
Nyborg Slot har altid været under ud-
vikling og forvandling. Helt tilbage fra 
dets spæde start blev der bygget til og 
moderniseret. Kigger man på slottets 
ca. 800 års historie, er det mere reg-
len end undtagelsen, at der har været 
et slotsprojekt i gang. Derfor er det 
igangværende projekt på sin vis ikke 
mere unikt end flytningen af Vagttår-
net i (starten af) 1300-tallet1, Margre-
the I’s udbygning af slottet i slutnin-
gen af 1300-tallet eller Christian III’s 
udbygning af kongefløjen og byens 
befæstning i midten af 1500-tallet.

Det nye slotsprojekt begyndte kort 
efter fusionen af Kerteminde Museer 
og Nyborg og Omegns Museer i 2009 
(nu Østfyns Museer). Der blev udar-
bejdet en vision for at fremme formid-
lingen på Nyborg Slot og træk  ke det 
ud af den glemsel, slottet befandt sig 
i. Slotsprojektet er i denne artikel de-
fineret som det todelte pro  jekt: restau-
rering og udbygning af Nyborg Slot, 
herunder samspillet mellem samar-
bejdspartnerne, arkæologiske undersø-
gelser og andre forundersøgelser samt 
formidlingsprojektet lavet i samarbej-
de med Moesgaard Museum. Formid-
lingsprojektet vil kun sporadisk blive 
behandlet, hvor det er relevant.

I de første tre-fire år arbejdede 
man med at styrke visionen, styrke 
formidlingen samt foretage arkæolo-
giske undersøgelser på Slotsholmen. 
Derudover blev der forhandlet med 
kommune og styrelser omkring de 
store planer og muligheden for de-
res udførelse. I perioden 2013-16 
tog projektet fart, der blev indgået et 
partnerskab mellem Østfyns Museer, 
Nyborg Kommune, Slots- og Kul-
turstyrelsen, A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal og Realdania, og 
man igangsatte en række forunder-
søgelser for at klarlægge potentialet i 
slotsprojektet samt undersøge slottets 
bygningsmæssige tilstand i forhold til 
en forestående restaurering.

Disse undersøgelser og deres resul-
tater udgjorde baggrunden for den 
internationale arkitektkonkurrence, 
som blev udskrevet i 2015 og afgjort 
i marts 2016. Siden da har man ar-
bejdet med at forbedre og færdiggøre 
det vindende forslag, så det i efteråret 
2018 kunne sendes til behandling af 
fredningsmyndighederne.

Jeg vil i artiklen kigge på de faser 
og processer, der ligger bag slotspro-
jektet, samt de udfordringer projektet 
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har været igennem. Jeg vil også reflek-
tere over begrebet værdi i en kultur-
arvssammenhæng. Afsluttende vil jeg 
gøre status over det store projekt og 
kigge fremad mod Nyborg Slots næ-
ste epoke.

Hvad skaber værdi?
Grundprincippet i arbejdet på Slots-
holmen er, at fortidsmindet skal tilfø-
res værdi, men hvad regnes for værdi, 
og hvordan bruges begrebet i kultur-
arvssammenhæng? Oftest er det en 
diskussion om, hvorvidt man snakker 
økonomisk værdi eller kulturel værdi, 
og om disse skal ses i sammenhæng 
eller ej. Kulturel værdi kan for ek-
sempel være øget lokal stolthed eller 
værdi, fordi en genstand er vigtig for 
forståelsen af eksempelvis den natio-

nale historie. Senest er der også ble-
vet forsket i, om den kulturelle værdi 
kan medføre en økonomisk gevinst, 
eksempelvis har den engelske arkæo-
log Paul Burthenshaw argumenteret 
for, at en øget borgerinddragelse i 
arkæologiske udgravninger giver en 
større opbakning og lokal stolthed 
over fundene.2 Dette kan medføre, 
at borgere i højere grad går på deres 
lokale museum, eller at huspriser sti-
ger,3 og dermed giver den kulturelle 
værdi, som den fælles udgravning ek-
semplificerer, et økonomisk afkast for 
lokalområdet.

Værdibegrebet kan bruges på flere 
områder i en kulturarvssammenhæng, 
dels omkring formidlingen af histo-
rien/kulturarven, dels i forhold til be-
varelsen af kulturarven/bygninger og 
ruiner. Kigger man på formidlingen 

Figur 1. Eksempel på Nationalmuseets etnografiske udstilling.4
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først, har der været en tendens de sid -
ste 10-20 år mod at gøre museums-
formidlingen mere interaktiv og ind-
dragende. Maja Rudloff og andre 
forskere argumenterer for, at museer 
har skiftet fokus fra genstanden til be-
skueren. Den teknologiske udvikling 
og nye medier har været med til at 
fremme denne ændring, som også har 
gjort, at museer nu er meget optaget 
af, hvordan den besøgende oplever 
museernes samlinger og udstillinger.5 

Derudover er museerne i højere grad 
blevet et instrument, der spiller en 
aktiv rolle i formidlingen af samfun-
det og vores hverdag gennem »frivil-
lig læring«6. Rudloff argumenterer 
også for, at den øgede medialisering 
af museerne skal ses i lyset af en ge-
neral øget brug af medieteknologi i 
samfundet.7

Dermed er man gået fra et stand-
punkt, der siger, at genstande fortæl-
ler historien selv, til et standpunkt 
hvor historien eller fortællingen er 
det vigtige, og genstanden er en ma-
terialisering af denne. Ser man for ek-
sempel på Nationalmuseets etnogra-
fiske udstillinger, er det tydeligt, at 
de er fra en tid, hvor genstande blot 
skulle udstilles med et lille skilt, der 
kort fortalte, hvad man kiggede på, 
samt hvor og hvornår museet havde 
skaffet det. Kigger man derimod på 
det nye Tirpitz museum, er det meget 
tydeligt, at værdien i udstillingen skal 
findes i oplevelserne og fortællinger-
ne. Her kan museumsgæsten gå ind 
i en bunker eller sidde i en gammel 

redningsbåd, alt imens lys og lyde 
pirrer personens sanser8. Genstandene 
er altså vigtige, idet de danner bag-
grund for fortællingen eller bliver en 
materialisering af fortællingen.9

Samtidig med den øgede mediali-
sering er der også vokset en holdning 
frem, som tager udgangspunkt i, at 
ting og steder kun er vigtige – eller 
værdifulde, hvis de kan sættes ind i en 
nutidig relation eller tydeligt fortælle 
os noget om, hvordan samfundet har 
udviklet sig. De færreste mennesker 
i det moderne samfund ser nemt og 
tydeligt betydningen af for eksempel 
gravhøje, stensætninger eller ruiner, 
og det gælder både i Danmark og i 
resten af (i hvert fald) den vestlige 
verden. Derfor er formidlingen af ste-
derne blevet enormt vigtig. Langt de 
fleste museumsgæster har brug for, at 
kulturarven bliver tydeliggjort enten 
visuelt eller gennem audiofortællin-
ger.

Dette forhold gør sig i den grad 
gældende i relation til Nyborg Slot og 
argumentationen bag slotsprojektet. 
Man kan fortælle og forklare, hvor-
dan slottet i 1500-tallet var et stort 
firlænget borganlæg, men det er sta-
dig svært for en besøgende at forstå, 
hvordan det har været at ankomme til 
byen og passere forbi slottet. Derfor 
argumenterer partnerskabet for, at 
man ved at bygge en ny fløj og opføre 
en ringmur kan formidle den følelse 
og skabe en bedre forståelse af borg-
anlæggets betydning og brug i mid-
delalderen.10
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Museet har siden sin start i 1920’erne 
og frem til 2009 stået som fanget i en 
osteklokke, hvilket var medvirkende 
til, at slottet siden Mogens Clem-
mensens restaurering ikke blev æn-
dret. Holdningen i fagverdenen og 
politisk var, at bygningen fint fortalte 
stedets historie, og at bygningens 
arkitektur var det væsentligste ved 
stedet. Arkitekturen og arkæologien 
var det, der tilførte værdi til stedet. 
Udstillingerne var få eller helt fra-
værende, da bygningen i sig selv var 
en genstand. Altså et godt eksempel 
på den traditionelle tilgang til værdi 
og bevaring. Om danskerne gradvist 
igennem de sidste 100 år har mistet 
en fagspecifik viden om bygningsar-
kæologi og middelalderarkitektur, er 
svært at sige, men i dagens Danmark 
kan de færreste se det unikke i Ny-
borg Slot uden først at få fortalt byg-
ningernes historie og kontekst.

I forhold til bevaring af kulturarv 
har man traditionelt set ment, at en 
fredning skal sikre, at der ikke ændres 
på det fredede, om det så er en byg-
ning, ruin eller et landskab. Der kan 
altså argumenteres for, at det historisk 
har været holdningen, at det fredede 
var en værdi i sig selv. Dette stand-
punkt afføder dog spørgsmålet om, 
hvordan man bevarer for eksempel et 
fredet hus, som jo kræver vedligehol-
delse. Skal dette ske på moderne vis 
eller kun med de redskaber og mate-
rialer, man havde, da huset først blev 
bygget? Eller skal der overhovedet 
vedligeholdes, for er det ikke en æn-

dring på bygningen, at man udskifter 
taget eller lignende?

Det problematiske ved den tradi-
tionelle indstilling til bevaring er, at 
det, man freder, ikke bliver vedlige-
holdt, eller i hvert fald sjældent i en 
tilstrækkelig grad.11 I slottets tilfælde 
ændrede alt sig, da Østfyns Museer 
oprettedes i 2009, og man ansatte en 
ny leder. Organisationens nye strategi 
var at gøre historien levende, »histori-
en findes kun, hvis den bliver fortalt,« 
som Janus M. Jensen12 ofte har sagt.

Det nuværende slotsprojekt er der-
for med til at føre Nyborg Slot ind 
i den moderne formidlingstendens, 
hvor genstande kun er én del af for-
midlingen. Det nyrestaurerede og 
udbyggede slot vil kunne formidle fø-
lelsen af at være i en middelalderborg 
med ringmure og vagttårn.

Den nye epoke og parterne bag
Epoke er måske et stort ord at bruge 
i forbindelse med slotsprojektet og 
Nyborg Slots fremtid, men jeg vil 
argumentere for, at Nyborg slot og 
by har været igennem flere epoker af 
samme kaliber som det igangværende 
projekt. Man kan for eksempel ar-
gumentere for, at Danehof-tiden var 
en prominent epoke for slottet, det 
samme var Christian III’s moderni-
seringer. Begge eksempler havde stor 
betydning for slottets brug og byens 
udvikling magtpolitisk i Danmark. 
Dermed kan man også argumentere 
for, at slotsprojektet med sine store 
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ambitioner og anlægsaktiviteter atter 
sætter fokus på slottets brug og pla-
cering, denne gang i forhold til Dan-
markshistorien og i et internationalt 
perspektiv.13

På baggrund af et kildemateriale 
bestående af bl.a. artikler, årsberet-
ninger og mødereferater vil jeg yderli-
gere argumentere for, at der har været 
fem hovedfaser i slotsprojektet, flere 
af dem med underfaser eller delmål, 
som hører sig til i stort et projekt som 
dette. Faserne er: Opstarten, Forun-
dersøgelser & arkitektkonkurrence, 
Projektering, Restaurering og Ny-
byggeri. Med nybyggeriets afslutning 
vil man kunne afrunde slotsprojektet 
ved for alvor at åbne dørene op til 
den nye epoke for Nyborg Slot. Som 
i et hvert andet projekt, stort som 
småt, har der også været en række 

udfordringer for slotsprojektet. Disse 
handler for eksempel om fortids-
minde- og bygningsfredningerne og 
kommunikationen eksternt og in-
ternt. Først kommer der dog en præ-
sentation af de fem partnere i Slots-
projektet Nyborg.

Østfyns Museers afdeling i Nyborg 
varetager den daglige drift og formid-
ling af slottet og Borgmestergården. 
Det er museet og de tilknyttede frivil-
lige, der formidler slottets, fæstnings-
anlæggets og byens historie til alle in-
teresserede; til lokale borgere, skoler 
og turister. Det er desuden museet, 
der står for den faglige og stedspeci-
fikke viden og forskning, både hvad 
gælder den historisk-arkivalske og 
den arkæologiske forskning i forbin-
delse med slotsprojektet. Museet og 
Nyborg Kommune har også stor suc-

Figur 2. Danehof 2014. Foto: Østfyns Museer.
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ces med afholdelse af events og ind-
dragelse af frivillige og foreninger i 
formidlingsarbejdet. I Nyborg gør 
det sig især gældende ved events som 
Danehofmarkedet, hvor frivillige for-
eninger bl.a. producerer klædedrag-
ter, afholder bueskydning og ellers 
tager sig af forskellige opstillings- og 
oprydningsopgaver. Museumsdirektør 
Erland Porsmose sidder med i slots-
projektets styregruppe.

Nyborg Kommune har gennem 
de sidste syv-otte år arbejdet meget 
målrettet med både slotsprojektet og 
kulturarvsambitionen for kommunen. 
Det viser sig blandt andet ved, at by-
rådet enstemmigt gav håndslag på at 
støtte og bidrage økonomisk til slots-
projektet,14 og derudover arbejdes der 
også på en kulturarvsmasterplan for 
hele kommunen. Kulturarvsmaster-
planens mål er at kortlægge de områ-
der og fortællinger, der er i kommu-
nen. Derudover skal den også virke 
som en hjælp til at skabe retningslin-
jer for byens udvikling.15 I relation til 
slotsprojektet har man internt i kom-
munen oprettet en arbejdsgruppe be-
stående af medarbejdere fra relevante 
afdelinger i kommunen og en repræ-
sentant fra museet. Der er et håb 
om, at projektet på den lange bane 
vil være identitetsskabende for byens 
borgere og derudover være med til at 
få folk til at flytte til byen, og selvføl-
gelig er der også et håb om øget tu-
risme. Også kommunaldirektør Lars 
Svenningsen har en plads i styregrup-
pen for slotsprojektet.16

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) 
har flere roller i slotsprojektet, da en 
sammenlægning i 2016 af Kultursty-
relsen og Styrelsen for Slotte og Kul-
turejendomme betød, at SLKS nu 
både var ejer af Nyborg Slot og Slots-
holmen samt myndighed i dispensa-
tionssager og tilladelser omkring for-
tidsmindefredninger. Styrelsen blev 
dog bygget op på en sådan måde, at 
to faglige centre uafhængige af hin-
anden delte opgaverne. Det ene fik 
bl.a. landets slotte og haver, projekt-
ledelse, restaurering og sikring under 
sig, mens det andet center bl.a. fik 
biblioteker, kulturarv, medier, muse-
er, musik og scenekunst under sig17. 
Denne opdeling af styrelsen blev la-
vet for at adskille arbejdsområder og 
sikre habilitet i fredningssager som 
for eksempel i slotsprojektet, hvor 
styrelsen skulle tage stilling til en an-
søgning fra styrelsen selv. I forhold til 
slotsprojektet varetager SLKS rollen 
som bygherre og projektleder og har 
to pladser i styregruppen.18

Realdania er en af landets mest vel-
havende foreninger, med fokus på det 
byggede miljø, på bygningsarven og 
på at skabe livskvalitet gennem dette. 
Foreningen har sin begyndelse i mid-
ten af 1800-tallet i Østifternes Kre-
ditforening, men fra 1993 optrådte 
Realdania som selvstændig forening. 
Dens mål er at løse vigtige og mar-
kante samfundsudfordringer og pro-
blemer, herunder også at »fremme en 
levende bygningskultur«.19 Dette er 
særligt relevant for slotsprojektet, da 
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det bl.a. handler om bevaring og for-
midling af bygningsarven, en arv Ny-
borg Slot er en unik del af i sin positi-
on som den ældst bevarede kongeligt 
anlagte middelalderborg.20 Realdania 
valgte i 2013 at støtte forundersøgel-
sen og en international arkitektkon-
kurrence for derigennem at vurdere 
grundlaget for selve projektets udfø-
relse. Året efter gik Realdania helt ind 
i projektet og støtter fuldførelsen.

A.P. Møller og Hustru Chastine 
McKinney Møllers Fond til Almene 
Formaal (A.P. Møller Fonden) blev 
oprettet i 1953 for at sikre, at rederiet 
A.P. Møller-Mærsk A/S blev drevet 
videre i A.P. Møllers ånd.21 Fonden 
støtter en lang række projekter, store 
som små og inden for en bred palet af 
områder. I 1997 støttede A.P. Møller 
Fonden en restaurering af dele af Ny-

borg voldanlæg22 og tilkendegav sin 
støtte til det nuværende slotsprojekt 
i 2013, med en første donation på 5 
mio. kr. til forundersøgelserne og den 
internationale arkitektkonkurrence. 
Det blev også tilkendegivet, at fon-
den støttede projektet i sin helhed. 
Både Realdania og A.P. Møller Fon-
den har to pladser i projektets styre-
gruppe og har hver givet en donation 
på 108 mio. kr. (inkl. donationerne 
til forundersøgelser og konkurrence) 
til slotsprojektet.23

Begyndelsen
Den nye epoke (slotsprojektet) blev 
til i et ønske fra museets side om en 
gennemgribende restaurering, og ef-
ter fusionen til Østfyns Museer be-
gyndte en vision at tage form. Den 

Figur 3. Det nye Nyborg Slot set fra Torvet. Visualisering: Cubo Architects A/S.
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nye visions mål blev overordnet set 
at trække slottet ud af den nationale 
glemsel ved at genfortolke borgan-
lægget for dermed at kunne formidle 
anlægget bedre til besøgende; samti-
dig ønskede man at gøre slottet til-
gængeligt for alle besøgende (gangbe-
sværede og kørestolsbrugere især), et 
tredje ønske var at gøre det tydeligt, 
hvor stort og bastant et anlæg slottet 
var i middelalderen og renæssancen. 
Med disse ønsker opbyggede man en 
forsknings- og formidlingsvision, som 
blev præsenteret for både kommune 
og SLKS i 2011.24 Netop disse par-
ter var vigtige i arbejdet, da Nyborg 
Slot er ejet af staten og ligger under 
Slots- og Kulturstyrelsen, samtidig 
ville ethvert projekt på slottet påvirke 
byen og de lokalplaner, der ligger i 
det kommunale regi. Kommunen så 
hurtigt potentialet og vigtigheden af 
en styrket kulturarv i byen, både i 
forhold til at være identitetsskabende 
og give borgerne noget at være stolte 
af. Dertil kom sidegevinster som flere 
tilflyttere, flere arbejdspladser og øget 
turisme.

Da Styrelsen for Slotte og Kultur-
ejendomme (nu Slots- og Kultursty-
relsen) kom med, udviklede forhand-
lingerne sig til at bearbejde det helt 
store spørgsmål: kan man bygge på et 
fredet fortidsminde og op ad fredede 
bygninger?25 Dette er en udfordring, 
man har arbejdet med igennem alle 
projektets faser. Der skulle altså fin-
des en løsning på udfordringen og en 
måde at fuldføre visionen på uden at 

gå på kompromis med fredningerne, 
der beskytter bygningerne over jorden 
og ruinerne under. Det var vigtigt for 
projektet, at der blev fundet en løs-
ning, hvor man tilførte stedet mere 
værdi, end det havde, hvis man intet 
gjorde og bare lod det stå.26 Altså var 
det i første omgang et spørgsmål for 
museet og kommunen om at beskrive 
styrkerne ved at højne formidlings-
mulighederne, og hvordan et slots-
projekt ville tilføre værdi til det unik-
ke kulturarvsmonument. Det bør 
understreges, at styrelsen som helhed 
var skeptisk, da de første visioner blev 
fremlagt, men dog positive overfor at 
gøre noget ved slottet og gøre det til 
et moderne museum.27 I løbet af få år 
var man nået så langt, at styrelsen gik 
med til et pilotprojekt, hvor det blev 
klarlagt, hvad der skulle gøres for at 
sikre slottets fremtid.

Slots- og Kulturstyrelsen havde alt-
så tidligt en forståelse af dels behovet 
for en restaurering, dels behovet for 
at gøre formidlingen af Nyborg Slot 
tydeligere. Kort beskrevet af Mads 
Falbe-Hansen (projektchef) går pro-
jektet derfor ud på »at etablere den 
forståelsesmæssige ramme, som gør, at 
vi alle sammen er i stand til at forstå, 
at det her har haft en helt anden fysisk 
udformning og dermed bedre kan forstå 
den historie, der skal lægges ind i det« 28. 
SLKS var dog samtidig meget bevidst 
om, at et projekt ikke bare kunne til-
lades uden grundige overvejelser om-
kring udformningen. Det var vigtigt 
for parterne, at man udviklede et pro-
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jekt, der kvalitativt var det ypperste 
og på så højt et niveau, man overho-
vedet kunne opnå. Dette var vigtigt 
i alle henseender: byggeteknisk, arki-
tektonisk, funktionsmæssigt, udstil-
lings- og formidlingsmæssigt for der-
med at sikre, at arbejdet blev udført, 
uden der blev gjort skade på bygning 
og ruiner, men også for at sikre at det, 
der blev lavet, tilføjede stedet værdi.29

Fra 2011 og omtrent tre år frem 
blev forskellige muligheder, strategier 
og fremgangsmåder drøftet. Det blev 
i 2012 besluttet, at man ikke kunne 
afholde arkitektkonkurrencen uden 
først at kende slottets tilstand, ud-
formningen af det nye anlæg og uden 
at have økonomien på plads.30 Side-
løbende med de første forhandlinger 
ville man i Nyborg også gerne ind-
drage borgerne, da man anså det for 
en vigtig del af projektet, og afholdt 
derfor enkelte borgermøder samt en 
idékonkurrence. Idékonkurrencen blev 
afholdt i 2012 og delt op i tre grup-
per: 1) folkeskoleelever til og med 7. 
klasse, 2) 8.-10 klasse og ungdoms-
uddannelser og 3) alle andre. Bidra-
gene fra konkurrencen skulle efter 
planen indgå i materialet til den store 
arkitektkonkurrence samt give muse-
et inspiration til det videre arbejde.31 

Konkurrencen var mindre succesfuld 
i den forstand, at der kun kom bidrag 
fra den tredje kategori, men bidrage-
ne inspirerede dog stadig museet og 
slotsprojektet.

Partnerskabet kunne i 2013 be-
kræfte, at Realdania og A.P. Møller 

Fonden gik ind i forprojektet, og i 
starten af 2015 præsenterede styre-
gruppen et budget på 276 mio. kr., 
hvoraf kommune og stat bidrog med 
henholdsvis 35 mio. kr. og 41 mio. 
kr., mens de øvrige 200 mio. kr. blev 
doneret af fondene.32 Det var også i 
denne første fase af slotsprojektet, at 
en projektledelsesgruppe blev formet 
med deltagelse af alle de fem parter, 
som stod for arbejdet med fondsan-
søgninger og dokumenter til styre-
gruppen.

Undersøgelser og konkurrence
Projektet gled over i sin anden fase i 
2013, hvor planlægningen af forun-
dersøgelser og arkitektkonkurrence 
for alvor gik i gang. Forundersøgel-
serne blev lavet i perioden 2013-
2014 og klarlagde, hvilken tilstand 
det bevarede slot var i. En nærmere 
gennemgang af forundersøgelserne 
vi  ser, at alt lige fra brandsikkerhed 
til fugtniveauer, luftskifte, konstruk-
tion, fundering, arkæologi, byrum 
og parkeringsmuligheder blev under-
søgt. Resultaterne påviste potentialet 
i projektet samt vigtigheden af en 
restaurering af slottets Kongefløj og 
vagttårn.33

Det var enormt vigtigt for projek-
tet at få et bredt og fagligt fundament 
for alle de efterfølgende aktiviteter, 
først og fremmest arkitektkonkur-
rencen, hvor resultaterne var vigtige 
informationer for deltagerne og deres 
udarbejdelse af projektforslag. For-
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undersøgelserne kunne for eksempel 
konkludere, at der var et højt fugtni-
veau i kongefløjen, mange steder op 
til 10 procentpoint højere end det an-
befalede, hvilket gav gode forhold for 
svamp og råd i træværket. Det blev 
også vurderet, at bjælkernes bæreevne 
flere steder var væsentligt forringet 
netop grundet råd og svamp, hvilket 
betød, at der ville være en hurtig gen-
nembrænding i tilfælde af brand.34

I forhold til arkæologien var forun-
dersøgelserne især vigtige for arbejdet 
med at konstruere en ny fløj, herun-
der hvor man kunne fundere en ny 
bygning. Arkæologerne startede med 
to udfordringer: Dels var det begræn-
set, hvor de kunne få lov at grave 
(grundet fortidsmindefredningen), dels 
var de tidligere udgravninger ofte man-
gelfuldt beskrevet.35 Derfor var første 

skridt at grave de gamle felter ud og 
få dem beskrevet, derefter kunne man 
søge om at grave nye felter. Under 
hele kampagnen, der varede fra 2009 
til 2014 og omfattede i alt 23 felter, 
fik man meget ny viden om slottet og 
de bygninger, der har stået der og nu 
er forsvundet. Alt dette har som sagt 
været vigtig viden for arkitekter og 
ingeniører i deres arbejde med funde-
ringen af en ny bygning og restaure-
ringen.36

Efter at man modtog konklusio-
nerne fra forundersøgelserne i august 
2014, begyndte arbejdet på konkur-
renceprogrammet for alvor. Østfyns 
Museer stod for meget af den tekst, 
der skulle i programmet, bl.a. den hi-
storiske baggrund, bygningshistorien 
og de funktionskrav, museet havde 
til de nye bygninger. Derudover blev 

Figur 4. Smuldrende bjælkeende, Nyborg Slot februar 2018. Foto: Østfyns Museer.
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der lavet en række volumenstudier 
for at illustrere, hvor og hvor meget 
der kunne bygges på Slotsholmen. 
I styregruppen blev der peget på, at 
konkurrencen skulle afholdes som 
en etapekonkurrence med dialog, 
altså skulle konkurrenterne igennem 
tre faser (0, 1 og 2), hvori der ville 
indgå dialog mellem dommerkomité 
og konkurrencedeltagere i den sidste 
fase. Styregruppen opsatte også en 
række krav og kriterier foruden at 
beskrive den opgave, der skulle løses. 
Det var afgørende at understrege vig-
tigheden af en respektfuld sammen-
kobling af nyt og gammelt samt en 
større sammenhæng mellem slot og 
torv.37

Det blev også besluttet, at 1/3 af 
dommerkomiteen skulle være fagper-
soner med fagkundskaber, der mat-
chede konkurrencedeltagernes. Altså 
skulle der også være arkitekter med 
speciale i restaurering, bygninger og 
landskab, foruden repræsentanter fra 
partnerskabet (styrelse, kommune, mu-
seet og fondene). Styregruppen havde 
også møder, hvor restaureringshold-
ningen blev debatteret og specifice-
ret, hvilket det selvfølgelig var vigtigt 
at blive enige om, da der er mange 
måder, man kan gå til en restaure-
ring på. Eksempelvis kan der være en 
holdning til, at man kun må bruge de 
redskaber, som var tilgængelige, da 
det, man restaurerer, blev bygget. Det 
kunne også være en holdning om, at 
et sted skal se ud som på et givet hi-
storisk tidspunkt, som for eksempel 

Mogens Clemmensens restaurering, 
der tog udgangspunkt i Chr. III’s slot.

I slotsprojektet besluttede styre-
gruppen, at restaureringen skulle fore -
gå på en måde, som man efterfølgen-
de ikke ville kunne se, altså beholde 
så meget som muligt og kun udskifte 
det mest nødvendige.38 Denne hold-
ning blev skrevet ind i konkurrence-
programmet, for at konkurrencedel-
tagerne kunne arbejde det ind i deres 
forslag. Konkurrenceprogrammet var 
i alt 84 sider langt, dertil kom diverse 
bilag med resultaterne af undersøgel-
serne fra 2014.39

Konkurrencen blev udskrevet i 
juni 2015, efter at seks teams (med 
både danske og udenlandske virk-
somheder) havde prækvalificeret sig 
til deltagelse i fase 0. Derefter fulgte 
fase 1, hvor deltagerne skulle give 
et overordnet beskrevet og skitseret 
bud på restaureringen og nybyggeriet 
samt en helhedsplan for, hvordan slot 
og torv kunne forbindes bedre. Alle 
forslag i denne fase blev afleveret i 
anonymiseret tilstand, så dommer-
komiteen ikke vidste, hvilke team der 
havde produceret de enkelte forslag. 
Tre teams blev valgt ud som ligevær-
dige vindere og indgik efterfølgende 
i en dialogperiode med dommerko-
miteen, hvorefter konkurrencedelta-
gerne kunne indarbejde kommenta-
rerne i ’fase 2’. I den afgørende fase 
af konkurrencen skulle deltagerne 
præcisere og beskrive deres forslag 
detaljeret, for eksempel hvad angik 
brandsikkerhed, koblingen mellem 
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nyt og gammelt murværk og adgang 
til vagttårnet i tilfælde af en forhøjel-
se. Den endelige vinder blev i marts 
2016 præsenteret på Nyborg Slot, og 
projekttegningerne blev efterfølgende 
udstillet i både Nyborg og Køben-
havn. Det blev teamet ledet af Cubo 
arkitekterne, der vandt, og slotspro-
jektet gik nu over i en ny fase: Projek-
tering og arbejdet med at færdiggøre 
vinderforlaget, så det nåede et kvali-
tetsmæssigt niveau, der kunne god-
kendes af fredningsmyndighederne.40

Projekteringen
Fra den tredje fase i slotsprojektet gik 
i gang, til projektet afsluttes, vil over-
gangene fra fase til fase blive stadig 
mere udviskede. Det gør sig blandt 

andet gældende ved, at restaurerin-
gen af kongefløjen og vagttårnet blev 
påbegyndt, før de endelige dispensa-
tioner og tilladelser var givet til op-
førelsen af den nye museumsfløj; det 
skete bl.a. for at undgå at udskyde 
projektet unødigt. Planerne for re-
staureringen var hurtigt fastlagt, og 
en proces med udlicitering gik i gang 
i vinteren 2017/18. Processen med 
at behandle og justere projektforsla-
get fra konkurrencen tog derimod 
længere tid, helt konkret tog det to 
et halvt år at nå frem til det forslag, 
der i november 2018 behandledes af 
fredningsmyndighederne.

I den periode arbejdede arkitekter 
og ingeniører med i alt otte kommen-
tarer, som dommerkomiteen kom med 
til det vindende forslag.41 I dommer-

Figur 5. Nyborg Torv ca. 1938. Rigets hovedstrøg fornemmes stadig. Kommandantgården er 
under nedbrydning for at gøre plads til det nye bibliotek. Sammenlign med figur 3 side 43. 
Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.
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betænkningen fremgår det, at det 
ønskedes, at arkitekterne arbejdede 
videre med stiforløbet, borgmuren, fa-
caden på den nye bygning, forhøjelse 
af vagttårnet, adgangen til kongeflø-
jen, udstillingsarealet, kongefløjens 1. 
stokværk samt Torvets ud  formning.42 
Det er meget normalt, at et konkur-
renceforslag kun er halvt færdigt ved 
en konkurrences afslutning og der-
for kræver noget tilretning.43 Der vil 
af den grund altid være en periode, 
hvor man gennemgår alle detaljer, 
rum og materialer, og specielt i dette 
projekt tog det tid at komme frem til 
de bedste løsninger, som alle kunne 
godkende.

Specielt måden, hvorpå den nye 
bygning skulle funderes, var en ud-
fordring og en af de største for slots-
projektet. Man kom frem til, at 
pi lotering var den mest optimale fun-
deringsmetode, og det var vigtigt, at 
pælene kom ned i en vis dybde, samt 
at der blev lavet tilstrækkelig mange 
boringer til at kunne bære den nye 
bygning. Det har krævet mange ju-
steringer, beregninger og ændringer, 
før man kom frem til det resultat, 
der nu ligger til behandling.44 Funde-
ringsspørgsmålet krævede yderligere 
arkæologiske undersøgelser af Slots-
holmen for mere præcist at klarlægge, 
hvor ruinerne lå. Styregruppen var i 
løbende kontakt med fredningsmyn-
dighederne om løsningen, så de blev 
orienteret om de modeller, der blev 
arbejdet med. Lovgivningen om for-
tidsmindefredninger er meget klar, 

idet man ikke må beskadige og gen-
nemtrænge ruiner, men de skal fin-
des, for at man senere kunne undgå 
dem i byggeriet. 

Foruden udfordringen med funde-
ringen blev der også arbejdet meget 
på særligt ét punkt: forhøjelse af vagt-
tårnet. Det vindende forslag var det 
eneste i konkurrencen, der ikke hav-
de en forhøjelse af vagttårnet, men 
for styregruppen var det dog vigtigt, 
at en forhøjelse blev indtegnet. Det 
var ud fra et argument om at genska-
be forståelsen af borganlægget, hvoraf 
tårnet havde en central placering og 
betydning. Derudover er tårnet i dag 
bredere end det er højt, hvilket gør 
det svært for besøgende at forstå dets 
betydning og funktion. 

I løbet af to år blev projektet ifølge 
styregruppen væsentligt forbedret. 
Projektforslaget viser nu både borg-
anlæggets bestandige masse, når man 
kommer fra Landporten (nordøst), 
og et mere indbydende og let anlæg, 
når man kommer fra Slotsgade (syd). 
Arbejdet med Torvet har ligeledes 
taget tid, og flere landskabsarkitek-
ter er taget med i processen for at få 
det bedst mulige resultat. Målet var 
et multifunktionelt torv med mange 
muligheder for de store events, der 
bliver afholdt i byen; desuden skulle 
det være et sted, fodgængere havde 
lyst til at opholde sig. Grundprin-
cippet var at gendanne indtrykket af 
en åben plads til for eksempel turne-
ringsbrug og ønsket om, at Torvet og 
slottet blev mere sammenhængende, 
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som det oprindeligt var tænkt af Chr. 
III. Derudover skulle Rigets Hoved-
strøg igen være synligt på pladsen, se 
figur 5.45

Som optakt til næste fase havde 
Nyborg Kommune i 2016 en høring 
angående nedrivningen af de gule gar-
nisonsbygninger, der stod på Slots-
holmen. Ved slutningen af hørings-
perioden var der indgivet en enkelt 
klage.46 Det blev vurderet, at klagen 
alene ikke var nok til at sætte projek-
tet på hold, og i 2017 valgte man at 
rive de to bygninger ned. Netop de 
gule garnisonsbygninger var centrum 
for noget af kritikken af projektet, da 
modstandere mente, at man fjerner 
en del af Nyborgs historie ved at rive 
bygningerne ned.47 Et modargument 
var, at den historie, slotsprojektet 
ønskede at fortælle, var slottets mid-

delalder og renæssance, da det var 
den store fortælling.48 Dermed ikke 
sagt, at garnisonstiden skal glemmes, 
tværtimod giver de nye udstillingslo-
kaler mulighed for at fokusere på den 
del af Nyborgs historie i særudstillin-
ger. Derudover er der stadig mange 
vidnesbyrd om garnisonstiden; Land-
porten er et godt eksempel, da første-
salen blev indrettet som gymnastiksal 
for soldaterne.49

Restaureringen
Restaureringen og slotsprojektets fjer -
de fase blev startet med et pilotpro-
jekt i januar 2018 med det formål at 
finde den bedste løsning til restau-
reringen af bjælkeenderne. Dette 
var vigtigt, for at man fik den nød-
vendige viden i forhold til at sende 

Figur 6. Vægmønster bag puds, Clemmensens restaurering. Foto: Østfyns Museer.
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restaureringen i udbud.50 I maj 2018 
kunne partnerskabet offentliggøre 
hvilke entrepriser, der havde vun-
det udbuddet. De indgivne tilbud 
var bedømt ud fra pris og kvalitet, 
referencer og CV’et på tre håndvær-
kere.51 Det var altså nøje udvalgte 
firmaer, der på baggrund af tidli-
gere projekter fik lov til at arbejde 
på slottet. Af de entrepriser, der fik 
tildelt kontrakt på restaurationen af 
Nyborg Slot, var over halvdelen fyn-
ske virksomheder, i alt seks ud af ni 
virksomheder var fynske.52 Flere af 
dem har medarbejdere, der har spe-
cialiseret sig i restaurering af gamle 
bygninger.

Sidste gang, slottet blev restaure-
ret, var efter garnisonens udflytning i 
1913, da bygningerne blev overgivet 
til Nationalmuseet. Dengang blev 
restaureringen af slottet udført af 
restaureringsarkitekt Mogens Clem-
mensen, som søgte at bringe slottet 
tilbage til Chr. III’s tid. Derfor blev 
de nu karakteristiske, kubiske møn-
stre fundet frem bag pudset igen (se 
figur 6), samtidig med at flere andre 
detaljer både indvendigt og udven-
digt blev rekonstrueret. Clemmen-
sen nåede dog ikke at blive færdig, 
da restaureringen i 1925 ikke læn-
gere kunne finansieres. Den nuvæ-
rende restaurering er delt op i to 
faser, der samlet set skal færdiggøre 
Clemmensens ellers grundige restau-
rering. Den første del fokuserer på 
klimaskærm og bjælkelag, imens den 
anden »handler om alt det indven-

dige såsom vægge, loft og gulvbelæg-
ning samt el, vand og varme m.m.«, 
som restaureringsarkitekt på slots-
projektet, Mette Viuf Larsen, har 
forklaret.53

Sikringen af klimaskærmen i før-
ste fase af restaureringen sker bl.a. 
ved udskiftning af taget og en gen-
nemgang af murværket for forvit-
rede sten. De mest forvitrede sten 
blev udskiftet med nye i samme far-
venuance og form, mørtelen blev 
lavet af samme materialer, som man 
brugte i middelalderen. Derudover 
skal restaureringen være med til at 
sikre, at moderne krav til brandsik-
kerhed og bæreevne bliver overholdt. 
Restaureringen fokuserer som tid-
ligere bemærket på ikke at ændre 
noget ved slottet, med mindre det 
er højst nødvendigt. Nogle af de 
ting, der var akut behov for at skifte 
ud, var en lang række ender på de 
bærende bjælker i slottets gulve.

Arbejdet i 2018 har altså drejet 
sig om at finde og fjerne de mest 
beskadigede dele af bjælkerne i eta-
geadskillelserne samt udskifte tag-
stenene og forny en del af træet 
i tagkonstruktionen. Som det ses 
på figur 7, blev alt det fjernede træ 
registreret, og de gulvbjælker, man 
måtte fjerne midlertidigt, blev num-
meret, så de kan blive lagt på præcis 
samme måde, som de lå, før restau-
reringen gik i gang. Desuden kan 
man sikre sig, at det træ, man skif-
ter, bliver erstattet af kvalitetstræ i 
samme sort.54 I overensstemmelse 
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med restaureringsholdningen blev 
de nye teglsten til taget håndstrøget, 
hvilket vil sige, at fire mand har stået 
og lavet omkring 12.000 teglsten i 
hånden. Dermed er de nye tegl lavet 
efter samme principper som for 800 
år siden, da man første gang lagde 
tag på Nyborg Slot. Også de bly-
indfattede ruder bliver restaureret 
efter samme princip, som da de blev 
lavet, ligesom 20 nye rumpestabler 
til vinduerne også er blevet smedet 
fra bunden, endda af museets frivil-
lige smed og i Borgmestergårdens 
smedje.

Respekten for bygningerne og det 
gamle håndværk gennemsyrer arbej-
det, hvilket tydeligt mærkes, når 
håndværkerne udtaler sig til pressen. 

Murer Kim Nyborg har for eksem-
pel udtalt: »Vi har en stor respekt for 
bygningen og det gamle håndværk. Det 
er ikke nok at renovere en mur, bare 
fordi den er 800 år gammel. Hvis 
det holder, lader vi det være.55« Han 
bemærkede også, at man helst ikke 
skal kunne se, at håndværkerne har 
været der. Det vil for ham betyde, at 
arbejdet er udført til perfektion.

Planen for den første fase af re -
stau  reringen er, at den skal afslut-
tes i foråret 2019, hvorefter man 
kan begynde på den anden fase med 
borgens indre. Her vil man bl.a. ind-
lægge varme i 1. stokværk for på den 
måde at kunne kontrollere tempe-
raturen i slottet og sørge for, at den 
ikke svinger ud over de rammer, som 

Figur 7. Nummererede gulvplanker, Nyborg Slot september 2018. Foto i privateje.
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blev anbefalet i forundersøgelserne fra 
2014. Derudover er der blevet desig-
net nye gulvmønstre til fire af slottets 
riddersale efter inspiration fra vægde-
korationerne og efter, hvordan man 
kunne forestille sig, at gulvene kunne 
have set ud i middelalderen. Slutteligt 
skal der føres kabler og led  ninger til 
de kommende tekniske in  stallationer 
til den nye formidling af slottet.

Nybyggeriet
I 2018 blev der afholdt to borgermø-
der angående ændringer af lokalpla-
nerne for henholdsvis Slotsholmen 
og Torvet. Man valgte i projektet 
at dele de to områder op for på den 
måde at undgå forsinkelser på det 

samlede projektet, hvis enten slottet 
eller Torvet tog længere tid at rette til 
end beregnet. Det første borgermøde 
blev holdt i januar, hvor man drøf-
tede slottets restaurering og det nye 
byggeri samt de gener, dette måtte 
medføre. Der var overvejende positiv 
stemning til projektet, når man lyt-
ter til de kommentarer og spørgsmål, 
panelet fik.56 Det andet møde blev 
afholdt i april og omhandlede Tor-
vet, og igen var stemningen positiv.57 
Begge de ændrede lokalplaner blev 
vedtaget i byrådet, og vejen var der-
med lagt for, at arbejdet kunne gå i 
gang, når den endelige godkendelse 
af projektforslaget blev vedtaget.58

I november 2018 ventede projek-
tet på de sidste tilladelser og dispensa-

Figur 8. Det nye Nyborg Slot set fra sydøst. Visualisering: Cubo Architects A/S.
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tioner for at kunne gå i gang med den 
sidste fase, byggeriet af en ny nord-
fløj. Omlægningen af Nyborg Torv 
går efter planen i gang i foråret 2019 
og vil stå færdig i løbet af 2020. Bliver 
de sidste tilladelser og dispensationer 
givet, vil man også kunne begynde på 
Slotsholmen i foråret, og det færdige 
borganlæg vil stå færdigt i begyndel-
sen af næste årti. Begge vurderinger 
er selvfølgelig betinget af, at der ikke 
sker uforudsete forstyrrelser som for 
eksempel nye arkæologiske fund. Ar-
bejdet på torv og Slotsholm vil, som 
det kræves, blive overvåget af muse-
ets arkæologer samt arkæologer fra 
museer i både Svendborg og Odense. 
Dette sker for at sikre fagligheden, ar-
kæologien og fredningerne.

Et af formålene med den nye fløj 
er, at den i fremtiden skal være ind-

gangen til museet, både kongefløjens 
forskellige etager og de nye udstil-
linger. Derudover vil der være både 
museumsbutik og skænkestue samt 
en ny danehofsal – for igen at kunne 
huse samfundsdebatter på slottet. 
Dertil kommer, at den nye bygning 
giver adgang til vagttårnet, så man 
fremover vil kunne komme op til en 
udsigtsplatform med skue ud til Sto-
rebælt. På figurerne 3 og 8, der viser 
det nye slot fra henholdsvis Torvet og 
syd, ses både det lukkede og det åbne 
anlæg.

Formidling og kommunikation
i slotsprojektet
Når det kommer til formidling, er det 
altid et spørgsmål om, hvem man vil 
kommunikere til, og hvordan man 

Figur 9. Skærmbillede af Slotsprojektets hjemmeside. December 2018.
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skaber en balance mellem at fortælle 
alt, hvad der bliver foretaget i projek-
tet, og de virkeligt relevante beslutnin-
ger. Altså en balance mellem at fortæl-
le om de overordnede processer og om 
hver enkelt detalje som for eksempel 
ændringer i udkastet til konkurrence-
programmet. Det er også et spørgsmål 
om at formidle, hvordan processen er 
i et projekt, eller om det overhovedet 
er relevant. På den anden side er det 
måske de færreste, der ved, hvad der er 
normen i et stort projekt som slotspro-
jektet. Herunder hvor meget arbejde 
og tid, der ligger i hver eneste beslut-
ning, og hvor mange, der egentlig er 
involveret i processen. Alle kender til 
udfordringen at planlægge et møde 
mellem tre, fire, fem eller flere perso-
ner, dette er blot en lille udfordring i 
dette projekt. Dertil kommer udfor-
dringen at arbejde med konsensus og 
dermed blive enige om alle detaljer og 
beslutninger.

Inddragelse og informering af bor-
gere har været vigtigt for de involve-
rede parter i projektet af flere grunde. 
Først og fremmest ville man gerne hø -
re input fra Nyborgs borgere om det 
store projekt. Deres tanker, håb og 
spørgsmål har været vigtige for at kun-
ne tackle udfordringer og organisere 
projektet, så færrest muligt oplevede 
gener i projektperioden. Derudover 
har det været vigtigt løbende at for-
tælle interesserede borgere om projek-
tet og dets fremskridt. Siden 2011 har 
der været afholdt fem borgermøder og 
fire nabomøder, som direkte relatere-

de sig til slotsprojektet. Samtidig har 
der også været en række møder, som 
handlede mere bredt om verdensarvs-
satsningen. På disse møder blev alt lige 
fra, hvordan landsbyerne bliver bragt i 
spil, til anlægsaktiviteter, der tydelig-
gør kulturarven, til events og projekter 
som for eksempel Danehofmarkeder 
og Kongens Fadebur, diskuteret. Til 
møderne og i pressen har forskellige 
grupper givet udtryk for, at konge-
fløjen og vagttårnet var unikke nok 
i sig selv, og der var en frygt for, at 
nye bygninger ville fjerne fokus fra de 
originale. Derfor har det været vig-
tigt for partnerskabet, specielt museet 
og kommunen, at præsentere og ar-
gumentere for de valg, der er taget i 
projektet.

Udover borgermøderne har pro-
jektets partnerskab også løbende ud-
sendt pressemeddelelser og nyheds-
opdateringer til både den lokale og 
nationale presse for at informere den 
bredere befolkning om slotsprojektet. 
Hvilke medier, der vælger at bringe 
pressemeddelelserne, har været uden 
for partnerskabets kontrol. Derfor 
er det primært den lokale presse, der 
har dækket projektet, hvilket giver 
mening, da de lokale borgere er mest 
berørt af projektet.59 Samme mønster 
ses også i mediernes dækning af den 
Europæiske Kulturhovedstad (Aar-
hus 2017), hvor det også primært var 
lokale og regionale medier, der dæk-
kede begivenheden.60

Kritikere af projektet har bl.a. kom-
menteret på den manglende nationa-



112 · NYBORG – FØR & NU 2018

le dækning61, hvilket er forståeligt af 
flere grunde. Idet slotsprojektet også 
er bygget op omkring at gøre slot-
tet og museet tilgængeligt for alle og 
trække det ud af befolkningens glem-
sel, er det vigtigt at komme bredt ud 
med kommunikationen. Derudover 
er det givende, at mange forskellige 
personer deltager i diskussionen om 
bevaring og beskyttelse af landets kul-
turarv, samt hvordan det skal gøres. 
En ulempe er selvfølgelig, at projektet 
kan trække yderligere ud, når flere in-
teressentgrupper skal høres.

Der kan dog argumenteres for, 
at alle interesserede borgere kunne 
få informationer om projektet on-
line, dels via fondenes og styrelsens 
hjemmesider62, dels via projektets 
hjemmeside,63 der administreres af 
Nyborg Kommune og Østfyns Mu-
seer. Her er alle nyheder, store som 
små, uploadet, samt oplysninger om 
arkitektkonkurrencen og projektfor-
slaget. Derudover er der også link til 
slotsprojektets Facebook-side, som 
ligeledes opdaterer om fremskridt i 
projektet samt formidler den viden, 
der er kommet frem om slottet i den 
periode, projektet har stået på.

Noget andet, man har gjort for at 
formidle projektet, er afholdelse af 
en lang række foredrag om projektet 
og de forskelle elementer, der eksem-
pelvis har været i at beskrive og tegne 
den nye fløj. Derudover var idékon-
kurrencen fra 2012 også en måde at 
inddrage borgerne i projektet, lige-
som slottets frivillige guider har kun-

net svare på en del spørgsmål, når de 
har haft gæster med rundt i byen og 
slottet de sidste otte år, eller når de 
har stået klar i stande ved events som 
for eksempel Danehofmarkedet.

Det nyeste formidlingstiltag er en 
pavillon med tagterrasse, der er place-
ret med direkte udsyn til Slotsholmen 
på den anden side af slotssøen mel-
lem Nyborg Bibliotek og den gamle 
politigård. Pavillonen åbnede i sep-
tember 2018 og vil efter planen blive 
stående under den resterende restau-
rering og nybyggeriet. I den vil skif-
tende udstillinger formidle arbejdet 
på Slotsholmen. Der har i den første 
periode været fremvist arkæologiske 
fund og genstande fra restaurerin-
gen, heriblandt tagsten, kridtpiber 
og design til nye gulvmønstre i slot-
tets sale. Senere hen vil udstillingen 
have fokus på forskellige faser af det 
nye byggeri og måske også på slottets 
kommende udstillinger. På den måde 
kan borgere og turister få stillet deres 
nysgerrighed om slottet og projektet 
på trods af den manglende adgang til 
selve slottet.

Undertegnede har selv været med 
som formidler i pavillonen og kan 
primært berette om positive og inte-
resserede gæster. De skeptikere, der 
måtte være, bliver mødt med infor-
mation og perspektivering af projek-
tet, hvilket gør langt de fleste mere 
forstående over for projektet eller 
endda helt omvendte og positive. Pa-
villonen, der har åbent fire dage om 
ugen á to timer, har haft mere end 
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1.000 gæster i perioden fra åbningen 
og frem til juleferien.64 Dette tyder på 
en nysgerrighed blandt byens borgere 
og turister, en nysgerrighed der for-
mentlig kun vil tage til, jo mere der 
bliver arbejdet på Slotsholmen.

Status for den nye epoke
Hvad fremtiden og den nye epoke 
helt præcist kommer til at betyde for 
Nyborg Slot og Østfyns Museer, er 
svært at spå om. To ting er dog sik-
kert: Det gamle slot kommer til at 
stå stærkt og sikkert de næste mange 
år; derudover giver de nye omgivel-
ser nye muligheder for formidling og 
aktiviteter. Den nye museumsfløj og 
Torvet vil tilsammen styrke den kul-
turarvsformidling, museet og kom-
munen har satset på. Dertil kommer, 
at omlægningen af Torvet og den nye 
borggård giver mange muligheder for 
anderledes og samlende aktiviteter og 
begivenheder for byens indbyggere.

Før den nye epoke for alvor går i 
gang, mangler projektet stadig at fær-
diggøre restaureringen og nybygge-
riet på Slotsholmen samt omlægnin-
gen af Torvet. I dette arbejde er det 
vigtigt at forsætte og udbygge en åben 
kommunikation med alle interessen-
ter, fra naboer til kritikere til samar-
bejdspartnere – alle skal informeres 
og lyttes til. I den sammenhæng har 
partnerskabet i november/december 
2018 opdateret deres kommunika-
tionsstrategi. Det er vigtigt for alle 
projekter, at man jævnligt opdaterer Figur 10: Tidslinje for Slotsprojektet.

2009: Østfyns Museer bliver dannet

2010: Visions- og forskningsplan udarbejdes

2011: Forhandlinger med SLKS og Nyborg Kommune om 
slotsprojektet.

Nyborg Kommune bevilliger 1,5 mio. kr. i 3 år til arbejdet.

2012: Der afholdes idékonkurrence i forbindelse med 
slotsprojektet.

SLKS og Nyborg Kommune går ind i projektet sammen med 
Østfyns Museer; der arbejdes bl.a. med fondsansøgninger

2013: Finansiering af forundersøgelser og
arkitektkonkurrence på plads. Museet, kommunen, SLKS, 

A.P. Møller Fonden og Realdania er gået sammen.

2014: Der bliver lavet forundersøgelser på slottet og i byen,
samt udarbejdes et konkurrenceprogram.

Der indgås en partnerskabsaftale mellem de 5 involverede
parter.

2015: Enighed om budget: 276 mio. kr.
Arkitektkonkurrencen bliver afholdt i tre faser

(0: prækvalifikation, 1: 6 teams, helhedsgreb, 2: 3 teams, 
detajleret beskrivelse)

2016: Kåring af teamet ledet af Cubo Arkitekterne til
vindere af konkurrencen.

Projektering af projektet startes.
Dronningen bliver protektor for Nyborg Slot

2017: Projektering afsluttes. Den første af de gule
gernisonsbygninger nedrives. Nyt budget: 301 mio. kr.

2018: Afholdelse af borgermøder ang. ændringer i 
lokalplaner grundet slotsprojektet. Restaureringen af 

kongefløjen og vagttårnet påbegyndes.
En formidlingspavillon åbner.

Fremtiden: I 2019 skal restaureringen færdiggøres.
Mellem 2019-21 vil Torvet bliver omlagt, og en ny fløj vil 
blive bygget samt dele af ringmuren og en forhøjelse af 

vagttårnet.



114 · NYBORG – FØR & NU 2018

og gennemgår bl.a. interessentana-
lyser, kommunikationsstrategier og 
milepælsplaner for på den måde hele 
tiden at være opmærksom på nye in-
teressenter, udfordringer eller andet.

Konklusionen på slotsprojektet 
fra 2009 og frem til 2018 må være, 
at det har været et overvejende suc-
cesfuldt projekt uden budgetover-
skridelser; dog har tidsplanen ryk-
ket sig ad flere omgange. Dette kan 
tilskrives uforudsete aktiviteter eller 
forsinkelser i projektdesign og lange 
svarfrister på ansøgninger. Slotspro-
jektet indeholder foruden restaure-
rings- og byggeaktiviteterne også et 
formidlingsprojekt. Dette omhandler 
al den formidling og de udstillingsde-
sign, der skal være i kongefløjen og 
den nye nordfløj. Projektet laves i et 
samarbejde mellem Østfyns Museer 
og Moesgaard Museums tegnestue. 
En udfordring her er at få det til at 

skille sig tilpas meget ud fra Moes-
gaards eget udstillingsdesign, så det 
bliver helt stedspecifikt for Nyborg 
og Nyborg Slot. Men det må tiden 
vise og en anden artikel diskutere.

Sideløbende med slotsprojektet har 
kommunen og Østfyns Museer sam-
men arbejdet på en ambition om at 
komme på UNESCO’s verdensarvsli-
ste. Den proces er nu så langt, at der 
i 2018 blev indsendt en ansøgning 
til Kulturministeriet til den danske 
tentativliste. Det blev vurderet, at an-
søgningen havde brug for en smule 
redigering og yderligere præcisering. 
Det betyder, at Nyborg Slot ligger 
som »bobler«, og i løbet af 2019 bliver 
en revideret ansøgning sendt af sted. 
Denne bliver med al sandsynlighed 
godkendt, og næste skridt bliver så at 
blive indstillet til den internationale 
beslutningskomite. Altså er der meget 
at se frem til i Nyborg Slots nye epoke.
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