
Autenticitet 
og moderne 
byggemetoder
I efteråret sættes 
første spadestik til 
etableringen af Den 
Genskabte Borg – 
Danmarks største 
rekonstruktions- 
projekt.

Vi er derfor godt 
i gang med selve 
byggeprogrammet 
i samarbejde med 
arkitektfirmaet  
Bertelsen & Sche-
ving, Trelleborg /
Nationalmuseet og 
projektets faglige 
følgegruppe. 

Vi er spændt på at 
finde ud af, hvordan 
vikingeborgen 
oprindeligt var an-
lagt, og hvordan den 
så ud.  

Det kommer vi 
nærmere ved at 
forske i vikinge- 
tidens byggerier og 
teknikker og sam-
tidig holde nutidige 
byggemetoder op 
mod de autentiske. 

Arkæologiske 
forunder- 
søgelser
Den syner ganske 
lille, resterne af den 
moræne, som gen-
nem tiden er blevet 
gravet væk. 

Nu ligger der kun 
en mindre høj til-
bage. Til efter- 
året skal Ruttehøj, 
der ligger i Trelle- 
borgs baghave, 
undersøges forud 
for byggeriet af Den 
Genskabte Borg. 

Tilbage i 2012 fandt 
arkæologer et 
kranie for enden af 
højen, og derfor er 
vi spændte på, hvad 
højen gemmer. 

Alle interesserede 
inviteres til at følge 
med på stedet eller 
online. Se mere på 
nytrelleborg.dk og 
vikingeborgen- 
trelleborg.dk
 
Mere end  
et museum 
Ny Trelleborg- 
projektet bidrager 
til, at Trelleborg 
nu og i fremtiden 
skal være mere 
end et museum og 

fremtidssikrer nye 
brugere. 

Flere typer gæster 
skal benytte stedet 
til fysisk aktivitet 
eller som et puste- 
rum i de skønne  
naturomgivelser, 
der omkranser 
Trelleborg. 

Pilgrimsruten, 
Sjællandsleden, 
cykelruter og nye 
udendørs faci-
liteter er nogle af 
de mange tiltag og 
muligheder, der er 
knyttet til området 
omkring Trelleborg. 
Vi håber, vi ses på 
Trelleborg. 
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FRIVILLIGHED OG LOKAL FORANKRING
Interessen for Ny Trelleborg-projektet bland de lokale borgere og fri- 
villige er stor. Anlægsprojektet har sammen med Museet ved Trelleborg, 
Stillinge Hejninge Lokalråd og det lokale erhvervsnetværk skabt tætte re-
lationer til borgerne. Ny Trelleborg-projektet er med til at styrke den lokale 
forankring og frivilligheden ved at sikre nye faciliteter på Trelleborg. 
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