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Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projektkonkurrence udskrevet i august 2015 om det nye oplevelses- og videncenter ved vikingeborgen Trelleborg.
Konkurrencens resultat har været ventet med spænding.
Kunne deltagerne indfri udskrivernes forventninger om
nytænkende forslag, der er tro mod fortiden og som rækker
langt ind i fremtiden?

26 SØREN ANDERSEN
ARKITEKTER
/
FORSLAG 1
34 ERIK MØLLER
ARKITEKTER
/
FORSLAG 2

Kravene til nybygningens udformning og dens placering
og indpasning i landskabet og kravene til udstillingens
udformning i huset og deres udbytterigdom har været
meget ambitiøse. Alle krav og ønsker er nøje beskrevet i
konkurrenceprogrammet, der har dannet udgangspunkt
for deltagernes løsning af opgaven.
Trelleborg er et af Nordens vigtigste monumenter fra
vikingetiden, og Trelleborg forventes optaget på UNESCOs
verdensarvliste over umistelige kulturmonumenter.
En forventning hvis indfrielse skal understøttes af dét
projekt, der nu er valgt til at blive realiseret.

Fem højtkvalificerede hold har udarbejdet og indsendt
hver sit interessante og spændende forslag, og dommerkomitéen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle fem
forslagsstillere for indsatsen. Dommerkomitéen har haft
stort udbytte af at gennemgå og drøfte de fem forslag.
Og svaret er ja. Forventningerne er blevet indfriet.
Dommerkomitéen har i enighed og med begejstring valgt
ét forslag som efter visse justeringer skønnes at kunne
indfri forventningerne og dermed kunne byde gæster fra
nær og fjern velkommen til en enestående oplevelse på
Trelleborg.
I det følgende gennemgås de fem projekter nærmere i
tekst og billeder.

Stén Knuth
Borgmester Slagelse Kommune
Formand for dommerkomitéen

Per Kristian Madsen
Museumsdirektør
Nationalmuseet

42 3XN
/
FORSLAG 4
50 HENNING LARSEN
ARCHITECTS
/
FORSLAG 5
FORORD
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KONKURRENCE
FAKTA
/

KONKURRENCEUDSKRIVER OG -FORM

DOMMERKOMITÉ

Konkurrencen blev udskrevet af Slagelse Kommune som
en indbudt projektkonkurrence med et begrænset antal
deltagere i henhold til EUs udbudsdirektiv 2004/18/EF.

For Slagelse Kommune/Nationalmuseet
• Borgmester Stén Knuth, Slagelse Kommune,
formand for dommerkomitéen
• Formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Troels Christensen, Slagelse Kommune
• Bestyrelsesmedlem Lis Tribler,
Ejendomsfonden Museet ved Trelleborg
• Uddannelsesdirektør Vini Lindhardt,
Slagelse Kommune, projektejer
• Direktør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet
• Vicedirektør Camilla Mordhorst, Nationalmuseet

KONKURRENCEPROGRAMMET
Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Slagelse
Kommune og Nationalmuseet i samarbejde med Arkitektforeningen.

KONKURRENCEPERIODE
10. august - 30. oktober 2015.

INDBUDTE DELTAGERE
• Erik Møller Arkitekter
i samarbejde med Terroir Arkitekter, Henrik Jørgensen
Landskab, Redia + OddFischlein, Aksel V. Jensen,
Andres Dobat

• Henning Larsen Architects
i samarbejde med Kvorning design & kommunikation,
Rambøll, SLA Landscape

• 3XN
i samarbejde med Atelier Brückner, Karres + Brands,
Yoke, Orbicon

• PLH Arkitekter
All Atelier Lorentzen Langkilde, GHB Landskabsarkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører, GODdesign
Gert Olsen, Rumle Hammerich, Søren Buus

• Søren Andersen Arkitekter
i samarbejde med ICONO, Drias Rådgivende Ingeniører

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen
• Arkitekt MAA Erik Brandt Dam
• Arkitekt MAA Mads Bjørn Hansen
Fagdommer med speciale i udstillinger
• Afdelingsleder Pauline Asingh, Publikum og
udstillinger, Moesgaard Museum

RÅDGIVERE FOR DOMMERKOMITÉEN
Slagelse Kommune
• Afdelingsleder for Bygherrerådgivning
Henrik Sørensen, Center for Kommunale Ejendomme
• Bygherrerådgiver Anja Kiersgaard, Center for
Kommunale Ejendomme
• Partner Henning Jensen, HS-rådgivning
• Partner Peter Frimann, HS-rådgivning
• Projektleder Jesper Rønn Kristiansen, Ny Trelleborg
Kulturstyrelsen
• Arkitekt MAA Bolette Lehn Petersen
Nationalmuseet
• Bygningschef Ulrik Abild
• Udstillingsansvarlig Maruiska Solow
• Overinspektør på Trelleborg Anne-Christine Larsen
• Seniorrådgiver i indeklima og klimatisering
Poul Klentz Larsen
• Projektleder Marianne Blank
Dommerkomitéens sekretær
• Arkitekt MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen
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KONKURRENCE FAKTA
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KONKURRENCEOPGAVEN
I HOVEDTRÆK
/

BEDØMMELSESKRITERIER

BEDØMMELSESPERIODE

Forslagene blev vurderet på deres kreativitet og sammenhæng i løsningen af samspillet mellem udstilling og
byggeri. Det vil sige, hvordan forslaget fortolker krav og
ønsker, som de er formuleret i konkurrenceprogrammets
beskrivelse af det funktionelle, planmæssige, æstetiske
og tekniske indhold.

Dommerkomitéen afholdt i alt fire bedømmelsesmøder
i perioden 9. november 2015 til 11. januar 2016.

VEDERLAG
Hvert hold modtager kr. 175.000 ekskl. moms i honorar.

KONKURRENCERESULTATET
I forbindelse med udstillingen blev forslagene bedømt
på deres evne til at formidle komplekse fortællinger på
lettilgængelige måder i overraskende og æstetisk smukke
formidlingsformer, der henvender sig til alle aldre jf.
konkurrenceprogrammets afsnit Krav til udstilling.

Forslag 3/11212 er enstemmigt udpeget som vinder af
projektkonkurrencen på møde 3.

OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET
29. januar 2016.

I forbindelse med byggeriet blev forslagene vurderet
på arkitekturens samspil med og hensyntagen til det
omkringliggende landskab. Forslagene blev desuden
vurderet på bygningens funktionalitet, udnyttelse af
kvadratmeter og planmæssige løsninger.
Det blev vægtet højt, at forslagene er økonomisk realistiske og overholder de anviste budgetter. Dette gælder både
bygning og udstillingskoncept.
Der er budgetteret med kr. 60,15 mio. til bygning og
kr. 17,5 mio. til udstilling. Beløbene er ekskl. moms.

At fremkomme med forslag til udformningen af en
nybygning inden for konkurrenceområdet på ca. 2.005
m2 brutto indeholdende et udstillingsområde på ca. 650
m2 plus 50 m2 til særudstilling, en velkomstzone med
foyer, garderobe, toiletter, information samt café og
multifunktionelt foredragsområde på i alt ca. 585 m2 og
et bag kulissen-område med kontorer, møderum, værkstedsfaciliteter m.m. på i alt ca. 440 m2. Alle sidstnævnte
arealer er nettoarealer.

At fremkomme med forslag til en udstilling med fem
temaer med vikingekrigeren som omdrejningspunkt:

•
•
•
•
•

Militær
Kultplads og offerritualer
Politik og kommunikation
Arkitektur
Arkæologi

Og med fem mål for gæsternes oplevelse:
Derudover at fremkomme med forslag til en udformning
af udearealerne til aktivitetsområde, stiforløb samt
parkeringspladser til 200 + ekstra 100 biler. Desuden at
bevare den rekonstruerede landsby Slagløse med tilhørende festivalplads. Overordnet har det været vigtigt at
fastholde Trelleborg-monumentet som det væsentligste
og altdominerende landskabstræk.
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•
•
•
•
•

Fortælle unikke historier om en unik borg
Skabe identifikation, genkendelse og aktualitet
Give tankevækkende oplevelser
Aktivere sanserne og interagere
Overraske og give lyst til mere

KONKURRENCEOPGAVEN I HOVEDTRÆK
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Trelleborg indtager en særlig plads blandt Danmarks
monumenter fra vikingetiden. Det er et af de største
militære anlæg, og det er den bedst bevarede af Harald
Blåtands ringborge – et betydningsfuldt stykke dansk
kulturarv.
Med projektet Ny Trelleborg er det ønsket at sætte fokus
på, hvilket vigtigt fortidsminde Trelleborg er for Danmarks
historie og formidle borgens historie på en tidssvarende
måde. Visionen er, at oplevelses- og videncenteret skal
skabe et sted, der formidler fortællingen om vikingekrigeren og historien om Trelleborgs betydning for samlingen
af Danmark, og således bliver et kulturelt fyrtårn for
Slagelse Kommune.
Viden og oplevelser skal gå hånd i hånd. Et besøg på
Trelleborg skal ikke blot være en god museumsoplevelse,
men en oplevelse for både sanser, følelser og læring. Ny
Trelleborg skal med alt fra genstande over stemninger til
materialevalg give gæsten en følelse af at komme tættere
på vores fælles fortid.
Med disse ambitioner stilles der store krav til arkitekturen, til landskabsbehandlingen som ramme om publikums
første indtryk ved ankomst og parkering, til bygningen
som nærværende og atmosfæremættet ramme om
publikum, personale og frivillige og til udstillingen som
omdrejningspunktet for den videns- og sansebårne
formidling af vikingetidens store fortællinger.
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Og der stilles store krav til forslagsstillernes overvejelser
ved inddragelse af referencer og henvisninger som
udgangspunkt for udvikling af arkitekturens konkrete og
abstrakte dimensioner. Hvordan udvikler man en arkitektur, der både er ydmyg over for den primære attraktion,
Trelleborg, og samtidig så stærk, at bygningen bliver et
besøg værd i sig selv? Hvad er respekt for historien, og
hvordan fortolkes den i et nutidigt udtryk, når den skal
transformeres til arkitektur? Disse ambitioner, komplekse spørgsmål og svar herpå er omdrejningspunkter til
forståelse af de fem forslag til Ny Trelleborg Oplevelsesog Videncenter.
Bygningens placering inden for konkurrenceområdet er
en nøgle til den første formidling af historien på Trelleborg
og har desuden stor betydning for logistik i forbindelse
med parkering, publikums forventningsopbygning ved
mødet med terrænet og bevægelsen mod oplevelses- og
videncenteret.
Tre forslag (2, 3 og 5) placerer bygningen i den nordlige
del af konkurrenceområdet og opnår på denne måde en
god logistisk løsning ved ankomst i bil, fordi man ankommer til parkeringspladsen og herfra bevæger sig videre
til fods mod oplevelses- og videncenteret. Løsningen
bidrager til opbygning af publikums forventninger og
indgår i de bedste forslag som en del af formidlingen, som
fx skovparkeringen i forslag 3 og disponeringen med de
nord-sydgående hasselhegn i forslag 2. I alle tre forslag
nærmer man sig ringborgen i kuraterede bevægelsesforløb, hvori landsbyen Slagløse inddrages naturligt.

2

3

To forslag (1 og 4) placerer bygningen i den sydlige del af
konkurrenceområdet som det første man møder. Placeringen eksponerer oplevelses- og videncenteret og nedtoner parkeringspladsen ved at anlægge denne nord for
bygningen langs det østlige skel. Konsekvensen heraf er
et unødigt fokus på bygningen samt en række funktionelt
uhensigtsmæssige og oplevelsesfattige løsninger, hvor
fx ankommende biler og gående fra parkeringspladsen til
bygningen skal krydse hinanden. I begge forslag overser
man parkeringspladsens formidlingsmæssige potentiale,
dens betydning som ramme om ankomsten og de hermed
forbundne logistiske udfordringer. Disponeringen bidrager ikke til at opbygge publikums forventninger til mødet
med Trelleborg.
De fem forslags analyser af Trelleborg og overordnede
disponering af konkurrenceområdet overbeviser
dommerkomitéen om, at oplevelses- og videncenteret er
bedst placeret på bakkekammen mod nord samt at parkeringspladsen besidder et formidlingsmæssigt potentiale.
De fem forslag til oplevelses- og videncenterets
udformning bygger på referencer fra og abstraktioner
over vikingetidens arkitektur, genstande og fundamentale
begreber, som der skabes associationer til gennem den
arkitektoniske bearbejdning.
Forslag 1 refererer til langhuset med de skråtstillede
søjler og ringborgens radius, mens forslag 2 trækker en
række cirkeludsnit ud af den forsvundne vold og palisade
samt svungne former ud af langhusets tag og sætter disse
geometrier sammen til en ny ekspressiv arkitektur.

Tre af forslagene er runde bygninger. Forslag 3, et
samlende tag, refererer til det tabte skjolds form og
struktur. Forslag 4, en gennemskåret bakke, beskrives
som en lillebror til ringborgen, mens forslag 5, der er
en cirkulær betonstruktur, refererer mere abstrakt til
elementerne jord, ild, vand og luft.
I forslag 1 og 2, hvor referencerne til vikingetidens
arkitektur er dominerende, bliver referencerne enten så
konkret tilstedeværende, at arkitekturen opleves som
reduceret til et tavst søjlemotiv fra langhuset (1). Eller
referencerne bliver så abstrakte, at henvisningerne ikke
er umiddelbart forståelige, og arkitekturen derfor henvises til at tale for sig selv, hvad den ikke helt formår (2).
I begge forslag låser de valgte geometrier i nogen grad
fleksibiliteten i planløsningerne og dermed mulighederne
for at udvikle de funktionelle og oplevelsesmæssige
sammenhænge, der opleves tvungne og vurderes vanskelige at bearbejde.
Forslag 3 refererer til det tabte skjold og sejl fra vikingernes skibe. Oversættelsen til arkitektur sker på en
indirekte måde, hvor man ikke tænker over referencerne;
de forbliver værktøjer for udviklingsprocessen. Det cirkulære skråtstillede tag kranset af roterede sejl indrammer
et netværk af rumligheder og sammenhænge med stor
fleksibilitet organiseret omkring to på hinanden vinkelrette gallerier, der skaber overbevisende bevægelsesforløb gennem bygning og udstilling. Arkitektonisk enkelt,
funktionelt optimeret, oplevelsesmæssigt komplekst.
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Forslag 4 vover at gå i direkte dialog med ringborgen ved
at fremstå som en gennemskåret kugleskal, en græsdækket bakke. Som beskuer bliver man i tvivl om, hvad
man står overfor; er bygningen en del af monumentet, er
det en gravhøj, hvorfor er den skåret igennem og mere
interessant end ringborgen? Disse spørgsmål stiller man
sig intuitivt, og netop derfor virker forslaget ikke efter
hensigten at understøtte oplevelsen af monumentet.
At forslaget skærer bygningen over og dermed skaber
en række funktionelt uhensigtsmæssige løsninger, ikke
mindst for de ansattes hverdagsliv, styrker ikke forslagets
kandidatur.
Forslag 5 refererer til grundbegreberne jord, ild, vand og
luft gennem stemninger og sanseindtryk, der opbygges
ved materialesammenstillinger, lys, lyd og lugt samt
referencer til langhuset. Den abstrakt refererende,
sansebårne arkitektur er overbevisende i anslaget, i de
rumlige tableauer, i store træk funktionelt velfungerende
i plan, men taber i det ydre arkitektoniske udtryk, hvor
sanseligheden og den stemningsmættede atmosfære
træder i baggrunden for et mere moderne udtryk, der ikke
griber de besøgende på samme måde som interiøret.
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Direkte import af arkitektoniske motiver som fx de
skråtstillede søjler svækker bygningens arkitektoniske
integritet, fordi helheden, de indgår i, ikke opleves overbevisende (1). Det samme gælder referencer, henvisninger
og abstraktioner, der kun vanskeligt lader sig samle til
en forståelig arkitektur (2). Og bakkemotivet, der søger
direkte dialog med monumentet, ender i praksis med at
udpege bygningen selv som stedets hovedattraktion (4).
De sanselige og stemningsmættede dimensioner i
elementerne jord, ild, vand og luft kan opfattes som
applikationer i en cirkulær bygningsstruktur, der som en
teaterscene ikke har et selvstændigt arkitektonisk udtryk
som mål, men stiller sig til rådighed som ramme om
rumlige tableauer, der kan forandres over tid (5).
Det funktionelle og rumlige netværk, der er udspændt
under skjoldet og indrammet af sejlene, illustrerer, at
ydmyghed og arkitektonisk integritet kan gå hånd i hånd.
Referencerne er værktøj, der ikke strammer eller begrænser, men både understøtter formidlingen og giver
frihed til en arkitektonisk udfoldelse, der peger fremad (3).

KON
KLU
SION

Ud fra en samlet vurdering af forslagene, omfattende
såvel bygning og landskab som udstillingsdelen, er det en
enig dommerkomité, der indstiller forslag 3 som vinder af
konkurrencen om Ny Trelleborg Oplevelsesog Videncenter.
Forslaget er stærkt på sin landskabelige bearbejdning,
i sit indlevede, respektfulde og afslappede forhold til
monumentet og i sin fulde arkitektoniske fremtræden,
der understøtter udstillingens formidlingsmæssige greb.
Udstillingsdelen skal der dog arbejdes en del med, inden
den er på plads.
Forslaget udfolder et overbevisende forløb fra ankomsten
i skoven, bevægelsen mod bygningen, gennem udstillingen og ud i landskabet frem til mødet med monumentet.
Og forslaget har et arkitektonisk overskud, der lover godt
for den videre bearbejdning frem mod realisering.
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DOMMERKOMITÉENS
BEMÆRKNINGER TIL
DE ENKELTE FORSLAG
/
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/
FORSLAG 3
11212

DELTAGENDE FIRMAER MED OPHAVSRET
PLH Arkitekter
ALL - atelier lorentzen og langkilde
GHB Landskabsarkitekter
MOE Rådgivende Ingeniører
Gert Olsen Design, udstillingsarkitekt
Medvirkende:

PLH ARKITEKTER
Søren Mølbak
Mikkel Friberg

ALL - ATELIER LORENTZEN OG LANGKILDE
Kasper Lorentzen
Kristian Langkilde
Mathias Holm
Peter Stilling

GHB LANDSKABSARKITEKTER
Morten Weeke Borup
Niels-Christian Mariager Pedersen

MOE RÅDGIVENDE INGENIØRER
Karen Gaarden

GERT OLSEN DESIGN, UDSTILLINGSARKITEKT
Gert Olsen
Rumle Hammerich
Søren Buus
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BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING
Det er forslagets vision, at udformningen af oplevelsesog videncenteret skal slå bro mellem fortidens dramatik,
konflikter, storhed og den harmoni og ro, der i dag præger
monumentet i Tude Ådal.
Ambitionen er, at forslagets arkitektoniske udformning
fra helhedsgrebets idé til landskabets, bygningens og
udstillingens detaljering skal bidrage til at forbinde
nutiden med fortiden.
Det idémæssige udgangspunkt for centeret er det tabte
skjolds cirkulære form og dets fragmenterede, men klare
udtryk, der indskriver bygningen i et symbolsk slægtskab
med monumentet. Det tabte skjold kommer til udtryk i
en skråtstillet, svævende skive, der udformes som en
inviterende overdækning, der giver frihed og fleksibilitet
ved indretning af oplevelses- og videncenteret.
Bygningen er placeret på bakkekammen mod nord med
udsyn over landskabet og monumentet, men samtidig i
respektfuld afstand. Den svævende tagskive udgør en grøn
udsigtsplatform, der kan blive en selvstændig attraktion.
Ankomsten til centeret gøres til en del af oplevelsen ved
at lade Trelleborg Allé danne en grøn port og føre denne
helt frem til grunden, hvor man lige aner monumentet og
ved, man er ankommet. Parkeringspladserne udlægges
som fortættet skovparkering og understøtter på denne
måde oplevelsen af at være kommet til et særligt sted
med en fortættet stemning. Adgangsvejen udføres af
slotsgrus, knækker i sit forløb og danner tre lommer, hvor
bilerne gemmes. Egesveller i terræn markerer p-båsene,
der etableres på skærvearmeret græs.

18

Fra parkeringslommerne går man ad trådte grusstier
frem mod centeret, i hvis nærhed de primære gangzoner
er belagt med bordursten og slotsgrus. Man møder centeret, hvor den skrå tagflade er lavest, næsten i berøring
med terrænet. Taget er beplantet med sedummosser, har
gangflader af tjæret træ, indbyggede solceller og rejser
sig fra ankomstsiden til samme højde som ringborgens
palisade.
Centerets facade er inspireret af vikingetidens teltkonstruktioner og består af sejl, der roteres 90 grader og
udspændes mellem bygningens terræn og tagskive.
Sejlene foreslås udført af en fiberglas-membran med
lang levetid og bidrager til, at bygningen får et abstrakt
udtryk, der formidler forbindelser mellem fortid og nutid
og dermed dialog med Vikingefestivalens mange telte.
Under tagskiven, tilbagetrukket fra tekstilfacaden,
organiseres centerets funktioner omkring to gallerier
vinkelret på hinanden. Organiseringen af bygningen under
tagskiven skaber en kantzone, der danner en række
beskyttede uderum for publikum, frivillige og ansatte.
Udsigtsgalleriet forbinder hovedindgangen med caféen
og er orienteret efter udsigten til monumentet, mens det
tværgående vikingegalleri leder den besøgende naturligt
fra information og billetsalg mod indgangen til udstillingen. Bygningen bliver med dette klare greb overskuelig og
let at orientere sig i.

Velkomstzonen med information, billetsalg, garderobe
og toiletter er rummelig, veldisponeret, overskuelig og
skaber tillid til, at de mange besøgende vil opleve at blive
inddraget i husets liv, stemning og særlige atmosfære ved
ankomsten.
Særudstillingen er godt placeret over for en lysgård,
der på en ligetil måde giver dette rum betydning som et
særligt sted i centeret.
Mod øst placeres en overdækket gård og rum til frivillige
sammen med et værksted, hvortil der er adgang i forlængelse af grusvejen ved skovparkeringen.
Udstillingen er disponeret som en rektangulær plan, der
kan indrettes med rum og forløb, der understøtter formidlingen. Udstillingen afsluttes naturligt i butikken med
udsigt over caféområdet og monumentet. Kasse, bar og
køkken er disponeret i sammenhæng med information og
billetsalg, hvilket gør det muligt at optimere bemandingen
i lavsæsonen.
Administrationen er velindrettet og logistisk godt placeret
nord for butikken som en selvstændig enhed med udsigt
over ådalen til monumentet og i tæt kontakt med både
udstilling og velkomstområde.

Slagløse integreres naturligt i bevægelsesforløbet fra
centeret til monumentet, og den særlige stemning i dette
område understøttes af rumdannende skovplantning.
Materialeholdningen låner og formidler stemninger, der
bidrager til at udvikle en historisk dybde i terrænet og i
bygningen. Det gælder svellerne, de trådte stier og skovplantningen i terrænet, og det gælder de roterede sejl
i facaden, gulvene af moseeg, trælofterne og brugen af
læder og bronzeret stål i apteringen.
Bygningens bærende konstruktioner består af skiver,
søjler og dragere af beton, der giver stor fleksibilitet i
forhold til at kunne optage fremtidige behov for ændringer
i indretningen. Dette gælder i særdeleshed for udstillingsområdet, hvis regulære geometri kan betragtes som en
black-box.
Tagdækket udføres af præfabrikerede betondæk og
bæres af betondragere, hvorved der opnås tilstrækkelig
indbygningshøjde til, at føringsveje og ventilationskanaler
kan skjules over trælofterne.
Fremtidige udvidelsesmuligheder skitseres som en hule
i skoven, en underjordisk udvidelse i forbindelse med
foyeren eller som en pavillon i skoven, i forlængelse af
vikingegalleriet.

Café og multirum, der i højsæsonen kan inddrages som en
udvidelse af serveringsarealet, samler de to gallerier og
dermed publikums bevægelser i en terrasseret rumlighed med en åben pejs, bygningens hjerte. Herfra er der
adgang til overdækket terrasse og storslået udsigt over
ådalen til monumentet.
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skabende film bæres scenografien herfra videre over
i det efterfølgende udstillingsrum, ligesom elementer
af lyduniverset ruller videre ind i udstillingsrummene.
Genstandene får med deres optræden blandt filmenes
vikinger tilført en historie, en identitet, som publikum nu
kan erindre, spejle sig i og digte videre på. Filmene loves
af kvalitet svarende til de bedste spillefilm. Det foreslåede
udstillingsflow giver en monoton oplevelse, men imødekommer ønsket om en beretning/lineær historie.
Træskive
Adgang til udsigtspunkt

Facadesejl

Indgang

Publikum introduceres ved ankomsten til udstillingen
til vikingekrigerfamilien, voksmodeller, der hver især
skildres i særlige positurer i færd med gøremål.
Introfilmen er herefter begyndelsen på den fælles rejse
gennem udstillingen. Herefter går dørene op til første
udstillingsrum under temaet hverdagen på Trelleborg,

Café og udsigtsterrasse

med en centralt placeret model af Trelleborg. Udstillede
genstande og modeller får liv via animationer, Peppers
Ghost, bevægeligt lys, lydspor fra filmene suppleret med
lyd af hverdagens sysler m.v. Her kan publikum gå på
opdagelse.
Hvert udstillingsrum har et stort centralt objekt, hovedtemaet, hvorom der er relaterede enheder, fund, skærme
m.v. Enkelte særlige børneaktiviteter er tænkt ind.
Oplevelsen i udstillingsrummene beskrives som værende
fortryllende, men det fremgår ikke helt, hvad der menes
med det, blot hvilke virkemidler der anvendes.
Epilogen Hvor ved vi det fra? er ikke velbeskrevet. Det
nævnes, at den vil handle om udgravning og udgravningsteknik. Efterfølgende kan man med ravnen som guide
anvende Trelleborg Appen i terrænet.

O p s ta l t m o d sy d
1:250

SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.
Forslaget er fascinerende, enkelt og frodigt – og komplekst. Det væver sig ind i stedet, historien, de mange
lag og introducerer stemninger, en brug af referencer og
rum, der inddrager den besøgende som aktiv deltager
fra ankomsten i skoven, på stien mod bygningen til
mødet med den skråtstillede tagskive og den fortættede
stemning i oplevelses- og videncenteret under den.
Landskabets bearbejdning og bygningens arkitektur
lægger subtile spor ud og inviterer den besøgende til at gå
på opdagelse, stille spørgsmål, undres og se nye sider af
historien.
Adgang til tag

Skoven

Centerets arkitektoniske udformning, placering og indpasning i terrænet virker dobbelt. På den ene side underlægger det sig monumentet, og på den anden side har
det arkitektoniske udtryk en styrke, derFrivilliggård
giver centeret
en selvstændig status i området. Det er meget indlevet,
beskedent og markant på samme tid.
O p s ta l t m o d no rd
1Den
: 2 5 0funktionelle disponering og tilbagetrækningen af

klimaskærmen i forhold til tagskiven er særdeles vellykket. Den skaber gode rum, forløb og steder ikke blot for
publikum, men også for ansatte og frivillige. Og det cirkulære, skråtstillede tag med de roterede sejl, der følger
tagskivens kant, bidrager afgørende til, at bygningen
opleves levende og flertydig som et sted i landskabet.
Forslaget er en overbevisende og gennemarbejdet besvarelse af den stillede opgave, der efter dommerkomitéens
opfattelse har et idémæssigt overskud og en robusthed
i sin struktur, som således blot vil gøre det endnu bedre
ved den kommende bearbejdning.

HVAD SKAL DER ARBEJDES VIDERE MED,
ARKITEKTUR M.V?
Skovparkeringen er et stærkt greb, der stiller store krav
til udlæg af parkeringsbåse. Forslaget viser divergens
mellem diagrammernes klarhed og kompleksiteten i situationsplanen. Det er kompleksiteten i de tætte skovrum,
der ønskes opretholdt. Samtidig må buffer-parkeringen
bearbejdes, så denne ikke placeres, hvor publikum
færdes på vej fra Slagløse til monumentet.
Der er i dommerkomitéen tvivl om egesvellernes holdbarUdsigtsdpunkt
hed og skridsikkerhed, når de udlægges i skovbunden.
Sedum mosser

De roterede sejl har givet anledning til diskussioner i
dommerkomitéen, der anerkender idéen, men samtidig
ikke er overbevist om gennemførligheden af den skitserede løsning med fiberglas-lameller. Hvordan reagerer
lamellerne på
vind, sol og publikumskontakt?
Værstedsgård

Træskive

Fadcadesejl

Det åbne ildsted er et godt formidlingsgreb, men næppe
af sikringsmæssige årsager realiserbart i en udstillingsbygning.
Logistik i forbindelse med publikumsbetjening, varelevering og affaldshåndtering skal bearbejdes.

UDSTILLING
Konceptet er båret af en stram vekslen mellem oplevelsesbaserede fiktionsfilm og vidensbaserede interaktive
udstillingsrum. Helt konkret opleves udstillingen som et
flow gennem fire filmrum og fire tematiserede udstillingsrum, skiftevis film, udstilling osv. Med afsæt i stemnings-

Skjoldet

22

Side 17
Kendingstal: 11212

XXX XXXXPLH
XXXXXXXX
ARKITEKTER
XXXX 23

SAMMENFATNING, UDSTILLING
Udstillingen er opbygget som en lineær fortælling i en
konsekvent vekslen mellem oplevelsesbaserede fiktionsfilm med afsæt i faktuel viden og videnbaserede udstillingsrum. Fire stemningsskabende film skaber liv og
identitet til fire udstillingsrum med originale genstande
og faktuelle oplysninger. Konceptet byder på en lovende
kombination af filmmediet i højeste kvalitet og genstandsudstilling med stort potentiale for indlevelse. Udstillingen
lægger op til en delvist styret udstillingsoplevelse.
Epilogen mangler konceptbeskrivelse.

HVAD SKAL DER ARBEJDES VIDERE MED,
UDSTILLING?
Det er nødvendigt, at figurerne, om de ønskes realiseret,
er veludførte og livagtige (kr. 500.000 pr. stk.) og skaber
identifikation og indlevelse. Der er stor fare for uncanny
valley konflikt mellem figurer og filmenes personer.
Det klare fokus, som den narrative fortælling skal bygges
op omkring, er krigeren, truslen sydfra og krig. Det fremgår ikke tydeligt af forslaget. Ravnen som formidler bør
ikke være nødvendig, hvis fortællingen er skarpt vinklet.
Fortællingen skal udspringe af genstandene, der skal
eksponeres maksimalt, da de er det originale, historiens
grundpiller. De museale fagfolk skal inddrages maksimalt
gennem arbejdet med det faglige indhold og det narrative
i filmene.
Logistikken omkring biograf- og udstillingsrum skal der
arbejdes med. Det nuværende forslag giver ventetid og
flaskehalse, og der skal være uhindret adgang mellem
udstillings- og filmrum, dog med undtagelse af introrummet. Anslagsrummet med modellerne (hvis de skal med)
er for trangt. Hvis der er installeret timer til intro, vil der
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opstå pladsproblemer ved ankomst til udstillingerne. Det
skønnes nødvendigt at redefinere ankomst og introbio.
Sidstnævnte bør være større end foreslået.
Udstillingsrummene beskrives som interaktive, men
umiddelbart kan man ikke læse det interaktive rum ud af
forslaget. Dog er rummet forsynet med interaktive skærme. I filmrummene opleves filmen på én væg. Det fremgår
ikke, hvorvidt de øvrige vægge er aktive i oplevelsen.
Ambitionen om at tilføre de originale fund liv gennem
den historie, de har fået i filmrummene, skal kunne
lykkes, hvis udstillingens fortællegreb skal fastholde
publikums opmærksomhed gennem hele udstillingen.
Scenografien i udstillingsrummene må have et stærkt
designislæt fra filmenes scenografi, og må i det hele taget
afstemmes nøje med filmene, hvis konceptet skal lykkes.
De foreslåede grafiske vikingemotiver er wallpaper og
må redefineres, så hvert rums scenografi individuelt
stemmer med de enkelte fortællinger og genstandenes
historier. Håndtering af sprogversionering i film- og
udstillingsrum er ikke omtalt.
Det arkæologiske tema Hvor ved vi det fra? skal konkretiseres.

ØKONOMI
Bygning
Det vurderes, at byggeriet kan realiseres inden for den
afsatte økonomiske ramme.
Udstilling
Udstillingskonceptet kan sandsynligvis realiseres inden
for den afsatte økonomiske ramme efter en bearbejdning.
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Søren Andersen Arkitekter A/S (ophavsret)
ICONO A/S (ophavsret)
DRIAS Rådgivende ingeniører A/S
Totalrådgiverteamets sammensætning:

SØREN ANDERSEN ARKITEKTER A/S
Niels Christian Andersen
Ivan Jensen
Kirsten Lilleøre
Martin G. Sørensen

ICONO A/S
Peter Bysted
Philip Egebak
Charlotte Hauch
Anders Peter Amsnæs

DRIAS RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Morten Kristiansen

BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING
Det er forslagets ambition ved udformning og placering af
oplevelses- og videncenteret at etablere balance mellem
nutid og fortid, både hvad angår bygningens form og den
stemning, man sættes i ved mødet med Trelleborg.
Forslaget beskrives som det formidlende led, der underordner sig monumentet, skaber oplevelser, formidler
viden og sætter historien i et nutidigt perspektiv.
Centeret er placeret i den sydlige del af byggefeltet med
en stor, grusbelagt forplads mod Trelleborg Allé. Bygningen er en sammenstilling af elementer og låner sit
hovedmotiv, de skråtstillede træsøjler, fra fx Fyrkat, mens
de buede vægge af in-situ støbt beton, der danner ramme
om udstillingen, følger et cirkelslag med samme radius
som ringborgen.
Hovedindgangen er placeret mod syd, hvor et fortov af træ
tager imod de besøgende og leder ind i bygningens foyer
langs den buede væg og rækken af skråtstillede træsøjler,
der bærer det store tag. Et markant rumligt forløb, der
optager terrænets stigning på ca. 1,5 m. Rektangulære
bokse beklædt med egeplanker skyder sig ud under
taget og danner en række køjer i foyeren, hvor et glittet
betongulv binder rummene sammen. Køjerne rummer
information, billetsalg, butik, café og undervisningslokaler og orienterer sig som kikkerter mod monumentet.
Samme motiv gentages mod øst, hvor køjerne danner
ramme om nicher i udstillingen og centerets administration, der har egen indgang fra syd. Værkstedet har adgang
til et overdækket gårdrum mod nordøst.
Ved landskabsbearbejdningen udlægges et stort åbent
areal, der giver panoramisk udsigt til monumentet fra
forpladsen og fra centerets velkomstarealer, mens
læhegn danner rum om Slagløse samt nicher for aktiviteter mod nord og skærmer parkeringspladsen, der
anlægges som en lang lomme langs grundens nordøstlige
grænse. Tilsvarende etableres læhegn mod syd langs
Trelleborg Allé for at fremhæve ankomsten til centeret.

26

SØREN
XXX
ANDERSEN
XXXX XXXXXXXX
ARKITEKTER
XXXX 27

28

SØREN
XXX
ANDERSEN
XXXX XXXXXXXX
ARKITEKTER
XXXX 29

Bufferparkering er udlagt i lysninger programmeret til
aktiviteter i skovområdet mod nordøst.
Centerets billetsalg og information er placeret i foyeren
som det første, man møder. Herfra er der desuden adgang
til garderobe og øvrige publikumsfaciliteter. Fra foyeren
er der adgang til den buede udstillingssal, der følger
terrænet og afsluttes i foyeren mod nord, hvorfra der er
adgang ud til Slagløse og aktivitetsområder anlagt som
lysninger i terrænet eller tilbage gennem foyeren til café
og butik.

SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.
Centerets størrelse, placering og orientering mod en stor
åben forplads i den sydlige del af byggefeltet virker efter
dommerkomitéens vurdering modsat forslagsstillerens
hensigt. Bygningen fremstår ikke som et formidlende
led, der underlægger sig monumentet, men påkalder sig
unødig stor opmærksomhed ved ankomst. Herved forskydes balancen og i stedet for at understøtte ankomsten til
og oplevelsen af monumentet, peger centeret på sig selv.
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Det sammensatte arkitektoniske udtryk, der både låner
motiver og geometri fra langhus, ringborg og nyere arkitektur, resulterer i et ekspressivt udtryk, der forekommer
fremmed for stedet. Den funktionelle disponering med
en langstrakt foyer og en række køjer er klar, men kan
medføre, at aktiviteterne i køjerne isoleres fremfor at
bidrage til at skabe liv og sprede energi i velkomstområdet. Dette viser sig allerede ved ankomsten, hvor
information og billetsalg er svære at få øje på og skaber
en barriere i forhold til at integrere butikken som en vigtig
aktivitet i velkomstområdet. Samme problematik gælder
for disponering af caféen.
Adgangen til særudstillingen er velbeliggende ved
indgangen til udstillingssalen, hvori terrænspringet på
ca. 1,5 m omvendt vil blive en stor binding både i forhold
til tilgængelighed og til mulighederne for senere at kunne
opbygge nye udstillinger.
Udstillingens bratte afslutning i en relativt smal gang mod
nord leder ikke publikum naturligt videre, hvorved man let
vil kunne tabe tråden. Hvad skal man nu, skal man gå ud
ad døren eller ned ad de lange ramper tilbage i foyeren?
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ØKONOMI
Parkeringspladsen anlægges mellem læhegn mod
nordøst, hvilket nedtoner bilernes tilstedeværelse, men
resulterer i lange gangafstande og en række logistiske
uhensigtsmæssigheder ved ankomst.
Forslaget skal roses for mange fine intentioner, men
det lykkes kun i begrænset omfang at omsætte disse til
hensigtsmæssige løsninger. Det er dommerkomitéens
vurdering, at den skitserede placering af centeret på
grunden er hovedårsagen hertil.

UDSTILLING
Publikum inviteres ved indgangen til at tage en nøgle til
Trelleborg. Nøglen er en kopi af en ægte nøgle fundet
ved borgen og er forsynet med RFID-chip. Den er
nøglen til information og til indsamling af data gennem
udstillingen. Det beskrives ikke nærmere, hvilken
formidling nøglerne udløser.
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Undervejs i udstillingen møder publikum fiktive vikinger
fra borgen. De dukker op og forsvinder som projektioner
på skærme og er ledsaget af tekst, ikke speak, for hermed
at understrege, at de ikke tilhører vores tid med vores
sprog. Vikingerne personliggøres ikke gennem fiktive
fortællinger, narrativer, til direkte identifikation. Politiske
og historiske begivenheder omtales sammen med anden
fagarkæologisk viden. Langhuset er en designmæssig
abstraktion over vikingetidens langhus, hvor familien,
krigere, kvinder og børn, træder frem via projektioner
af skuespillere i vikingekostume. Udstillede fund vises
også frem af vikingerne. Genstandene tilføres ikke liv og
identitet via fortælling.
Skjoldet ledsages af en narrativ fortælling, der markerer
skiftet i udstillingen fra dagligdag til krig. Angrebet på
borgen fremstilles som et animeret slag mellem to hære.
Indbygget suspence og chokeffekter loves, bl.a. klimaks
med branden, men slaget mangler en mere detaljeret

beskrivelse. Sidste rum omhandler arkæologien. Forskere optaget på green screen formidler og viser fund og
fortæller om arkæologiske analysemetoder. Nøglerne kan
give adgang til et dybere informationslag. En interaktiv
installation med bueskydning omtales som et eksempel
på et element i udstillingsrummene.

Bygning
Det vurderes, at byggeriet kan realiseres inden for den
afsatte økonomiske ramme.
Udstilling
Forslaget vurderes til efter en bearbejdning at kunne
realiseres inden for den økonomiske ramme.

SAMMENFATNING, UDSTILLING
Forslaget berører ikke de fem temaer indgående. Det
forekommer ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet til,
at man kan danne sig et klart indtryk af ambitionen
med projektet. Med undtagelse af slaget er der kun få
antydninger af indlevelse og anvendelse af narrative
virkemidler. Den dramaturgiske fortælling mangler i store
dele af forslaget, der i høj grad bygger på arkæologisk
faktuel viden. Nøglerne, der må betragtes som et væsentligt greb, mangler en klar funktionsbeskrivelse og rolle i
formidlingen.
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ARKITEKT,
TOTALRÅDGIVER MED OPHAVSRET

BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING

Erik Møller Arkitekter
Rikke Hansen, partner, arkitekt MAA
Johanne Donsted
Gunhild Askehave

Forslaget beskriver bygning, landskab og udstilling som
den vigtige ramme om fortællinger, formidling af viden
og stemninger, der befordrer besøgerens egen fantasi
og lyst til at gå på opdagelse på Trelleborg. Visionen er at
forstærke ringborgens landskabelige placering, styrke
oplevelsen af det store cirkelslag og udpege ringborgen
som hovedattraktion.

ARKITEKT,
UNDERRÅDGIVER MED OPHAVSRET
TERROIR Arkitekter
Gerard Reinmuth
Rodrigo Velázquez Bemabéu
Mark Bishop (arkitektstuderende)

LANDSKABSARKITEKT,
UNDERRÅDGIVER MED OPHAVSRET
Henrik Jørgensen Landskab as
Elisabeth Vilstrup

UDSTILLING,
UNDERRÅDGIVER MED OPHAVSRET
OddFishlein I/S
Gudjon Odd
Redia A/S, Mikkel Bech

AKSEL V. JENSEN, RÅDGIVENDE
INGENIØRFIRMA A/S
John Jensen
Lars Rex Olsen, konstruktioner
Anders Lundquist, installationer
Tommy Rhod Elinst, CTS

Centeret er placeret tilbagetrukket på bakkekammen
mod nord, hvorfra der er storslået udsigt til monumentet,
og med ambition om at indtage en sekundær rolle i
terrænet og således heller ikke dominere udsigten fra
borgvolden. Bygningen har et selvstændigt arkitektonisk
udtryk, der er udledt af geometrier, der ikke længere
kan opleves på stedet: de skulpturelle, kurvede flader i
palisaden og langhusets svungne tag. Bygningen består
af fire bygningsfløje, der samles til en helhed under
en udspændt, organisk formet tagkonstruktion, der er
beklædt med mørke, matte metalplader. Bygningens
lukkede facader er beklædt med mørkt, brændt træ,
indvendige vægge er af træ med forskellige teksturer,
mens gulvet fremstår som en sammenhængende flade
af glittet beton. Lofterne fremstår lyse og med akustisk
regulering, hvis materialitet ikke er beskrevet.
De fire bygningsfløje danner klare rammer om foyer mod
syd, administration mod øst og udstillingen, der disponeres i to bygningsfløje mod nord og vest, hvorved der
skabes et enkelt flow, der binder hverdag og oplevelser
sammen.

KONSULENT UDEN OPHAVSRET
Andres Dobat, lektor, Aarhus Universitet

Fra ankomstpladsen ledes publikum naturligt ind i
foyeren med god forbindelse til information, billetsalg,
butik og garderobe, og hvor café og multifunktionsområde
er orienteret mod udsigten til monumentet.
Personale, undervisning og værksted har afskærmet
adgang fra skovområdet mod nordøst og gennem
administrationsfløjen fra foyeren. Leverancer til køkken
og udstilling sker via hovedindgangen og udstilling sker
via hovedindgangen.
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Bygningen kan aflæses som en passage i landskabet og
indrammer kig mod monumentet, Slagløse og det bagvedliggende landskab, der således integreres i centerets
oplevelses- og formidlingsunivers.

af eg, skovæbler og græssende får. Engen afgrænses
med lange hasselhegn, således at der ikke bliver udsyn
til monumentet fra adgangsvejen. I engen udlægges
buffer-parkering på skærvearmeret græs.

Udstillingen har ind- og udgang samme sted fra foyeren.
Særudstillingsrummet ligger lidt gemt væk i et hjørne
af udstillingen uden adgang fra foyer og kan derfor
få vanskeligt ved at fungere efter hensigten, som et
selvstændigt udstillingsrum.

Centerets disponering, placering mod nord og samspil
med landskabet skaber en række fine forløb og rum,
der støtter ankomst, ophold, aktiviteter i terrænet og
sammenhængen med Slagløse, der integreres naturligt
i bevægelsesforløbet fra centeret til monumentet.

Udstillingen inddrager udearealerne meget direkte
gennem store, åbne glaspartier. Dette kan være en udfordring i forhold til at få udstillingen til at fungere optimalt.
De store glaspartier er en væsentlig del af husets udtryk,
fordi de bidrager til, at det store organisk formede tag
opleves som en svævende, udspændt flade over et sted i
landskabet.
Landskabsbearbejdningen støtter med enkle og store
træk oplevelsen af monumentets storhed. Trelleborg Allé
foreslås omlagt, så den fører direkte til hovedindgangen
og parkeringspladsen, der er udlagt let forsænket mellem
et nyt stendige og det eksisterende levende hegn mod øst.
Langs adgangsvejen mod vest etableres en eng med lunde
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SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.
Forslaget er ambitiøst i sin søgen efter et markant,
selvstændigt arkitektonisk udtryk til oplevelses- og
formidlingscenteret. Dommerkomitéen har haft stor
sympati for den indlevede beskrivelse og forståelse for
stedet og udfordringerne forbundet med at bygge netop
her. Man kan mærke historien, nærheden til naturen
og respekten for monumentet. Tilrettelæggelsen af
publikums bevægelser og oplevelser i det samlede
forløb fra den skærmede ankomst med det underspillede
parkeringsareal, over forpladsen og gennem udstillingen
til mødet med monumentet er overbevisende løst.
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UDSTILLING
Den arkitektoniske bearbejdning af centeret, med reference til geometrier udledt af stedet, har givet anledning
til diskussion. På den ene side er dommerkomitéen
enig i, at bygningen bør have et selvstændigt, moderne
arkitektonisk udtryk, og at dette gerne må trække på
referencer fra stedet og dets historie. På den anden side
er det opfattelsen, at det arkitektoniske udtryk bør være
så præcist formidlet, at det kan stå alene, forklare sig
selv. Dette sidste har dommerkomitéen haft svært ved at
finde forløst i forslaget.
Den rumlige organisering skaber gode sammenhænge og
giver mange fine oplevelser i samspil med omgivelserne.
Hvor bygningens ydre materialekarakter understøtter
stemningen, naturen og de mange lag i historien, er
det dog som om de indre rumligheder peger i en anden
retning ved at fremstå voluminøse, enkle og i en materialitet, der ikke rummer samme oplevelsesmæssige
intensitet og stemningsgivende associationer.

Med udstillingen ønskes besvaret nogle af de mange
spørgsmål, mødet med de udstillede genstande og
fortællingerne afføder hos publikum. Svarene formes
gennem fortolkninger til et samlet billede af vikingetidens
Trelleborg.
I anslaget, Portalen, præsenteres besøgende for seks
vikinger, der projiceret på skærme råber gæsterne an,
når de nærmer sig. Desuden en 3D digital visualisering
af Trelleborg, hvor borgens arkitektur og opbygning
endvidere formidles. Brugerne inddrages her også via en
skærmvæg med testimonials.
Udstillingen er inddelt i stemningsrum: Ringborgen,
Statsdannelse, Krigerliv, Efterspil. I Ringborgen er borgen
central, dens opførelse, arkitektur og byggematerialer. En
rumlig abstraktion over Trelleborgskoven med indbygget
formidlingslag er fysisk i rummet. Handels- og krigsskibe
formidles ud fra et dualitetsgreb, ligesom våben- og

SAMMENFATNING, UDSTILLING
arbejdsøkse. I Statsdannelsen er Harald Blåtands
mønt den centrale genstand, den ene genstand med
den store betydning og symbolværdi. Mønten foreslås
stærkt og stort iscenesat for at give den magt og fokus
formidlingsmæssigt. Herunder tematisk formidling
langs væggene. I Krigerliv har skjoldet en central rolle
og er udstillet i gulvet under et skjold af kopiskjolde, der
tilsammen danner et interessant stykke udstillingsdesign.
Skjoldets liv og dets forskellige funktioner formidles, og
ved en installation kan man bygge sin egen kriger. Der
er ikke som sådan et slag i oplægget. I Efterspillet er
grave og offerbrønde. Her er det et spændende greb at
lade skelletterne leve og få identitet, og lade de levende
vikinger bag skeletterne tone frem og fortælle deres egen
historie.

Flere udstillingselementer er interaktive, og udstillingen
fremstår samlet som en række formidlingselementer,
hvoraf en del er digitale. Arkæologien er indbygget i
temarummene, og har ikke et særskilt afsnit. Den fiktive
dramatiserede fortælling er nedtonet.
Der savnes en sammenhængende narrativ fortælling med
mulighed for identifikation og indlevelse i et vikingekrigerliv. Udstillingsrummenes stemninger og scenografi
berøres kun sporadisk, ligesom formidlingsgrebet ved
Harald Blåtands mønt ikke forekommer overbevisende
som et stort og vigtigt greb om en lille, central genstand.

ØKONOMI
Bygning
Bygningen kan sandsynligvis bygges efter nogen bearbejdning inden for den økonomiske ramme.
Udstilling
Udstillingskonceptet vurderes til efter en bearbejdning at
kunne realiseres inden for den økonomiske ramme.
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Jan Ammundsen, seniorpartner
Kim Herforth Nielsen, seniorpartner
Dennis Carlsson
Christian Hommelhoff Brink
Sang Yeun Lee
Andrea Baresi
Mathilde Manz

Forslaget beskriver en bygning, der lægger sig meget tæt
op ad Trelleborgs klare geometri og grønne fremtoning.
Med en afklaret og renset figur fremtræder det nye
besøgscenter som en grøn bakke, der med sin konkave
form kontrasterer Trelleborgs konvekse figur. Intentionen
er en ikke-bygning, som et stykke land-art, der i sin
fremtoning indskriver sig i stedets historie og som sådan
opleves som en lillebror til Trelleborg.

ORBICON
Christian Kjellerup Walther
Anders Jensen Holm

KARRES+BRANDS
Sylvia Karres
Darius Reznek
Zuzana Jancovicova
Jusyna Chmielewska

UDSTILLINGSDESIGN
Atelier Brückner, ophavsret til udstillingsdesign
Britta Nagel, partner
Amit Reshef
Cord-Hinrich Grote
Till Zocher

YOKE
Jesper Harding Sørensen, adm. direktør
Sophie Warberg Løssing
Simon Marxen

Højen kan bestiges af publikum, der herfra har et flot
kik til Trelleborg, samtidig med at det nye anlæg fra
Trelleborg vil syne af meget lidt. En amfitrappe udformet
i højen danner samlingssted, inden man bevæger sig ud i
landskabet. To modstående hjørner i snittet rejser sig og
markerer ankomsten i øst, og mod vest danner hjørnet en
panoramafacade med kik fra caféen mod Trelleborg.
Et symmetrisk snit ned gennem bygningen tegner en
visuel forbindelse mod Trelleborg og markerer samtidig
ankomstområdet til oplevelsescenteret. Fra dette
mellemrum åbner højens nordlige del sig med en ren
glasfacade, der tillader besøgende visuel kontakt til
ankomst, café og udstillingsområdet. I kontrast hertil
og med reference til vikingeborge og skibe tænkes den
indre sydfacade beklædt med kraftige træsveller eller
stubbe, der som en organisk matrix føjer sig og danner
hulelignende uderum, der giver plads til uformelle mødesteder. Smalle vinduer skal balancere mellem dagslys
til personalets kontorpladser og samtidig fungere tilpas
private over for nysgerrige besøgende.
Fra foyeren ledes den besøgende gennem en cirkulær
bevægelse rundt i udstillingen, tilbage langs med
glasfacaden for så at slutte i caféen. Herfra er der udgang
til terræn og videre over til Trelleborg.
En evt. fremtidig udvidelse tænkes placeret i højen syd
for administrationsområdet. En tilgang hertil vil ske i
kælderniveau eller ved en lokal overdækning af snittet/
passagen.
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Tre ruter er udlagt i terræn, hvor de favner hver sit område: fortællingen om borgen, området omkring Slagløse og
ruten ved ankomsten til centeret. Forskelligt udformede
nedslag på ruterne suppleret af pavilloner fortæller via
link til udstillingen om historiske nøglepunkter i området.
Centeret er placeret i den sydlige del af byggefeltet,
ganske tæt ved indkørslen til området. Publikum svinger
uden om den nye bygning, og videre op til det grusbelagte
parkeringsareal. Et udvidet parkeringsareal er udlagt
tæt ved den eksisterende højderyg, og beplantning og
det samlede p-areal ligger derved godt skjult set fra
Trelleborg.

SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.
Bygningens udtryk har skabt vigtige diskussioner i
dommerkomitéen. Hvor tæt på kan et nyt bygningsværk
lade sig indskrive i stedets historie, som Trelleborgs lillebror som forslagsstillerne selv udtrykker det? Bygningen,
der umiddelbart kan give misvisende associationer til
en gravhøj, er samtidig placeret så tæt på Trelleborg
som muligt. Det er en hårfin balance, forslagsstillerne
forsøger at udøve, og dommerkomitéen har stor sympati
for det konsekvente udgangspunkt. Dommerkomitéens
medlemmer er dog enige om, at intentionen har svært ved
at lande, og at det endelige udtryk virker mod hensigten.
På trods af, eller måske netop fordi bygningen står så
klart i sit anslag, opstår der en række problemer. Eksempelvis er bygningens 80 meter i diameter i et plan en
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udfordring at få løst omkring bygningens vestlige facade,
hvor der vil opstå væsentlige terrænspring. En nærmere
redegørelse mangler desværre i materialet.
Det dramatiske snit ned i bygningen slår en tone an, der
går godt i spænd med de dramatiske fortællinger, stedet
kan præstere. Den store glasfacade er en imponerende
kontrast til det lukkede ydre. Glasfacaden byder flot
velkommen til de besøgende. Den besøgende modtages
af et centralt beliggende billetsalg kombineret med café.
Den besøgende ledes herfra rundt i en cirkulær bevægelse, hvor man afslutningsvis kan vælge at gå i caféen eller
ud i landskabet.
I bakkens sydlige del gemmer de forskellige personalefaciliteter sig. Den mere tillukkede nordvendte facade
forringer dog lyskvaliteten i de nødvendige arbejdspladser, og personalets eneste udsigt vil være nysgerrige
besøgende.
Selve bygningens placering syd på grunden giver gode
muligheder for at gemme parkeringen af vejen mod nord.
Den nordlige parkering sammen med centerets bredde
gør dog, at gæster, der har parkeret, skal krydse de
kørende besøgende. Den sydlige placering på grunden gør
også, at Slagløse ender som et tilvalg for den besøgende
og ikke som en naturlig del af oplevelsen. Centerets klare
øst/vestlige orientering vender ryggen til Slagløse i nord.
Det er derfor dommerkomitéens indtryk, at forslagets
klare hovedgreb, sammen med den sydlige placering, på
flere måder begrænser funktionaliteten. Dette, sammen
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med forslagets tætte indskriven sig i stedets historie,
overbeviser ikke dommerkomitéen. Forslaget skal have
stor ros for dets konsekvens og det i øvrigt meget flotte
grafiske materiale.

fakta og fiktion. Publikum interagerer ved at røre ved
kopier af våben i udstillingen, og speeder derved handlingen op, før den igen går tilbage i slowmotion. Dagen
derpå er stemningen bestemt af slagmarkens døde og af
oprydningen efter slaget.

UDSTILLING

Historien, herunder den dramatiserede fortælling, fortsætter ude i landskabet ved fysiske stationer og via Apps.

På baggrund af de arkæologiske fund og vores viden om
begivenhederne ledes de besøgende ind i fortællingen om
de mennesker, der levede på Trelleborg, for til sidst selv
at blive en del af historien som krigere på slagmarken.
Historien rekonstrueres og tager form, efterhånden som
de besøgende bevæger sig gennem udstillingen og dybere
ind i fortællingen. Der tages udgangspunkt i det faktuelle,
det vi ved, og derefter tilføres det narrative, det fiktive lag,
der fuldender historien.
Udstillingen opbygges som en fortælling i seks kapitler:
Udgravningen, Kortet, Hverdagsliv, Slaget – forberedelsen, Slaget – udførelsen og Udenfor. Alt i alt er de fem
fortællinger imødekommet. I udgravningen er publikum
under jorden med menneskenes materielle levn, der er
udstillet i iscenesatte montrer med hhv. et arkæologisk
og videnskabeligt og et narrativt lag. Historierne om
genstandene vækkes til live, efterhånden som man
bevæger sig gennem udstillingslandskabet. De valgte
hovedpersoner – arkitekten, krigeren, kvinden og barnet,
toner frem som slørede skikkelser af den arkæologiske
information.
Designinstallationer veksler med projektioner og fortælling i en samlet set rumlig og kropslig oplevelse. Designet
er minimalistisk. Interaktive lag aktiverer gæsterne og
er med til at give liv til fortællingen. I Slaget er skjoldet
centralt for fortællingen, og krigerne gør sig klar til kamp.
Der gribes til våben. Publikum står ved Slaget sammen
med krigerne foran porten til borgen, der er fremstillet
1:1 i modsætning til de øvrige abstrakte designelementer.
Slaget brager for fuld udblæsning med skelnen mellem
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SAMMENFATNING, UDSTILLING

ØKONOMI

Bortset fra Udgravningen og Slaget er udstillingsdesignet
meget abstrakt. Det minimalistiske udtryk kræver
viden og stor fortolkningsevne hos publikum. De
spøgelsesagtige, slørede figurer, der, efterhånden som
udstillingen skrider frem, udfolder sig til mere konkrete
menneskeskikkelser, er diffuse, og der savnes en konkret
krigerfortælling, mennesker af kød og blod. Den meget
konkrete fortælling, der ønskes udfoldet, forløses ikke
gennem det valgte designgreb.

Bygning
Projektet forekommer komplekst, herunder bl.a. opbygningen af facader. Projektet vurderes til ikke at kunne
realiseres inden for den økonomiske ramme.
Udstilling
Udstillingskonceptet kan sandsynligvis realiseres inden
for den økonomiske ramme.
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UDSTILLINGSDESIGN
Kvorning Design & Kommunikation

Forslaget tager udgangspunkt i Trelleborgs cirkulære
geometri og i vikingernes verdensbillede, der forbinder
vand, jord, luft og ild. Trelleborgs geometri, den
cirkulære figur med åbninger til de fire verdenshjørner,
parallelforskydes over i det nye center, der placeres oppe
i det nordvestligste hjørne af grunden. Placeringen her
på højdedraget giver en fabelagtig udsigt mod Trelleborg.
Forslagsstilleren forestiller sig, at denne stoflighed og
karakter slår tonen an i det nye center.
Godt beskyttet bag Slagløse og bakkelandskabet
ankommer man fra Trelleborg Allé til et større parkeringsområde. Fra parkeringspladserne bevæger man sig
mod centeret, hvor en stor rampe fortolker Trelleborgs
indgangsporte og leder ned til indgangen. Bygningen er
udført i beton støbt på stedet, og sammen med en kraftig
port i egetræ arbejdes der allerede ved indgangen med
den rå stemning.
Bygningens funktioner er som ved Trelleborg indrettet
efter et ortogonalt system. Det første, man møder som
besøgende, er ankomst, aktivitetsområde og caféen, der
befinder sig i det sydlige område i bygningen. I tilknytning
hertil findes et mindre anretterkøkken og depotrum. En
lysgård trækker dagslys ned i det dybe opholdsområde og
fungerer som rumdeler mellem café, foredragsområde
og foyer. Fra caféen er der panoramaudsigt over mod
Trelleborg, og det er her, man naturligt ankommer fra
spadsereturen i området.
Fra foyeren er der desuden indgang til udstillingen i bygningens nordøstlige hjørne. Forslagsstillerne beskriver
detaljeret bevægelsen rundt i udstillingen, der ender i
foyeren, hvor den startede.
I bygningens nordvestlige del finder vi tilbagetrukket
placeret medarbejderfaciliteter, møderum og værksteder
med egen skjult indgang mod nord.
Fra både caféen og foyeren er der udgang til en udsigtsog aktivitetsplatform, der giver den besøgende et godt
overblik over landskabet. En enkel rute er lagt ud fra
besøgscentret gennem Slagløse og videre til Trelleborg.
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På vejen brydes spadsereturen op i forskellige hot spots
der via digital eller fysisk information fortæller om
vikingernes verden.

SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.
Dommerkomitéen fattede stor sympati for den djærve
intention i projektet. At de fire elementer jord, luft, vand
og ild ikke bare er luftige begreber, men at publikum
skal gribes af den særlige stoflighed og tyngde, der
kan katalysere en dyb udstillingsoplevelse. En mørk og
stemningsfuld visualisering viser caféen med det store
ildsted, dyreskin på det rå betongulv, plankeborde og
trælofter. Det centrale ildsted må af sikringsmæssige
grunde desværre anses som ikke-realistisk i en publikumsbygning som denne.
Forslagsstillerne har også lagt bygningen i det fjerne
nordlige hjørne, så man fint afvikler parkeringen inden
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ankomsten til udstillingsbygningen. Med mulighed for
også at komme op på det runde tag vil der desuden herfra
være en fabelagtig udsigt til Trelleborg. Dog er er der
udbredt betænkelighed ved den store rampe. Rampen er
skitseret uden reposer, så den reelle størrelse må anses
at være en del længere, og fylde en del mere i landskabet.
Ligeledes vil en afvanding af den store flade være en
udfordring ved kraftige regnskyl. Måske detaljer, men ikke
desto mindre detaljer, der vil influere en del på designet.
Bygningens indre organisering virker rimeligt afklaret.
Specielt er arbejdsforholdene for personalet, værkstedet
og vareindleveringen vellykket. Dog virker ankomst- og
caféområdet en smule uorganiseret og personalekrævende. Billetsalg ligger langt fra anretterbordet i
caféen, der i øvrigt virker minimal og uden bufferzone, og
foredragsområdet ligger uhensigtsmæssigt placeret som
en del af caféområdet. Fra udstillingen starter og lander
man i foyeren, i bygningens ankomstzone, hvor man lidt
uskønt krydser gæster ved garderobe og billetsalg.
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Den meget teknologitunge udstilling med mange individuelle formidlingsteknologier nødvendiggør et driftssikkert
styresystem, hvorved al IT-formidling er samkørt.

våben. Udstillingerne er teknologitunge. Lyduniverset er
centralt i formidlingen, og der savnes en overbevisende
løsningsbeskrivelse.

SAMMENFATNING, UDSTILLING

ØKONOMI

Udstillingen aktiverer og involverer den besøgende fra
ankomsten, og via et digitalt armbånd vil gæsten indleve
sig i en vikingeidentitet gennem personlige fortællinger
og anråb. Konceptet skaber rum for indlevelse og identifikation med vikingekrigeren og andre karakterer, og der
er masser af suspence og IT-baseret levendegørelse af
vikingetiden. I slaget udfordres publikum til kamp med

Bygning
Det vurderes, at byggeriet kan realiseres inden for den
økonomiske ramme.
Udstilling
Det vurderes, at forslaget ligger i den dyre ende, og
at det har svært ved at kunne realiseres inden for den
økonomiske ramme.

UDSTILLING
Gæsten er viking i udstillingsoplevelsen, og billetten
er et digitalt armbånd, der udløser en personlig guide/
vikingekarakter. Forslaget indeholder løsninger på
formidlingen af de fem temaer, hvor gæsten som viking
involveres i historiens dramatik. På Torvet, i Gaden, på
Tingstedet, i Slaget og i Dødsriget sættes stemningen
for vikingetidens Trelleborg. Med den overordnede
dramatiserede fortælling, tilsat rigeligt med suspence,
dramatik, aktivering af følelser og sanser, skabes rum
for sansemættet indlevelse, oplevelse og interaktion.
I Slaget imødekommes ønsket om at bruge våben, at
kæmpe som viking. Den dramatiske storyline er meget
klar og gennemarbejdet, ligesom beskrivelsen af
publikums interaktion med udstillingens karakterer og
øvrige elementer. Scenografien bæres af projektioner og
designelementer med et vikingetidigt formsprog.

referencer til den lokale og den overordnede historiske
virkelighed. Forslaget rummer et digitalt formidlingslag
til brug via mobiltelefon ude i landskabet.

Forslaget gør omfattende brug af digitale virkemidler;
digitalt armbånd, der udløser formidling på de ønskede
sprog, animationer, film, Peppers Ghost, hologrammer,
projectionmapping m.m.

Konceptet, at lade alle informationer til publikum udløses
via tracking af elektroniske chips, er en konsekvent løsning, og fordelagtig ved sprogversionering. Dog kan gæsternes individuelle informationer blande sig med hinanden
i rummene i en sådan grad, at der opstår et lydinferno,
hvor den enkelte gæst ikke kan høre sin egen information.
Dette kan løses ved headsets, men dermed også med fare
for, at udstillingen ikke lykkes som socialt mødested.

Epilogens møde med arkæologerne i landskabet giver
mulighed for en personlig formidling, hvor udgravning,
anlæg og fund sættes ind i en arkæologisk helhed med
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Med det konceptuelle valg fra ankomsten, at kommunikere direkte til gæstens vikingeidentitet, forventes det,
at alle gæster indlever sig som viking, og identificerer
sig med en af de ti karakterer i udstillingen. Hvis man
skal lade sig kommandere af og adlyde en projiceret
viking, kræves det, at de narrative elementer – fortælling,
scenografi, lydunivers og andre virkemidler for sanserne
– spiller 100%. Der er fare for, at gæsten føler sig talt ned
til. Det er et interessant udspil at lade personer træde
frem for publikum som hologrammer, men det er vanskeligt med overbevisende resultat. Forslaget er meget
teknologitungt og sårbart med hensyn til driftssikkerhed.
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