrav fra Gokstad i Norge. Dette foto viser skjoldets bagside. 
 
Nederst er en detalje af skjoldets håndtag, som er lavet af bøgetræ med slyngebånd og karvsnitmønster ornamen-
tik. Håndtaget er et cirka 35 cm langt og 2 cm tykt stykke bøgetræ.

Parafrase over Bayeuxtapetet (venstre side øverst)
Bayeuxtapetet blev broderet som en lang tegneserie til ophængning i katedralen i Bayeux. Serien viser Vilhelm 
Erobrerens togt til England i 1066, hvor han endte med at blive landets konge. 

DANMARKS ENESTE  
VIKINGESKJOLD
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Skole- og  
formidlingstjeneste

Museet ved Trelleborg har en aktiv skole- og 
formidlingstjeneste, der laver undervisning og 
aktiviteter for og med de besøgende.

Disse gode personbårne aktiviteter skal fort-
sætte, således at gæsterne både møder  
de levende formidlere i udstillingen og til de  
bookede arrangementer.

For at sikre kvalitetsniveau, udvikling og 
markedsføring af skole- og formidlingstjenesten 
er der indgået en samarbejdsaftale med  
skoletjenesten.dk. I første omgang om videns- 
deling og markedsføring af undervisnings-
forløb. På sigt i et tættere samarbejde med en 
skoletjeneste-medarbejder på Ny Trelleborg 
fra åbning i 2017.

Skole- og formidlingstjenestens arbejde bakkes 
op af den eksisterende venneforening,  
Trelleborgs Venner, der i dag bidrager væsentligt 
til Skole- og formidlingstjenestens aktiviteter 
med arrangementer i weekender, ferier,  
helligdage og i højsæsonen.
De lægger værdifuld arbejdskraft til vedlige-
holdelsen af de historiske huse og til den store 
årlige event Vikingefestival, hvor besøgende kan 
mærke vægten af et rigtigt vikingesværd, kæmpe 
med vikinger, skyde med pil og bue eller lave 
mad på bål.

Istandsættelse af Trelleborg  
monumentet

Trelleborg står i 2013 over for en istandsæt-
telse, som vil blive forestået af Kulturstyrelsen 
i samarbejde med Nationalmuseet. Istand-
sættelsen er en del af projektet ‘Danmarks oldtid 
i landskabet’, der er finansieret af A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal.

Markeringen af graven og betonmarkeringerne 
af huse og gader vil blive tydeliggjort. Stierne 
bliver lagt om, så man oplever borgens plan 
og dens logiske opbygning bedst muligt, og 
tilgængeligheden til borgen vil blive øget gennem 
anlæggelse af parkeringspladser og oprydning i 
beplantningen.

Desuden opstilles diskret skiltning i landskabet 
 ifølge projektets nationale skiltekoncept.

Trelleborg
monumentet

Museet
Vikingeborgen 
Trelleborg

Eksisterende 
langhus

Museet ved Trelleborg
 
300 meter fra Trelleborg monumentet ligger et 
mindre museum, som blev opført i 1995.

Museet og den omkringliggende 8,2 ha store 
matrikel ejes af Ejendomsfonden, Museet ved 
Trelleborg.

Museet rummer udstillingslokaler, kontorer, 
reception, billetsalg, butik, café og toiletter.

Udstillingen viser plancher, modeller og de  
originale fund fra udgravningerne i 1930’erne
og 1940’erne. Museet holder åben fra april til 
oktober og har 30.000 gæster årligt.

Museets mangeårige virke, både forsknings- og 
formidlingsmæssigt, danner et solidt erfarings-
grundlag for arbejdet med Ny Trelleborg.

Til og med 2012 blev museet drevet som en del 
af Sydvestsjællands Museum (SVM). I 2013 har 
Slagelse Kommune som en midlertidig over-
gangsordning selv varetaget driften. Slagelse 
Kommune har med virkning fra 1/1 2014 indgået 
samarbejdsaftale med Nationalmuseet om at 
varetage den fremtidige drift af Trelleborg.
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spiller sig for øjnene af de besøgende. Der er mulighed for selv at deltage i aktiviteterne, og det er planen, at 
alle disse aktiviteter skal fortsætte i det fremtidige projekt. 

Den årlige vikingefestival i uge 29 er en hovedattraktion og trækker op mod 10.000 besøgende og 600 vikinger 
fra hele Europa. Vikingehåndværk, handel og det store slag om Trelleborg med flere hundrede vikinger ud-

26 27



TRELLE
BORG 
I FREM
TIDEN

ET 
OPLEVELSES- 
& VIDEN
CENTER

2928



MÅLGRUPPER

Ny Trelleborgs primære målgruppe er danske 
børnefamilier, udenlandske turister, skoler og 
uddannelsesinstitutioner. 

Målet er dog at alle skal kunne føle sig oplyst, 
underholdt og velkomne i det ny oplevelses- og 
videncenter. 

Den brede målgruppe fordrer en kompleks 
formidling, der på samme tid levendegør og går 
fagligt i dybden, så både det nysgerrige barn og 
fagfolk tilfredsstilles.

Turister og børnefamilier, der søger oplevelser 
og viden om vikingetiden, vil typisk befinde 
sig inden for det segment, som Visit Denmark 
betegner ’Sjov, leg og læring’. Denne målgruppe 
efterspørger oplevelser, attraktionsbesøg og 
samvær med familien.

FAMILIER MED BØRN 

DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

SKOLER

FORENINGER

GRUPPER 

VIRKSOMHEDER 
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Historie- og vikingeinteresserede
Denne målgruppe tilhører en nordisk subkultur, der rejser rundt til vikingemarkeder i hele Europa.

Siden 1970’erne har det været en udbredt fritidsinteresse at være med i reenactment- og rollespilsgrupper. Der er 
intet, der tyder på, at interessen er faldende, snarere tværtimod.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Ny Trelleborg formidler en central del af  
Danmarkshistorien.

Elever, lærere og ledere på folkeskoler og ung-
domsuddannelser er vigtige målgrupper. Dels 
fordi de bruger museet på andre tidspunkter end 
familieturisterne, og dels fordi de børn og unge, 
der kommer med en uddannelsesinstitution, kan 
fungere som ambassadører for et efterfølgende 
besøg med familien.

Udenlandske turister

Udenlandske turister er en anden væsentlig 
målgruppe for Ny Trelleborg. Særligt de uden-
landske børnefamilier og i et vist omfang voksne. 
Det gælder ikke mindst, hvis Ny Trelleborg opnår 
at komme på Unescos Verdensarvsliste.

Østdansk Turisme har lavet en række under- 
søgelser af turisterne i region Sjælland.  
Turisternes motiver for at vælge region Sjælland 
som feriedestination er natur, tryghed, et rent 
land og derefter attraktioner og kulturhistoriske 
seværdigheder. På den måde skiller turisterne 
sig ikke ud fra turister i det øvrige Danmark.

Resultatet af region Sjællands undersøgelse be-
tyder, at Ny Trelleborg blandt andet vil fokusere 
på turister fra region Hovedstaden, som i høj 
grad interesserer sig for kulturhistorie, museer 
og øvrige attraktioner.

 

Endvidere vil Ny Trelleborg samarbejde mål-
rettet med internationale rejsebureauer, der 
organiserer ture for grupper, som ønsker at følge 
Viking Visions ruten eller andre turismetilbud.

Det gode liv

Voksne par tilhører det segment, som Visit 
Denmark betegner og beskriver som ’Det gode 
liv’. Det er livsnydere, der prioriterer kvalitets-
betonede oplevelser som naturen kulturelle 
seværdigheder, gå- og cykelture, kunst, musik og 
gastronomi.

’Det gode liv’ kan være et relevant segment for 
Ny Trelleborg, blandt andet fordi disse gæster 
har mulighed for at besøge museet uden for den 
klassiske hovedsæson.
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De arkæologiske fund fra Trelleborg skal sammen med forskningens fortolkning af dem indgå i et udstillings-
design. Her kan digitale, interaktive og virtuelle virkemidler levendegøre historierne fra Harald Blåtands tid og 
gøre dem nærværende, dramatiske og tankevækkende. 

De nyeste digitale virkemidler skaber dynamiske forløb i udstillingen og bidrager til at pirre de besøgendes 
interesse og fastholde deres nysgerrighed. Digitale virkemidler muliggør en løbende udskiftning i udstillingernes 
indhold, uden at man skal ombygge de fysiske rammer. Ligeledes kan forældet teknologi hurtigt blive udskiftet 
med tidssvarende løsninger, så gæsterne altid oplever historiens vingesus på den mest moderne måde.

UDSTILLINGER MED OPLEVELSER
OG DIGITALE VIRKEMIDLER

…BRINGER GENSTANDENE TIL LIVE
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Vi ønsker en række af de mest moderne virtuelle virkemidler, der levende og udtryksfuldt understøtter Trelleborgs 
historie og genstandenes fortællinger. Her præsenterer vi et udvalg af virkemidler, der er blandt de mest moderne 
i skrivende stund. Sandsynligvis vil udvalget dog være anderledes når snoren klippes til Ny Trelleborg. Derfor 
er disse eksempler blot et udtryk for, at vi ønsker at benytte de til enhver tid bedste virkemidler i formidlingen af 
vikingetiden på  Ny Trelleborg. Enestående historier fortalt med enestående virkemidler.

Frie kunstneriske fortolkninger af 
historien – en kontrast til den øvrige 
formidling

Det er muligt at kombinere en greenscreen-
optagelse med virkelige ting. Man kender blandt 
andet fænomenet fra vejrudsigten, hvor værten 
står foran greenscreenen, med vejrkortet  
projiceret på skærmen. På Ny Trelleborg vil 
gæsterne kunne betragte de udstillede gen-
stande frit svævende i luften eller liggende i 
hånden på en viking.

Som formidling af overgangen fra hedenskab til 
kristendom kan kunstneriske fortolkninger af 
emnet være en anden anderledes og sanselig 
udstillingsform. Det kunne være en projiceret 
danse-performance på gulv, vægge og loft i ud-
stillingsrum beregnet til skiftende kunstneriske 
fortolkninger.

Den virkelige verden via augmented reality

Skeletter får kød, hud, tøj og udstyr med hologram og laserprojektion

Augmented reality kaldes også forstærket virkelighed. Man lægger en animeret verden oven i den virke-
lige. Det ser man på skærmen af sin smartphone eller tablet. Når man som gæst bevæger sig rundt 
på selve fortidsmindet, kan man på skærmen af sin smartphone eller tablet kigge rundt, op og ned og 
bevæge sig ind og ud af Trelleborg år 980. Det kan også være indvendigt på vinduerne i udstillingsdelen, 
så man ser ud på Trelleborg år 980 som et lag oven på det eksisterende fortidsminde.

De mange skeletter fra Trelleborg gemmer på fakta om, hvor menneskene kom fra. Blandt mange  
andre ting kan vi få at vide, om de var mænd eller kvinder, syge eller raske, da de døde, hvorfor de døde, 
eller hvilke skader de havde.

Disse fakta kan vi videreformidle ved at projektere animerede lag direkte på skeletterne. Skeletterne 
forvandler sig for øjnene af den besøgende til et menneske. Han eller hun får kød, hud og tøj på og bliver 
levende for en stund. Sådan får den besøgende en ’biograf’-oplevelse direkte på skeletterne.

DIGITALE VIRKEMIDLER…

Udstillede genstande svæver  
frit i luften med greenscreen
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Smed et sværd og print det ud

Der kan være trykfølsomme skærme i udstillingen, som gæsterne kan benytte til at vælge informa-
tioner på tekst, billeder, film og lignende. De kan også bruges grafisk, så gæsterne selv kan deltage i en 
udgravning med fingrene på skærmen. Man har endvidere 60-70 tommer fladskærme, der kan lægges 
i gulvet som en rigtig udgravning. Det bliver også muligt at smede sit eget sværd på en skærm i 3D. Og 
printe det ud i skumplast på en 3D-printer, så man kan få sit hjemmedesignede vikingesværd med hjem.

Deltag selv i et virtuelt vikingeslag

Gæsterne deltager aktivt i filmen om et vikinge-
slag. Mens man står i kø uden for biografen til for 
eksempel ’slaget om Trelleborg’, downloader man 
en spyd-app eller en sværd-app til sin smartphone 
via skiltet ‘vælg dit våben’. Når filmen starter på et 
360 graders lærred, og vikingerne stormer ind fra 
alle sider, bevæger man sin smartphone og fægter 
selv med i slaget oppe på skærmen i 3D. Man duk-
ker sig og springer til side for ikke at blive ramt og 
har måske held til selv at nedlægge en kriger.

Bevæg dig – og omverdenen  
ændrer sig med sensorstyrede  
formidlingslag 

Gæsternes bevægelser kan styre sensorer, så  
information, projektion, animation på skærme, 
gulv og loft ændrer sig.

Når strømmen er slukket i udstillingen, går man 
blot ad en lang gang. Men når udstillingen er 
tændt, går man gennem et langhus og oplever  
for eksempel en hverdagsscene.  

Man kan også gå på palisaden og blive tiltalt af  
en viking, som går i takt med én selv. Eller  
måske flygter!

Bevæg dig gennem landskaber og bygninger i en skiftende scenografi

Oplev Trelleborg fra et udsigtstårn med vind i håret, eller gå ind i et langhus og snus til lugten af stald:
Det hele kan gøres i retningsbestemte lys- og lydkulisser med temperaturudsving, lugt, vind og  
tyngdekraft, som kan give gæsten unikke oplevelser.
Faktainformation kan også retningsbestemt speakes på forskellige sprog, så mange besøgende kan 
vælge forskellige informationer i samme rum. 

… NUTIDENS SPROG 
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ARKI
TEK
TUR
Vi har store ambitioner med Ny Trelleborg,
hvor byggeriet i sit udtryk skal passe sammen 
med selve ringborgen/fortidsmindet. Således at 
det samlede indtryk, som møder gæsterne, re- 
spekterer og ærer fortidsmindet og landskabet 
omkring. Arkitekturen skal senere afklares 
gennem en projektkonkurrence og ligger derfor 
ikke fast.
 
Disse skitser bygger på en forestilling om, at Ny 
Trelleborg i sit udtryk og arkitektoniske stil vil 
lægge sig op af kong Haralds Trelleborg, som i dag 
stadig fremstår som et stykke sofistikeret arkitek-
tur og fascinerende ingeniørkunst.

Arkitekturen skal være en oplevelse i sig selv, og 
den skal underbygge Trelleborgs fascinerende og 
gådefulde historie.

Ny Trelleborgs arkitektoniske udtryk skal være 
unikt. Det skal være ingeniørkunst, der kan stå 
distancen som det ypperste, ligesom Harald 
Blåtands Trelleborg gjorde det for ca. 1000 år 
siden, da han byggede sine strengt symmetriske 
og stringente forsvarsanlæg.

I dette afsnit præsenterer vi vores tanker om, hvordan arkitekturen på Ny Trelleborg 
kan udforme sig.

AMBITIONER 
OG UDKAST TIL
FREMTIDIG
ARKITEKTUR
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Bygningen skal indeholde udstillingsdel og 
foredragssal, undervisningslokaler, projektrum, 
mødelokaler, kontorer, butik, foyer, café og  
restaurant mm. Bygningens udstillingsdel skal 
have et højt sikringsniveau, der muliggør lån fra 
andre museer. 

De øvrige dele af bygningen bør have et lavt 
sikringsniveau, så de kan benyttes uden for ud-
stillingens åbningstid uden særlige vagter. 

Der skal være lokaler til foredrag, aktiviteter, 
møderum for lejrskoler og særarrangementer. 
Her får også skole- og formidlingstjenesten 
lokaler. 

Bygningen skal ligge der, hvor det nuværende 
museum ved Trelleborg er placeret og får 
dermed en førsteklasses beliggenhed i forhold til 
både publikumsmodtagelse og adgang til selve 
borgen.

4342



STØRRELSE

For at realisere visionen skal byggeriet i  
omfang, udformning, funktionalitet, arkitektur og 
ruminddeling have international standard.

Til sammenligning vil det nye oplevelsescenter, 
Kongernes Jelling, der er ved at blive etableret, 
være på brutto 2311 m2. Heraf skal 1162 m2  
bruges til formidlingsareal.

Kongernes Jelling kan til en vis grænse danne 
udgangspunkt for størrelsen på Ny Trelleborg, 
justeret for Ny Trelleborgs behov for udendørs 
aktiviteter.

For at imødekomme Trelleborgs store venne-
forening af frivillige vikinger og den årlige 
vikingefestival (600 beboere og 10.000 besøgende 
i uge 29) skal der i bruttoarealet/rumfordelingen 
tages hensyn til ekstra depotrum og værksteds-
muligheder.

Et vejledende bruttoareal vil derfor være 2500-
3000 m2, som man forventer konkretiseret 
gennem projektkonkurrencen.

Den endelige udformning og størrelse skal 
fastlægges gennem en projektkonkurrence.

PLACERING 

Trelleborg-
monumentet

Museet
Vikingeborgen 
Trelleborg

Eksisterende 
langhus

Trelleborg ligger mellem Tude Å og Vårby Å og er 
et yndet sted for rekreative naturoplevelser. Det 
stiller store krav til den fremtidige udformning, 
størrelse og placering af byggeriet.

Med det kommende store naturgenopretnings-
projekt Tude Ådal, hvor Tude Å lægges tilbage 
til sit oprindelige forløb, bliver den ‘oprindelige’ 
adgangsvej ad åen, genetableret som på Harald 
Blåtands tid.

Af hensyn til såvel de rekreative naturoplevelser 
som den gældende naturbeskyttelses- og  
fortidsmindelovgivning kan Ny Trelleborg kun 
placeres på det sted, hvor det nuværende  
Museum ved Trelleborg ligger.

Det nuværende museum opfylder ikke kravene 
til den fremtidige formidling. Teknisk set er  
museet for dårligt til at blive bevaret og  
ombygget.

Ny Trelleborg skal opføres på matrikel 17c. Trelleborg Alle 4, 4200 Slagelse. Matrikel 17c udgør 82328 m2 som skal 
rumme centerbygning, p-plads, evt. aktivitetsareal etc.
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ARKÆOLOGISK OG HISTORISK  
FORSKNING VIA NATIONALMUSEET

Trelleborg blev udgravet i 1930’erne af  
Nationalmuseets direktør Poul Nørlund, som
i 1948 udgav den grundlæggende bog om sine 
undersøgelser.
 
Erkendelsen af, hvad Trelleborg egentlig var,  
ændrede synet på vikingetiden. Ikke blot viste
vikingerne sig at have behersket en overlegen 
teknik til anlæggelsen af borgen, men en helt
ny bygningstype så dagens lys i form af det 
såkaldte Trelleborghus.
 
At borgen snart fik følgeskab af endnu tre anlæg 
af helt samme type, rejste en længere diskussion 
om, hvad disse mægtige borge skulle til for. 
Længe gik det på, at de måtte være kaserner for 
Svend Tveskægs soldater, der skulle erobre  
England, og man daterede dem derfor til begyn-
delsen af 1000-tallet.
 
I 1979 kunne Nationalmuseet ret præcist datere 
Trelleborg ved hjælp af dendrokronologien til 
opførelsesåret 980-81, og Trelleborg kom på plads 
i Danmarkshistorien som et af Harald Blåtands 
imponerende storværker.
 

Senere undersøgelser har forsøgt at belyse, om 
borgen har kunnet besejles. Det var målet for pro-
jektet Kongens Borge, som blandt andet har ført til 
fundet af det enestående vikingeskjold.

Senest er der gennemført isotopanalyser af 
skeletter fra borgens gravplads. De peger på, 
at Haralds strategi for at fastholde sin samlede 
kongemagt og befæste sig mod den tyske kejser 
bygget på udenlandske lejetropper.
 
Samtidig har Nationalmuseets mange under-
søgelser på stormandssædet ved Tissø vist, hvil-
ken verden Trelleborg indgik i på Vestsjælland, og 
med vidnesbyrdene om vikingetidens kult og tro 
fra både Tissø og Trelleborg er der igen åbnet for 
nye tolkninger. Vi ved, at Trelleborg før opførelsen 
af ringborgen har været en kultplads.
 
Endelig kommer der løbende nye detektorfund til 
fra området omkring borgen. Disse vil yderligere 
belyse tiden, da Danmark blev født.

FORSK 
NING / 
PROJEK 
TER 
&SAMARBEJDS 

PARTNERE
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For at være på forkant med udviklingen inden for 
formidlingsteknologier og sikre et internationalt 
niveau har Ny Trelleborg indledt et nært og 
integreret samarbejde med nogle af de førende 
forskere inden for vidensoplevelser, oplevelses-
centre og digital formidling.
 
Flere af Ny Trelleborgs vigtigste samarbejds- 
partnere er frontløbere inden for viden om nye 
digitale formidlingsmuligheder. Der er indgået 
samarbejdsaftaler med DREAM, CAVI og Institut 
for naturfagenes didaktik. 

Dream

Dream samarbejder med Ny Trelleborg og 
bidrager med viden om de nyeste formidlings-
teknologier samt de potentialer, de forskellige 
teknologier har i forbindelse med formidling og 
læring. DREAM medvirker i planlægningen med 
overvejelser om brug af design, ny teknologi, 
evaluering af læringsindhold i forbindelse med 
formidling samt anden museal forskning.

Dream og ph.d. i oplevelsesformidling  
 
I samarbejdet med forskningscentret DREAM 
indgår også et tæt samarbejde med en af 
centrets ph.d.-forskere, Anne Rørbæk Olesen. 
Ph.d.-projektet undersøger samarbejder mellem 
museer og kreative industrier i udviklingen af 
digitale formidlingskoncepter, der understøtter 
udstillingsoplevelser på en innovativ måde.

 
Ny Trelleborg er med sin eksperimenterende og 
samarbejdsprægede tilgang et unikt forsknings-
felt for ph.d.-projektet.

Forskningen vil være til gavn for tilsvarende og 
fremtidige udviklingsprojekter på museer og 
lignende institutioner.

FORSKNING I VIDEN  
VIA OPLEVELSER

DREAM 
Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials 
DREAM er et forskningskonsortium mellem Roskilde Universitet og Syddansk Universitet, der driver forskning i 
samarbejde med 12 danske museer/science centre og internationale samarbejdspartnere i at skabe ny viden om 
læring i forbindelse med brug af formidling baseret på digital teknologi, herunder også mobil teknologi (apps mv.).

Nationalmuseets særudstilling 2013 

Nationalmuseet har taget initiativ til, at landets 
markante vikingetidsmuseer samarbejder om at 
formidle og markedsføre vikingeattraktionerne 
til danske og udenlandske gæster. Der er en ud-
præget interesse for vikingerne både hos danske 
og udenlandske turister, og i forbindelse med 
Nationalmuseets internationale udstilling VIKING 
producerer netværket foldere, der uddeles på 
udstillinger både i Danmark, Berlin og London. 
Ny Trelleborg har indgået samarbejde med 
Nationalmuseets medarbejdere bag udstillingen 
VIKING med henblik på at lære af udstillingens 
erfaringer både forsknings- og formidlings-
mæssigt.

Deltagerne i samarbejdet er foruden National- 
museet Ny Trelleborg, Ribes Vikinger, Kongernes 
Jelling, Ladbyskibet, Fyrkat, Aggersborg og 
Vikingeskibsmuseet.

Et politisk og religiøst billede af vikinge-
tiden ved Tissø

Tissø ligger kun 22 km fra Trelleborg, og der 
er således en unik mulighed for at fortælle om 
vikingetiden både før og efter kristningen af 
danerne og samlingen af riget inden for regionen.

Forskningsprofessor ved Nationalmuseet Lars 
Jørgensen, der er ansvarlig for udgravningerne 
ved Tissø, deltager også i udviklingen af Ny 
Trelleborg. Samarbejdet sikrer faglig og formid-
lingsmæssig synergi mellem de to vikinge-
lokaliteter. Tissø udgravningen afdækker det 
politiske og religiøse billede af vikingetiden op til 
etableringen af Trelleborg.
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Da Danmark blev til
 
Sjælland spillede en afgørende rolle i skabelsen 
af kongeriget Danmark i vikingetiden og den 
tidlige middelalder. Trelleborg deltager i projektet 
‘Da Danmark blev til – fra vikingekonger til Valde-
marer’ og fokuserer på vikingetid og middelalder 
under Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Projektet samarbejder med Østdansk Turisme 
om at øge kendskabet til Region Sjælland og 
særligt Kulturregion Midt og Vestsjællands 
unikke kulturhistorie – lokalt, nationalt og inter-
nationalt.

Projektet nytænker og afprøver samarbejds-
former mellem forskellige kulturelle aktører og 
er med til at understøtte et stærkt værdikæde-
samarbejde i hele regionen og skaber link 
mellem kulturturisme, oplevelsesøkonomi, 
skoleområdet og kulturformidling igennem de 
fire indsatsområder: 
Netværk, undervisning, oplevelser og forskning. 

Disse områder er essentielle for at synliggøre 
og videreudvikle områdets potentiale som et 
særdeles vigtigt, indholdsrigt og spændende 
kulturhistorisk kapitel i Danmarkshistorien.

Viking Vision
 
Trelleborg deltager som foreløbigt eneste danske 
vikingelokalitet i et storstilet europæisk projekt, 
hvis formål er at promovere og udbrede kend-
skabet til og formidle vikingetiden. Viking Visions 
projektet vil skabe en international vikingerute 
med de ypperste vikingeseværdigheder.

Målgruppen er rejsende fra hele verden, der med 
Viking Visions får adgang til hele den verden, der 
var vikingernes uden hensyntagen til nutidens 
regionale og nationale interesser.

Det faglige mål er at vise, hvordan arven fra 
vikingerne har efterladt tydelige og synlige spor i 
den europæiske kultur i dag. Og her vil Ny Trelle-
borg fremstå som en kronjuvel på rejsen.

DA DANMARK BLEV TIL  
OG VIKING VISION

Institut for Naturfagenes Didaktik, 
Københavns Universitet 

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns 
Universitet undersøger læring i museer og 
oplevelsescentre og udvikler udstillings- og 
designmodeller til brug i uformelle  
formidlingsmiljøer. Samarbejdet med instituttet 
vil resultere i udstillinger, der i opbygning og  
udseende fremmer videnformidling. 
 

CAVI

Centre for Advanced Visualization and Interaction 
ved Aarhus University

Et tværfagligt forskningscenter, som forsker i  
interaktionsdesign, digital kultur, design-
processer og interaktive oplevelser. CAVI vil gøre 
gæsterne på Ny Telleborg til en aktiv del af den 
førende grundforskning inden for interaktions-
design ved hvert år at afprøve nye forsknings-
resultater i Ny Trelleborgs projektrum. 
Økonomisk er samarbejdet betinget af fonds-
støtte til udvikling af udstillingselementerne.

Ph.d. -stipendium om forskning  
i vikingetidsformidling

I et samarbejde med Sydvestsjællands Museum, 
Kulturregion Midt- og Vestsjælland med projektet 
’Da Danmark blev til’ og Kulturstyrelsen har 
Slagelse Kommune og Ny Trelleborg iværksat et 
ph.d.-projekt.

Ny Trelleborg finansierer en tredjedel af ph.d.-
stipendiat Andreas Bonde Hansens ansættelse. 
Projektet skal skabe ny viden, der kan inspirere 
og kvalificere formidlingen og samtidig højne 
oplevelsen af vikingetid og middelalder i kultur-
regionens kulturtilbud for lokale, nationale og 
internationale brugere.

Museet ved Trelleborg indgår i projektets empiri 
med særligt fokus på de krav, Unesco stiller til 
formidlingen af verdensarv.
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TIDSPLAN OG PROCES

OPGAVE

 Konceptudvikling/
 prospekt

 Fondsdialog/
 kapitalrejsning

 Projektkonkurrence
 Forberedes under fondsdialog 
 og kapitalrejsning

 Byggefase

 Åbning af Ny Trelleborg

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Åbningsdatoen er dels afhængig af kapital- 
rejsningsfasens omfang og dels de udfordringer, 
som kan opstå på grund af eventuelle nye 
arkæologiske fund på stedet.

Generelt må det forventes at anlægsprojekter 
af denne størrelse har et vist behov for løbende 
justeringer.DRIFT

&
ØKO
NOMI
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Samarbejdsaftale mellem Slagelse 
Kommune og Nationalmuseet

Der er indgået en rammeaftale for drift og 
samarbejde mellem Slagelse Kommune og 
Nationalmuseet. Aftalen sikrer at driften af 
Trelleborg sker i overensstemmelse med  
Nationalmuseets formidlingsstrategi og  
Slagelse Kommunes vision med fokus på  
kulturelle oplevelser. 

Nationalmuseet varetager på vegne af Slagelse  
Kommune den daglige drift af Trelleborg, med 
start fra 1. januar 2014. 

Aftalen omfatter det eksisterende museum  
ved Trelleborg og Ny Trelleborg fra 2017.  
Herved sikres en solid kontinuitet i driften af  
det eksisterende museum og det fremtidige  
Ny Trelleborg. 

Nationalmuseet driver på tilsvarende vis 
Kongernes Jelling på vegne af Vejle Kommune. 
Herved sikres en positiv synergieffekt og 
samtænkning af drift/markedsføring af vikinge-
tiden i Danmark.

Tilsagn om driftstilskud fra Slagelse 
Kommune

Slagelse Kommune finansierer driften  
af Ny Trelleborg i forlængelse af den nuværende 
drift med afsæt i det realiserede prospekt.

Driftsbudget

Se bilag.
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MEDVIRKENDE TIL PROSPEKTETS UDARBEJDELSE
 
Stén Knuth, borgmester, Slagelse Kommune

Lis Tribler, borgmester 1998-2013, Slagelse Kommune
Per Kristian Madsen, museumsdirektør, Nationalmuseet
Vini Lindhardt, uddannelsesdirektør, Slagelse Kommune
Lars Jørgensen, forskningsprofessor, Nationalmuseet
Anne-Christine Larsen, overinspektør, Trelleborg, Nationalmuseet 
Kurt Villads Jensen, dr. phil. lektor, Institut for Historie, Syddansk Universitet 
Jesper Rønn Kristiansen, projektleder Ny Trelleborg, Slagelse Kommune
Britt Caroline Juul, projektmedarbejder Ny Trelleborg, Slagelse Kommune
Bolette Lehn Petersen, arkitekt M.A.A, Kulturstyrelsen
Tine Nygaard m.fl.

BILLEDER OG ILLUSTRATIONER M.V.
 
Dragtnål: John Lee, Nationalmuseet

Sværd: Søren Greve, Nationalmuseet
Runesten: Roberto Fortuna, Nationalmuseet
Arkitekturskitser: PLH Arkitekter
Kollager: Amalie Bo
Fotos: Kasia Skrzypek , Steen Knarberg
Parafrase over Bayeuxtapetet: Susanne Thea

GRAFISK DESIGN
 
Trine Bjerre, Designvaerk

TRYK
 
Jannerup A/S, Slagelse
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Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
T: 5857 3600
slagelse.dk
nytrelleborg.dk

Prinsens Palæ
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K
T: 3313 4411
natmus.dk

For yderligere info, kontakt projektleder, Jesper Rønn Kristiansen, T: 2938 4549 eller se nytrelleborg.dk


