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Efter juryens vurdering lagde forslaget op til en 
høj oplevelsesintensitet på bekostning af den 
historiske formidling og mulighederne for kon-
templation.

Forslaget gik ikke videre til runde 2.
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Sporene efter 800 års udvikling af borge og 
herregårde ved Hald Sø syd for Viborg skal ty-
deliggøres i samspil med landskabet og knyttes 
sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og 
en fortælling, som taler stærkt til et bredt nutidigt 
publikum.

Denne dommerbetænkning viser, hvordan op-
gaven foreslås løst af fem team med ekspertise 
inden for landskabsarkitektur, historisk formidling, 
kulturhistorisk bevaring, arkitekt- og ingeniørråd-
givning mm. Teamene blev i januar 2016 valgt 
efter prækvalifikation i henhold til EU’s udbuds-
direktiv som deltagere i en projektkonkurrence 
efterfulgt af et udbud med forhandling. 

Konkurrencen er den foreløbige kulmination af et 
samarbejde gennem flere år mellem Naturstyrel-
sen, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune 
og Foreningen De fem Halder om at styrke op-
levelsen af Haldområdets kulturhistorie og natur. 
Dette konsortium udarbejdede i 2013 en fælles 
rammeplan, der har dannet grundlag for beskri-

velsen af konkurrenceopgaven. Planen udpeger 
de vigtigste nedslag i det historiske landskab og 
sonderer mulighederne for at profilere kulturspo-
rene og gøre dem mere tilgængelige, samtidig 
med at der værnes om de kulturhistoriske og 
landskabelige værdier. 

Realiseringen af vinderforslaget sker med støtte 
fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til almene Formaal. Udbuddets vinder 
får gennem en totalrådgivningsaftale med Natur-
styrelsen mulighed for at konkretisere og realisere 
sit forslag inden 2020 inden for en økonomisk 
ramme på 37 mio. kr.

Denne betænkning redegør for juryens vurde-
ring af forslagene og rummer samtidig en tak til 
samtlige deltagere for deres store og engagerede 
indsats. 

Peter Ilsøe 
Naturstyrelsens direktør

01  /   IndledningIndledning 3

Bedømmelsen 5

Konkurrencens forløb 9

Team Erik Brandt Dams forslag 12

Team Schønherrs forslag 22

Team E+N Arkitekturs forslag 30

Team SLA’s forslag 34

Team Møller & Grønborgs forslag 36

Forside: 
Visualisering fra vinderforslaget af 
Team Erik Brandt Dams

/3 INDLEDNING



Kravene til konkurrenceforslagene blev formu-
leret i et program, som var tilgængeligt for an-
søgerne, da prækvalifikationen blev annonceret 
den 25. november 2015 i henhold til EU-direktiv 
nr. 2004/18/EF. Programmet beskriver rammerne 
for opgavens løsning såvel som de indholds-
mæssige og formelle krav til forslagene og be-
dømmelseskriterierne: 

Helhedspræg — Sammenhængen mellem de 
fysiske spor efter bygningsværker og anlæg, som 
gennem 800 år har afløst hinanden, skal stå klart 
for den besøgende. Det samme gælder relatio-
nen mellem bebyggelsessporene og landskabet, 
således at fysiske strukturer og viden om dem 
fremstår i en arkitektonisk bearbejdet helhed.

Autenticitet — Oplevelsen af Haldområdet 
skal baseres på kulturlandskab, bygningsspor og 
materialer. Der skal være en klar linje gennem den 
antikvariske og landskabsarkitektoniske bearbejd-
ning, som vidner om kvalitetsbevidsthed. Accen-
tueringen af fortidsminderne skal ske i respekt og 

med forståelse for de kulturhistoriske værdier og 
uden at tilføje noget, der ikke er reversibelt.

Viden — Formidlingen af Haldområdet skal 
baseres på den nyeste viden og tage højde for 
det vilkår, at denne viden løbende udvides og 
revideres. Formidlingen skal have tematisk tyng-
depunkt omkring de konger, adelsmænd, bisper 
og andre magthavere, som til enhver tid skabte 
Hald, men den skal også rumme andre og skif-
tende temaer, som er aktuelle og underbyggede 
af ny viden.

Bredde — Formidlingen af Hald skal appel-
lere til et bredt publikum, der både omfatter 
danske og udenlandske besøgende, skoleklasser, 
foreninger, familier, individuelle besøgende, 
børn, unge og ældre. Hovedfortællingen skal 
være relevant for samtlige målgrupper, men der 
skal også være dele af formidlingen, som imø-
dekommer særligt kulturhistorisk interesserede 
og andre målgruppers behov for strukturerede 
forløb eller fordybelse.
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Tilgængelighed — Den altovervejende del 
af Halds gæster, der ankommer til området i bil 
eller bus, skal have mulighed for at parkere nær 
stinettets knudepunkt, uden at de parkerede køre-
tøjer dominerer det historiske og naturlige miljø. 
Vejvisning i form af skiltning skal understøttes af 
gennemtænkte og overskuelige vej- og stiforløb, 
som forebygger sammenstød mellem forskellige 
trafiktyper og giver frihed i valget af ruter gennem 
området, også for bevægelseshæmmede. 

Robusthed — Halds fortidsminder, anlæg og 
formidling skal udformes med høj arkitektonisk 
kvalitet, så de med lav vedligeholdelsesindsats 
kan tåle sliddet fra vejrliget og de mange besø-
gende. Servicefaciliteterne skal dimensioneres 
og placeres diskret og gennemtænkt.

Programmet oplyste desuden, at forslagenes 
realiserbarhed ville blive vurderet i forhold til en 
realistisk udnyttelse af den økonomiske ramme 
og afsættelse af ressourcer og tid i forhold til 
kompleksiteten af de enkelte delprojekter.

Forslagene blev i den indledende projektkon-
kurrence (herefter omtalt som runde 1) afleveret 
anonymt i marts 2016. Efter bedømmelsen blev 
forslagsstillernes identitet fastslået således:

 — Kendingstal 01423: Team E+N
 — Kendingstal 10221: Team Erik Brandt Dam 

fortsatte til det efterfølgende udbud med 
forhandling (herefter omtalt som runde 2)

 — Kendingstal 13571: Team Schønherr  
fortsatte til runde 2

 — Kendingstal 17141: Team SLA
 — Kendingstal 81124: Team Møller & Grønborg

 
Under den nedenstående bedømmelse af de 
enkelte forslag er teamenes medarbejdere og 
underrådgivere omtalt.

Juryen har i begge runder bestået af:

 — Skovrider Peter Brostrøm, Naturstyrelsen 
(formand)

 — Borgmester Torsten Nielsen, Viborg 
Kommune

 — Kontorchef Ole Winther, Slots- og 
Kulturstyrelsen

 — Formand Jesper Hjermind, Foreningen De 
fem Halder

 — Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden
 — Fagdommer, institutleder, arkitekt MAA Arne 

Høi, KADK
 — Fagdommer, arkitekt Phd, MAA, MDL Kristine 

Jensen
 — Fagdommer, vicedirektør for Forskning 

og Formidling Camilla Mordhorst, 
Nationalmuseet

 

Som særligere rådgivere for juryen har følgende 
været inddraget:

 — Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen
 — Karl Johan Legaard Jensen, Viborg kommune
 — Torben Dehn, Slots- og Kulturstyrelsen
 — Jorgen Frandsen, Slots- og Kulturstyrelsen
 — Niels Friis, A.P. Møller Fonden
 — Eskild Bjerre Laursen, A.P. Møller Fonden
 — Jens Frydendal, Foreningen De fem Halder
 — Inge Bak, Foreningen De fem Halder  

Konkurrencesekretariatet blev varetaget af  
seniorkonsulent Thomas Møller Kristensen,  
A.P. Møller Fonden.

"Rekonstruktion" af tårnet 
på Hald Slot (Hald III) som 
lysthus i 1906

Hald Sø
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I runde 1 blev der den 19. april 2016 modtaget 
fem gennemarbejdede og meget forskellige 
forslag. Blandt dem udvalgte juryen to med et 
potentiale til videre bearbejdning i runde 2. Kra-
vene til denne bearbejdning blev sammenfattet 
under bedømmelsen af hvert af forslagene. Be-
dømmelse og krav blev sendt den 12. maj 2016 
til de respektive forslagsstillere som oplæg til 
separate forhandlingsforløb, der startede den 18. 
maj 2016.

Som deltagere i runde 2 blev Team Erik Brandt 
Dam og Team Schønherr udvalgt. Begrundelsen 
fremgår af de følgende bedømmelser af de to 
forslag. De øvrige tre forslagsstillere modtog en 
kortfattet bedømmelse, der også gengives i det 
følgende. 

Generelt kunne juryen konstatere, at forslagsstil-
lerne i runde 1 havde haft fokus på selve området 
og nedtonet hovedfortællingen om, hvad der gør 
Hald enestående i Viborgs og Danmarks udvikling 
i middelalder og nyere tid. Juryen bad de to ud-

valgte forslag inkludere denne synsvinkel i runde 
2 som led i en opstramning af formidlingen om-
kring hovedfortællingen, som den er formuleret i 
konkurrenceprogrammet.

Tilsvarende ønskede juryen, at formidlingen af de 
ældste Hald’er (I-III) som udprægede borganlæg 
blev skærpet. Borgenes anlæg og funktion afspej-
ler en urolig og krigshærget periode i Danmarkshi-
storien fra højmiddelalderen til reformationen, og 
den våbenteknologiske udvikling i denne periode 
er forklaringsgivende for de enkelte anlægs ud-
formning. Eksponeringen af anlæggene syntes 
i runde 1 præget af en vis berøringsangst, som 
skulle bearbejdes i runde 2 bl.a. ved at give for-
slagsstillerne referencer til aktuelle eksempler på 
vidtgående indgreb, der har vist sig ønskelige – og 
mulige - for bedre at formidle og imødegå over-
groning og forfald af tilsvarende fortidsminder. I 
forlængelse heraf blev forslagsstillerne bedt om at 
karakterisere den indsats, der vil være nødvendig 
efter restaureringen, for at fortidsmindet på læn-
gere sigt ikke forfalder og nedbrydes yderligere.

Endvidere konstaterede juryen i forslagene i 
runde 1 en uklarhed om produktionen af det in-
formationsmateriale i forskellige medier, der efter 
forslagsstillernes vurdering er nødvendigt for at 
understøtte formidlingen. Det blev præciseret, at 
der i runde 2 skulle afsættes økonomi til produkti-
on af informationsmaterialet inden for den styren-
de budgetramme på 37 mio. kr. 

Konkurrenceopgavens omfang i runde 2 blev fast-
holdt som beskrevet i konkurrenceprogrammet 
med en udpegning af de fem delprojekter, der 
skulle belyses nærmere i de endelige forslag. Dis-
se præciseringer fremgik af juryens forhandlings-
oplæg, og de blev sammenfattet i et notat efter 
den sidste forhandling, som blev gennemført den 
15. juni 2016. Endvidere blev konkurrencepro-
grammets bilag suppleret med forskelligt visuelt 
og skriftligt materiale til støtte for den videre be-
arbejdning. Herefter havde forslagsstillerne mulig-
hed for at stille skriftlige spørgsmål og modtage 
juryens skriftlige svar indtil den 23. juni 2016. For-
slagsstillerne fik ikke mulighed for at se hinandens 
forslag fra runde 1 eller juryens bemærkninger til 
de øvrige forslag. 

Forhandlingerne omfattede et dialogmøde, hvor 
juryen begrundede og uddybede sin skriftlige 
bedømmelse, og et præsentationsmøde, hvor 
forslagsstillerne viste, hvordan de havde tænkt sig 
at imødekomme juryens ønsker. Efter både delta-
gernes og juryens opfattelse har dette været en 
god proces, som har styrket kvaliteterne i begge 
de endelige forslag, som blev afleveret den 16. 
august 2016. 

Juryen har efterfølgende været de to forslag 
grundigt igennem med hovedvægt på bedøm-
melseskriterierne og en vurdering af forslagenes 
realiserbarhed inden for de givne rammer. Juryen 
har ud fra en samlet vurdering enstemmigt valgt 
at udpege Team Erik Brandt Dams forslag som 
det, der egner sig bedst til videre udvikling med 
henblik på realisering.
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04  /   Team Erik Brandt Dams forslag

 ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS
 Erik Brandt Dam
 Stephanie Winther
 Sidse Hald
 Theis Munk Sørensen
 Ida Schnoor

 Konsulent: 
 Martin Zerlang, professor

 CHARLOTTE SKIBSTED LANDSKABSARKITEKTER
 Charlotte Skibsted

 CORNELIUS + VÖGE arkitekter ApS
 Dan Cornelius
 Søren Harder Nielsen

 MONSTRUM (historisk legeplads)
 Ole Barslund Nielsen
 Sune Jørgensen

 MOE
 Per Lautrup-Nielsen
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Forslaget i konkurrencens 1. runde

Forslaget udmærkede sig ved en meget omfat-
tende bearbejdning af området. De mange præ-
cist beskrevne tiltag konkretiserede forslagets 
intention om at fremhæve både ruiner og stier 
som overgangsformer mellem natur og kultur. 
Palimpsesten - det genbrugte manuskript med 
ny betydning i lag over en ældre betydning – 
blev brugt som metafor for forslagets indlevede 
forståelse for områdets historie og markerede 
intentionen om at lade tekster understøtte de 
visuelle oplevelser overalt i området. Imidlertid 
slørede de mange fine detaljer hovedgrebet, 
som bør gøres tydeligere og gennemføres med 
større enkelhed og mere konsekvens.

Forslaget redegjorde udmærket for kompleksi-
teten og betydningslagene og skelnede mellem, 
hvor ikke-synlige spor kan markeres, og hvor 
formidlingen kan tage udgangspunkt i synlige 
spor. Fortællingen om tidligere bygninger var 
baseret på granitblokke, der også skulle fungere 
som siddepladser og som formidling gennem 
indhugget tekst. Når der kommer ny viden, er 
det meningen at bearbejde indskrifterne og om 
nødvendigt flytte selve stenene. Hvor vandstan-
den er steget senere pga. opdæmning, opstilles 
pæle til markering af fæstningsanlæggets op-
rindelige omfang. For at undgå forveksling med 
autentiske bygningsspor bad juryen om, at den 
omfattende brug af granitblokke blev substitue-
ret, og på samme måde skulle markeringen med 
pæle genovervejes, således at disse ikke kan 
forveksles med palisader. Teamet blev bedt om 
at anvise alternative diskrete og enkle måder til 
at realisere den gode intention om at fortælle hi-
storierne på stedet, så den besøgende ikke skal 
huske mange informationer ad gangen. Mange 
steder kunne det overvejes, om en større enkel-
hed kunne tages i brug, fremfor hele tiden at føje 
flere fortællinger og flere detaljer til.

Trafikalt anbefalede forslaget, at stiforbindelsen 
til Non Mølle langs søens nordvestlige bred 
udbygges, at Ravnsbjergvej udformes som en 
gårdsplads på strækningen gennem Hald V, og 
at et centralt parkeringsanlæg placeres vest for 
avlsbygningerne. Fra et landskabsrum, Almin-
dingen, syd for dette parkeringsanlæg skal de 
besøgende, der ankommer i bil eller bus, vælge 
at gå ad en Videns Vej gennem Haldladens intro-
duktionsudstilling eller ad en Legens Vej gennem 
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skoven til den historiske legeplads. Juryen bad 
om, at det under bearbejdningen af forslaget blev 
sikret, at dette valg ikke fremstår som en uønsket 
modstilling af leg og viden, ligesom det måtte 
vises, hvordan området introduceres for besøgen-
de, der kommer ad Møllestien. Mulighederne i en 
anvendelse af modeller over området, som fore-
slået i udformningen af den historiske legeplads, 
burde overvejes.

Trærydning på og markering af Hald I-III vidnede 
om indlevelse, viden og respekt, når undtages 
den foreslåede markering af en forbindelse 
mellem skarvkolonien og Hald III, som har ikke 
historisk belæg. En boardwalk omkring Hald II 
understøtter oplevelsen og forståelsen af for-
svarsanlæggets oprindelige funktion, og mate-
rialevalget her og i den foreslåede forøgelse af 
tårnhøjden på Hald III etablerer et tydeligt hierarki 
mellem nyt og gammelt. Teamet blev bedt om at 
eksemplificere i det bearbejdede forslag, hvordan 
Hald III’s bebyggelseshistorie kan anskueliggøres 
med disse virkemidler. Juryen fandt den diskre-
te markering af barokhavens afgrænsning mod 
søen vellykket, mens rekonstruktionen af alléen 
langs barokaksens forløb nord for Hald III burde 
forklares i forhold til hovedfortællingen og de 

opstillede vildtbanesten. Juryen advarede mod, at 
anskueliggørelsen af bebyggelseshistorien bliver 
så ivrig, at sidehistorier kommer til at stå i vejen 
for en stor rumlig historie og arkitektonisk vision 
som fx barokhavens rumlige forhold til søen og 
aksen over Inderøen. Her skulle det undgås, at 
sidehistorier som markerede bygningsspor afleder 
opmærksomheden fra hovedhistorien og stedets 
fine landskabelige elementer.

Forslagets holdning til den romantiske have blev 
betegnet som en interessant kombination af visu-
elt samspil mellem have og omgivelser og tilføjel-
se af en pavillon, der giver oplagte muligheder for 
at inddrage de nuværende aktiviteter på Hald V. 

Forslagets tidsplan udmærkede sig ved en diffe-
rentiering af delprojekterne efter den forventede 
længde af myndighedsbehandlingen. Teamet 
blev bedt om at genoverveje budgetteringen af 
delprojekterne i sammenhæng med den ønskede 
substituering af granitblokke.

Den sammenfattende vurdering blev efter hver 
forhandling suppleret med en punktvis sammen-
fatning af juryens krav og ønsker til den videre 
bearbejdning.

Forslaget i konkurrencens 2. runde 

Ved modtagelsen af det endelige forslag har ju-
ryen med tilfredshed konstateret, at bearbejdnin-
gen udfolder de gode intentioner fra konkurren-
cens første runde og drager god nytte af dialogen 
med juryen. Forslaget tilbyder således en original, 
indlevet og gennemtænkt løsning af den stillede 
opgave. Samtidig er det dog juryens vurdering, 
at formidlingens gennemslagskraft i forhold til et 
bredt publikum må forbedres gennem en række 
forenklinger og præciseringer.

Forslaget er båret af et vidensmæssigt overskud. 
Det gælder både i hovedfortællingen om, hvad 
der gør Hald enestående i Viborgs og Danmarks 
udvikling i middelalder og nyere tid, og i et stort 
antal sidefortællinger om begivenheder, perso-
ner og strukturer, som på den måde hentes ud af 
historiens mørke. Balancen mellem disse fortæl-
linger skal forrykkes til fordel for hovedfortællin-
gen, både gennem en udvikling af formidlingen i 
Haldladen og ude på stinettet. Det skal sikres, at 

palimpsesten som formidlingsgreb ikke stiller sig i 
vejen for at give hovedfortællingen forret frem for 
de mange sidefortællinger. 

Forslagets anvendelse af palimpsesten – det 
genanvendte manuskript – som billede på kom-
pleksiteten i kulturlandskabet synes at flytte fokus 
fra hovedlinjerne i bebyggelseshistorien. For-
midlingen af de mange historiske lag på stedet 
ved hjælp af tilføjede elementer demonstrerer 
forslagsstillernes solide kendskab til lokalhistorien; 
men formidlingen kræver en række valg, når det 
samtidig er målet at synliggøre hovedlinjerne i de 
forskellige historiske landskaber for det brede og 
ikke nødvendigvis lokale publikum.

Det er juryens opfattelse, at de litterære henvisnin-
ger spiller en unødvendig stor rolle i forslaget. Det 
kan med fordel ses som en formidling, der beriger 
nogle særlige steder som den romantiske have, 
hvor forslaget udfolder en vision om inddragelse af 
de nuværende litterære aktiviteter på Hald V. For 
ikke at forveksle den litterære fortælling med det 
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historiske landskabs egen fortælling må der arbej-
des videre med at give de enkelte steder et klarere 
landskabsarkitektonisk udtryk og på det grundlag 
formidle fortidens fortællinger, så de understøtter 
hovedfortællingen om det pågældende sted.

Forslaget viser udmærket, hvordan eksisterende 
og nye aktiviteter kan sammenfattes i et årshjul, 
der bl.a. sikrer en personbåret formidling som 
supplement til, hvad den besøgende kan se i 
landskabet og læse sig til. Som del af projektet 
skal det sikres, at årshjulet igangsættes og forank-
res i konsortiet, og der må afsættes ressourcer til 
dette under projekteringen og udførelsen.

Desuden skal budgettet bearbejdes, så der sik-
res, at den foreslåede folder og samordning af 
digital information om Hald kan realiseres inden 
for projektets økonomiske ramme. Ajourføringen 
af denne information ligger naturligvis uden for 
projektet rækkevidde, men organiseringen af 
netværksløsninger, der er baseret på genbrug og 
koordinering af eksisterende digital information, 
skal beskrives med samme eksemplariske klarhed, 
som når forslaget karakteriserer den indsats, der 
vil være nødvendig efter renoveringen, for at 
voldstederne kan bevare deres fremtoning.

Forfatteren og illustratoren Dorte Karrebæk har sagt, at hun, når 
hun skal skrive om Hald, længes efter at skrive på Hald. Dette at 
formidlingen kan foregå på Hald er det styrende for dette projekt. 
Når de besøgende kommer hjem fra deres tur til Hald, skal foto-
grafiet ikke vise en skovtur, men en person på Hald – siddende på 
en trappe, indrammet i et præcist rum af allétræer, lænet op af en 
vold, siddende på en sokkel, gående på boardwalken gennem el-
lesumpen. Når man gennem Hald-ladens port træder ind i De fem 
Hald’er, kommer man hen til en plint, som helt konkret fortæller, at 
ordet Hald har at gøre med den landskabelige hældning; som lige 
så konkret fortæller om de linjer, som barokkens arkitekter lagde 
ind i landskabet; og som endelig, for den interesserede besøgende, 
gennemkorte tekster på konstruktionerne introducerer til stedet.

På trapperne, der etableres ned over den terrasserede skråning, ind-
hugges i granittrinnenes stødtrin citater fra stedsspecifik litteratur.

Stendiger indrammer herregårdsanlægget og motivet videreføres 
for at understrege hulvejens forløb og som indramning af haven, 
der danner kant på indkørslen til den nye parkeringsplads.

Stier
Mennesket skriver sig ind i naturen, når det begynder at danne 
stier, og veje er, som man kan læse i Alex Wittendorffs Alvej og kon-
gevej (1973), ”al kulturs rygrad”. Hvis stien markerer en regelmæs-
sighed i en aktivitet, markerer vejen en regulering af den sociale 
samfærdsel. Stier og veje sikrer i bogstaveligste forstand formidling 
– fra et sted til et andet – og derfor er de også indlysende redskaber 
for formidling af f.eks. historisk viden.

Området omkring Hald er udviklet gennem en 1000-årig historie, 
og de forskellige perioder giver sig udtryk i forskellige typer af stier 
og veje. I helhedsplanen for De fem Hald’er er nettet af stier og 
veje udformet i lyset af en historie, der kan skitseres som følger.
0) Arkæologiske fund peger på, at Hærvejens historie kan følges fire 
årtusinder tilbage, hvor der i det tørre og derfor farbare område
langs den jyske højderyg dannedes en vej, hvor der kunne transpor-
teres både hære og handelsrejsende.

1) Skriftlige kilder nævner Hærvejen efter årtusindsskiftet. I denne
tidlige, decentraliserede middelalder (1000-1250) handlede borg-
byggeriet nok mest om at være på afstand af stier og veje. Hald er
ligesom Bastrup, Gurre og Søborg – et eksempel på de første borg-
anlæg, som søgte ly ved en søbred. Stier og selvfølgelig i endnu
højere grad veje har kun været ringe udviklede i det stærkt decen-
traliserede bondesamfund.

2) I den sene middelalder (1350-1500) ser man en begyndende
centralisering, forberedt gennem kirkebyggeri og kirkemagt, men
stærkt markeret ved Dronning Margrethe I’s forbud mod privat
borgbyggeri. Under denne centralisering kom der øget fokus på
stier og veje.

3) I den tidlig-moderne tid udvikles en samlende statsmagt
med skriftbåren administration – (1500-1660). Det er religions-
historisk manifesteret i brydningen mellem katolicisme og pro-
testantismer; kunsthistorisk manifesteret i renæssancen. Mht,
stier og veje står staten for et ambitiøst vejbyggeri, bl.a. med
”kongeveje”, og såvel renæssancens som barokkens havekultur
vidner om, hvordan den enkelte godsejers herskerambitioner
manifesterede sig i en forkærlighed for et landskab geometri-
seret af stier, trapper mv.

4) Under enevælden (1660-1849) reduceres Viborgs betydning
i forhold til København, og den gamle adels betydning redu-
ceres dels i forhold til en ny adel, dels i forhold til borgerskab
(jøderne på Hald). Opsætning af vildtbanesten og opsætning af
milepæle er symptomer på en spektakulær iscenesættelse af
infrastruktur, lige som alléen er et eksempel på naturens for-
vandling til kultur.

5) Moderniseringen i det 19. (og 20.) århundrede (1900-) sætter
som liberalisme fokus på den enkelte og den enkeltes ret til at væl-
ge sin egen vej. Den engelske have med dens slyngede stier, dens
folier mv. er et udtryk for denne individualisme. Samtidig skaber
romantikken med sin musealisering og sin ruindyrkelse et modbil-
lede til det hastigt fremrykkende fremskridt.

Nye træer

Fældede træer

Fældede træer

Fældede træer

Rydning af underskov

StævnetStævnet

Stævnet

Trapper

Trin

Trin

Trin

Ramper

Trapper - Trin - Ramper Fældede træer - Stævnede træer - Nye træer Oversigtskort, stiskilt, model, plint, trappe

Med det elaborerede system af stier sikres en stor tilgængelighed og 
formidling af kulturarven, der rækker ud over konkurrenceområdet.
Siden tidernes morgen har man med navngivning af steder taget 
dem i besiddelse og samtidig placeret dem i en kulturel eller histo-
risk sammenhæng. Navngivningen af stierne på Hald er derfor også 
en del af den fysiske formidling.

Kort, Model, Skilt
Ved Non Mølle og Niels Bugges Kro monteres oversigtskort på lave 
stålskilte, hvorved det store overblik etableres.
Ved de enkelte Hald’er opstilles en eller flere modeller, der repræ-
senterer udviklingstrin i historien, på lave sokler af stål.
Stiernes navne skrives på lave skilte af stål og suppleres ligeledes 
med fakta-oplysninger og et litterært citat. På egetræsplintene i ter-
ræn monteres skilte med korte tekster. Al tekst dubleres på engelsk.

Træer
På Hald møder middelalderens vildtvoksende stævningsskov, ba-
rokkens kultiverede højskov med dens aksiale, geometriske fast-
hed og romantikkens landskabelige ideal. Og de bredkronede, soli-
tære egetræer på Brattingsborg (I) og Gammel Hald (II) fortæller om 
den evige kamp mellem naturen og kulturens kræfter. 
Træerne giver årstidsvariation, fortællinger og stedsfornemmelse, 
når man bevæger sig i terrænet samtidig med, at de formidler 
Halds 800-årige historie.
Helhedsplanens forslag til nyplantninger lægger nye lag af fortæl-
ling ind, og forbereder samtidig haven på et uundgåeligt generati-
onsskifte. Også træer forgår.

Daas Allé var oprindelig anlagt som en skyggegivende allé for ba-
rokkens hestetrukne køretøjer. Alléen dannede ramme om ankom-
sten og dæmpede praktisk støvet fra hestens hove og vognenes 
hjul. I dag flankeres ankomsten til Hald ad Daas Allé af de 16 vildt-
banesten, der kaldes Niels Bugges hugtænder. 

Denne fortælling er så stærk, at vi ser en pointe i at fastholde dette 
udtryk uden træer, og samtidig fastholde navnet allé som en hen-
visning til den historiske allé på dette sted.
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DEN KULTURELLE FORMIDLING
De fem Hald’er er ramme om begivenheder og aktiviteter, der al-
lerede er velfungerende og sætter et kulturelt aftryk i området. Vi 
foreslår at styrke den kulturelle formidling ved at etablere et net-
værk for de organisationer og interessenter, der allerede er aktive 
på De fem Hald’er, således at de hver for sig og sammen styrker 
formidlingen på forskellige måder. Vi foreslår, at alle eksisterende 
og nye begivenheder markedsføres med mærket ’De fem Hald’er’ 
for at signalere samhørighed og understrege, at både store og små 
events er vigtige i forhold til den kulturelle formidling, fordi det 
styrker spredningen mod mange forskellige målgrupper.

Året på De fem Hald’er
De nuværende hovedaktører på Hald samarbejder om og koordine-
rer årets aktiviteter på De fem Hald’er. Foreningen De fem Hald’er 
foreslås at lede dette arbejde og desuden indgå som aktør i forhold 
til fotosafarier, fastelavn, ’vildsvinets fødselsdag’ og herregårdsda-
ge samt være kontaktled for udefrakommende aktører.
Planen for årets aktiviteter fastlægges i dialog mellem aktørerne. 
Årshjulet fungerer som strategisk værktøj i dette arbejde.
For at markere den succesive færdiggørelse af projektet og samti-
dig etablere en række nye traditioner, foreslås at udvikle og afvikle 
events ved delprojekters færdiggørelse og herefter at lade disse 
events være årligt tilbagevendende.

Forfatterne fortæller
Hald er ikke kun ruiner, men et lyslevende center for forfattere 
og oversættere. Aktuelt tales og skrives om den topografiske ven-
ding i litteraturen: Man taler om, at litteratur ”finder sted”, og På 
Hald vil det være nærliggende at udforme steder, der kan træde 
i kontakt med denne. Det kan f.eks. være på det nye amfiteater i 
Almindingen ved forskellige former for performance; i Pavillonerne 
med lydbånd af oplæsninger; i løvgangen med skiftende digte, der 
som frugter hænger ned fra træerne, på en trappe i barokhaven, 
på glaciset ved Gammel Hald (II), ved ’huset der læser højt’ eller på 
fortællerbænken i den romantiske landskabshave, hvor udsigt og 
historiefortælling forenes. 
Det foreslås at forfattere inddrages i formidlingen af fortællingerne 
om Hald, som publikum møder i Hald-laden, tårnet og pavillonerne.

Event, installation og rollespil som formidling
Over hele området vil der være mulighed for events og installatio-
ner. Amfi-scenen i Almindingen er ramme om musik og oplæsning. 
Seebergs løvgang fra Hald Hovedgård (V) ned mod søen vil være et 
oplagt sted for skiftende installationer som f.eks poesi ophængt i træ-
erne. Brattingsborg (I) og Hald Slot (III) vil være ramme om rollespil.
Barokhaverne danner fortsat ramme om litteraturfestivaller, hi-
storiske lege og den sydskrånende fælled mod Hald sø er en per-
fekt ramme om opera-forestillinger med Brattingsborg (I) og Hald 
Slot (III) som bagtæppe.

Robåde lejes på Niels Bugges Kro Årshjul - Året på HaldHald Slots belejring som rollespil
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På og omkring de middelalderlige voldsteder 
rummer forslaget en minutiøs kortlægning af træer, 
som enten bør fældes, beskæres eller plantes for 
at understøtte formidlingen. Forslaget vedr. Hald 
II skal fremhæves som eksemplarisk i sin balance-
gang mellem tydeliggørelsen af voldstedet som 
stemningsfuldt naturrum og ufuldendt fæstnings-
anlæg. På Hald I er der behov for at arbejde videre 
med forholdet mellem monumentale træer og en 
dominerende abstraktion over en blide. Består 
løsningen i at fjerne abstraktionen og i stedet lejlig-
hedsvis demonstrere en funktionsdygtig skalamo-
del som den, forslaget viser på visualiseringen af 
det vellykkede ankomstområde ved Haldladen

Markering af den dobbelte vindebro ved Hald III 
rejser et tilsvarende spørgsmål. Den foreslåede 
løsning kan kun forstås, hvis man har stor indsigt 
i den oprindelige borgs arkitektur eller læser den 
nærmere forklaring. Udgiften til en tydeliggørelse 
af konstruktionen må holdes op mod den minuti-
øse eksponering af det skjulte lag af bebyggelse 
foran vindebroen og holmens middelalderlige 

spuns. Selvom markørerne foreslås udført som 
egetræspæle i forskellig højde, er det ikke klart og 
enkelt for en beskuer, om de skal ses som bebyg-
gelsesspor eller blot er en tidligere afgrænsning 
af halvøen. De vil fra den besøgendes synsvinkel 
fremstå som et svært gennemskueligt mønster, der 
fjerner fokus fra fæstningsanlægget. Mere velbe-
grundet er markeringen af de tidligere bygninger 
inde på borgen i kombination med den foreslåede 
markering af tårnets oprindelige højde med en 
udsigtsplatform, der forbedrer muligheden for at 
overskue anlægget og forstå dets forsvarsmæssige 
logik. Fangekælderen og andre dele af fæstnings-
anlægget, der er nu er delvis utilgængelige for 
den besøgende, bør tilsvarende inddrages i for-
midlingen gennem åbninger og trapper.

Der kan stadig konstateres stor forsigtighed i 
forslagets tydeliggørelse af volde og grave om-
kring Hald I – III, men juryen anerkender forslags-
stillerens erklærede vilje til at gå så langt videre, 
som de nærmere arkæologiske undersøgelser 
giver mulighed for under myndighedsbehandlin-
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gen. I sit syn på den videre proces demonstrerer 
forslagsstilleren god forståelse for betydningen 
af en tidlig og løbende dialog med myndighe-
derne.

Generelt har forslaget fine helhedsovervejelser i 
forhold til træer og beplantninger, mens terræn-
bearbejdningerne står mindre klart. Forslagets ha-
ver udgør inden for rammerne af en opstrammet 
randbeplantning et godt integreret og rumligt 
skarpt afgrænset landskabselement, som samtidig 
åbner sig i velvalgte punkter og inddrager omgi-
velserne som oplevelsesrige udsigter. Hovedtræk-
kene i barokhavens struktur er forenklet, og især 
sidestrukturerne er faldet fint på plads, så der er 
klarhed omkring hovedrummet. Internt i barok-
haven er der behov for en genovervejelse af, om 
bassin og fritstående træer kan bevares, samtidig 
med at bygningssporene efter Hald IV ekspone-
res, uden at rumoplevelsen går tabt. 

Forslagets ankomstområde og hovedakse fra en 
Alminding syd for den centrale parkeringsplads 

tværs gennem Haldladen, over Ravnsbjergvej 
til haveanlægget forekommer juryen at være en 
optimal løsning både logistisk og formidlings-
mæssigt. Almindingen syd for parkeringsanlæg-
get er en oplagt modtagelses- og aktivitetsplads, 
hvorfra besøgende drejer mod øst og ledes gen-
nem introduktionsudstillingen. Haldladens vig-
tige opgave med at formidle hovedfortællingen 
skal udvikles til en aktiverende udstilling med 
appel til både børn og voksne, mens udformnin-
gen af Ravnsbjergvej som et vejforløb, der både 
dæmper hastigheden for den kørende trafik og 
fastholder fortællingen om herregården som et 
trafikknudepunkt, synes at have fundet sin ende-
lige løsning.

Forslaget viser, at stinettet kan understøtte man-
ge forskellige ture gennem området. Som en 
væsentlig udvikling af forslaget fra runde 1 er 
granit erstattet med egetræ som siddemøbler 
og tekstunderlag, men det forekommer stadig 
begrænsende for brug af modeller og billeder 
og vanskeligt at formidle de meget omfattende 

teksteksempler på dette underlag. Det må over-
vejes at reducere tekstmassen, herunder ikke 
mindst de mange litterære citater, som sandsyn-
ligvis bedre kan formidles gennem foldere og 
digitale medier. Samspillet mellem formidlingens 
medier skal udvikles og realiseres under projek-
teringen. Udformningen af formidlingspunkterne 
på stinettet skal sikre, at hovedfortællingen for-
midles kort og præcist på stedet, mens sidehi-
storier kan henvises til andre medier. Navngivnin-
gen af stierne skal genovervejes, så de historiske 
navne kun knytter velbegrundede sammenhæn-
ge mellem steder og personer.

Forslaget til den historiske legeplads synes at 
være udformet til mindre børn og med en alene 
visuel sammenhæng med De fem Hald’er. Men 
med forslagets egne ord har legen betydning 
som en selvstændig formidlingsform, og pladsen 
bør relateres direkte til hovedfortællingen. De 
dominerende elementer på legepladsen, vild- 
svinet, boardwalken og Nyrops tårn knytter sig til 
sidefortællinger og bør bearbejdes, suppleres og 

eventuelt erstattes for at sikre en formidling af 
hovedfortælling i børnehøjde.

Det endelige forslag fra Team Erik Brandt Dam 
fremstår som resultatet af en meget selvstændig 
og opmærksom undersøgelse af De fem Hald’er, 
sådan som de fremtræder i dag. Forslagsstilleren 
har været lydhør over for de oplysninger, juryen 
har formidlet, men også på egen hånd udvidet 
det historiske og teoretiske perspektiv og på 
den måde skitseret indsigtsfulde løsninger, der 
udgør et godt udgangspunkt for projektering og 
realisering.

RUTER, OPHOLD OG AKTIVITET
Det forgrenede stinet gør det muligt at tilrettelægge ture, der til-
passer sig forskellige målgrupper, interesser og har forskellig læng-
de, så man uanset hvor lang tid der afsættes, altid vil kunne opleve 
noget særligt. Ruterne kan tilrettelægges tematisk efter perioder, 
natur og kultur. Og de kan målrettes efter aktiviteter.

Eksemplerne illustrerer ruter mellem 1,2 km og 4,2 km rundt på 
De fem Hald’ er, og de kan udvides til 14,5 km, hvis man tager hele 
turen rundt om søen.

Overgangene mellem stierne fra de forskellige perioder er tyde-
lige og giver en intutiv forståelse for strukturen i De fem Hald’ers 
udvikling. Adgang til de enkelte voldsteder underbygger den for-
svarsmæssige opbygning, følger naturlige ledelinier, terrænkoter 
og sigtepunkter, hvorved vejvisere overflødiggøres.

Stier, ophold og formidling er kædet sammen, da fundamenter af 
granit, der repræsenterer tidligere bygværker er de primære nye 
opholdssteder, der understøtter mindre og større grupper samt 
muligheden for at søge ro. I barokhaven etableres med den nye 
struktur af stier og allétræer et netværk af rum med forskellig ka-
rakter, der understøtter at organiserede og spontane aktiviteter 
kan finde sted side om side med at man kan finde et roligt sted for 
ophold, udblik eller eftertanke.

Med det differentierede stinet i barokhaven, der forgrener sig yder-
ligere i landskabshaven, vil haverne opleves levende og give lyst 
til at gå på opdagelse. Man fornemmer umiddelbart at her er en 
mangfoldighed af muligheder for at finde sin egen vej.

Fra Gammel Hald (II) til Barokhaven opretholdes stien gennem en-
gen, således at der også her er mulighed for at vælge. Vil man gå 
ad den oplevelsesrige Bugges Boardwalk gennem stævningsskoven, 
tæt på søens vandspejl eller blot den hurtigste vej fra A til B. På den-
ne måde tilgodeses De fem Hald’ers bredt sammensatte publikum.

VIDENS VEJ - 800 års historie - Skoleklasser - 4,2 km

UD OG HJEM - Hverdagsbrugeren - Hundelufteren - 2,0 km  SØEN RUNDT - Middelalderturen - Løbe- eller vandretur - 14,5 km

VIDENS VEJ - 800 års historie - Midaldrende - Ankommer med bus - Pickup ved Gammel Hald - 3,0 kmLEGENS VEJ - Boardwalk, Eventyr og Akser - Familier med børn - Fleksibel varighed - 2,4 km

FÆLLESSKAB & AKTIVITET - Grupper - 2,4 km

BAROK OG ROMANTIK - 1,4 kmBAROK - 1,2 km

Aktiviteter Ophold

TILGÆNGELIGHED - Ældre - Ankommer med bus - Pickup ved Gammel Hald - 1,5 / 2,8 km

STINETTET

1022140

Gregers Daa’s Hald (IV), Frederik Schinkels Hald (V) - planudsnit 1:2000

rum med den lille sø i dette haverums sydlige del, og helt mod 
sydøst af skråtforløbne rampe-stier, der fører videre op til den ro-
mantiske have.

Hele barokhavens restaurering og nyfortolkning er tænkt oversku-
elig og sammenhængende, som en grøn have, man ser nedover fra 
det nordlige høje plateau og næsten opfatter i ét blik afsluttet af 
Hald sø og skovområdet overfor.    
En oprindelig bevidst terrænprofilering kommer her igen til sin ret.

Frugthaven
Der er i dag ganske få frugttræer i det nordøstlige haverum ud for 
Hald Hovedgård. Det er sandsynligt at stedets frugt– og urtehave 
har været etableret her, tæt på bygninger, i læ og solbeskinnet - et 
godt dyrkningssted. Arealet til denne dyrkning er i dag afgrænset 
af en lille terrassering øst-vestgående, et fald i terrænet. o
Frugthaven genskabes med gamle danske frugttræssorter, som blev 
dyrket her i landet i perioden 1775 – 1850. Frugtlunden afgræn-
ses ved den lille terrassering mod tværstien. Tværstien forbinder 
Seebergs Løvgang i den tætte randplantning mod øst med Gårds-
pladsen og ankomsten ved Hald laden i vest.

Det lukkede græsrum med krebsesøen 
Syd for frugthaven ligger det let kuperede græsrum, der skålformet 
mod skovkanten rummer det lille søområde, som tænkes oprenset 
og evt. tilført krebs, som var et yndet havetema i den store land-
skabshave, som snart efter førte ind i  romantikkens periode. 
Det store haverum er et græsrum, letopfatteligt i udstrækning og 
en fin landskabelig kontrast med sin bølgede terrænform, der af-
grænses mod vest af trærækken langs plinten, der udgør den østre 
fløj i Daa´s Hald og mod øst afgrænses af det brede skovhegn, der 
rummer Seebergs Løvgang. 

Gartnerisk drift og vedligehold
Den nytænkte barokhave er tænkt at fremstå velpasset med klippede 
græsplæner på alle plateauer, og med mere ekstensiv græsvækst på de 
stejle skråninger mod Hald sø og i den store græshave øst for barokhaven. 
Grusstierne i haven vedligeholdes for ukrudt hvert år. 

Lindetræerne i de nye plantninger formes til høje slanke løvtræer, 
der markerer den indrammende karakter. 
Frugthavens træer vedligeholdes og udvikles som frugthave, hvor 
der høstes frugt hvert år. 
Græsset i frugthaven holdes med ekstensiv klipning.

Nærområderne ved Hald Hovedgård – ankomstarealer hertil og fra 
vestsiden mod Hald laden vedligeholdes ved mere intensiv pleje. 

Helhedsindtrykket omkring haverne er, at der er primære zoner 
med mere intensiv pleje, og udstrakte arealer i haverne, der vedli-
geholdes mere naturpræget.   

Granitbastion ved Guldbergs Allé

Blikket åbner sig og de terrasserede græsplateauer mod Hald Sø overskrider det træindrammede centrale rum
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Forslaget i konkurrencens 1. runde

Forslagets hovedgreb var at iscenesætte rund-
gangen som en samlet fortælling med forbillede 
i 1700-tallets stærkt scenograferede engelske 
landskabshaver. Dette placerede på en god måde 
den besøgende i centrum for oplevelserne, der 
blev tilrettelagt efter den besøgendes bevægelse. 
Landskabet blev gjort forståeligt ved at blive an-
skuet fra den besøgendes synsvinkel i stedet for i 
fugleperspektiv. Samtidig gav den stærke styring 
af rundgangen forslagsstillerne den udfordring at 
sikre, at udbyttet ikke bliver afgørende forringet 
for den besøgende, der vælger kun at gennemfø-
re rundgangen delvis. 

Forslagets narrative hovedgreb blev understøttet 
af en tematisk opdeling markeret af syv logoer, 
herunder en skiftende aktuel anbefaling af en 
”hemmelighed”. Juryen bad om, at det under 
forslagets bearbejdning blev sandsynliggjort 
med eksempler, at den tematiske opdeling ikke 

vil medføre en overtydelig eller banaliseret for-
midling, ligesom anvendelsen af hemmeligheder 
i formidlingen skulle holdes fri af det eksotiske 
og fabulerende, som til en vis grad kendetegner 
det valgte havehistoriske forbillede. Gennem 
bearbejdningen skulle forslaget bringes tættere 
på De fem Hald’ers historiske virkelighed, så der 
i alle tilfælde ville være belæg for de foreslåede 
tiltag i den oprindelige have. Den latente stilhisto-
riske lighed med engelske landskabshaver måtte 
ikke føre til, at haven omlægges til en fiktiv have, 
så der fx ved nyplantning blev etableret en ny 
romantisk landskabsakse mellem Hald I og Hald 
III, som noget der fejlagtigt kunne opfattes som 
”Halds Hemmelighed”.

Ud over den foreslåede rydning af træer på Hald 
II blev forslagsstilleren bedt om at sikre en tyde-
liggørelse af voldanlæggets profiler, ligesom pla-
ceringen af adgangsvej og stiforløb skulle rettes 
ind efter forhold, der er eller vil blive belyst gen-
nem arkæologiske undersøgelser. 
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Oversigtsplan 1:4000

Forslagsstilleren blev bedt om at holde adgangs-
vejen til Hald III fri for beplantning for at give et 
realistisk billede af forsvarsanlæggets funktion, og 
det samme gælder voldene, der bør fremstå uden 
bevoksning. Der bør foretages en arkitektonisk 
formidling af fortællingen om et forsvarsanlæg 
designet til at modstå beskydning. Hald I skal 
inddrages stærkere i denne fortælling.

Den voldsomme iscenesættelse af det barokke 
haveanlæg måtte nedtones og gøres mere føl-
som over for de lokale forhold og den barokke 
haves sammenhæng med et aldrig fuldendt og 
delvis asymmetrisk bygningsanlæg. Forslaget selv 
påpegede, at der ikke er historisk belæg for den 
storslåede udformning af barokhaven, der der-
med ville fremstå som en konstruktion. I respekt 
for programkravene om viden og autenticitet bør 
der ikke tages udgangspunkt i andre slotshaver, 
men i den – rudimentære - viden om de faktiske 
lokale forhold.

Juryen opfattede både Dunkelhaven, der ikke har 
noget historisk forlæg på Hald, og Den romanti-
ske Have som orienteret mod deres egne konstru-
erede indre med elementer, der er afledt af de 
havehistoriske forbilleder. Også her forekom det 
væsentligt i stedet at tage udgangspunkt i om-
givelserne og lede fortællingen frem mod stedet 
selv i stedet for at konstruere fiktive havehistorier. 
Juryen anbefalede en bearbejdning af begge 
lokaliteter, så de kommer til at spille sammen med 
hinanden, det åbne omgivende landskab og søen.

Juryen holdt muligheden åben for - som foreslå-
et - at føre biltrafikken helt uden om Hald V via et 
nyt centralt parkeringsanlæg vest for avlsbygning-
erne, hvis der kunne argumenteres overbevisende 
for betydningen af omlægningen. I så fald skulle 
budgettet bearbejdes, så trafikanlægget kan re-
aliseres inden for den økonomiske ramme på 37 
mio. kr.

Forslagets tidsplan udmærkede sig ved en diffe-
rentiering af delprojekterne efter den forventede 
længde af myndighedsbehandlingen, men for-
slagsstilleren blev bedt om at rette tidsplanen ind 
efter programkravet om en samlet færdiggørelse 
inden 2020 og herunder optimere den lange pro-
jekteringstid. Vedr. brugerinddragelsen blev det 
bemærket, at den alene tænkes at ske gennem 
bygherregruppen. Der skal således ikke tages 
højde for møder med en referencegruppe.

Helhedsplan 1:4000
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Oversigtsplan 1:4000
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Visuel Identitet 
Den visuelle identitet for De Fem Halder bygger på nøgleordene bakker, borge 
og blod. Bakker og borge indgår i logoet som symboler. Blod indgår som 
logoets primære farve. De sekundære farver er naturlige nuancer, der går hånd 
i hånd med områdets farver sammen med guld og røde nuancer, der betoner 
magt og blod. Typografien er robust og bastant som både byggeteknikkerne 
og området i det hele taget. De skraverede overskrifter udtrykker historiske 
levn og autencitet. De landskabelige baggrundsbilleder af stejle skrænter 
viser scenen, hvor magtkampe og blodige opgør har fundet sted og truende 
borge er blevet opført.

Web
De Fem Halder får en samlende kommunikationsplatform i form af 
hjemmesiden, defemhalder.dk. En mulighed er, at foreningen, De Fem Halder, 
har ansvaret for at opdatere hjemmesiden sideløbende med, at de opdaterer 
deres blogspot. 

En af fanerne på hjemmesiden er en aktivitetskalender. Her har de besøgende 
mulighed for at se, hvad der sker i området i løbet af året. En mulighed 
er, at foreningen, De Fem Halder, indkalder til et årligt aktivitetsmøde, 
hvor Naturskolen, Forfattercenteret, mfl. koordinerer, hvilke events og 
aktiviteter, der skal foregå i området i løbet af året. Her kunne man forestille 
sig, at foreningen, De Fem Halder, har ansvaret for at opdatere aktivitets- 
kalenderen på baggrund af koordineringsmødet. 

Folder
De Fem Halder får en folder, der indeholder et oversigtskort over området 
og formidlingsposterne på ruten. Folderen kan fås i laden og ved de tre 
informationsstandere på parkeringspladserne.

Stander
Langs ruten i landskabet findes formidlingsposter i form af standere. På alle 
standere vil formidlingen inddeles med en overskrift med stednavn og en 
underoverskrift, der beskriver den dramatiske handling på stedet. 

Formidling på standerne er opbygget efter følgende princip:
• Stedets aktører (fx Valdemar Atterdag, Niels Bugge, Jørgen Friis)
• Stedets objekter (fx blide, vandrende kirkekvadre, vildtbanesten, våbenskjold) 
• Stedets rammer (fx borg, slot, herregård, landskabskarakter)

Aktører, objekter og rammer indgår implicit i fortællingen og illustreres eksplicit 
i ikonerne nederst. Det endelige indhold defineres nærmere i samarbejde med 
historikerne, der er tilknyttet projektet. 

Planche 
I laden vil formidlingsstationerne bl.a. indeholde plancher med tekst. På 
nogle af plancherne vil der også være integreret lydproduktioner og digitale 
animationer.

1200 1300 1400 1500                 1600  1700                  1800 1900 2000

HALD I   VALDEMARS SKANSE
Magtkamp mellem Kong Valdemar Atterdag og Niels Bugge 

DK 

Hald Slot (Hald III) blev opført af den jyske adelsmand Niels Bug-
ge (ca. 1300-58) i midten af 1300-tallet. Niels Bugge havde 
som stormand en forbindelse til Kong Valdemar Atterdag (1320-
1375), som indebar alliancer såvel som magtkampe. Forholdet 
endte skæbnesvangert, da Niels Bugge blev dræbt og kongen 
blev mistænkt for at stå bag mordet. Valdemar Atterdag fortsatte 
kampen mod Niels Bugges efterkommere fra sit belejringsanlæg 
Valdemars Skanse (Hald I). Det lykkedes i sidste ende Valdemar 
Atterdag at erobre Hald Slot med en kastemaskine, en blide.

UK 

Hald Slot (Hald III) blev opført af den jyske adelsmand Niels Bug-
ge (ca. 1300-58) i midten af 1300-tallet. Niels Bugge havde 
som stormand en forbindelse til Kong Valdemar Atterdag (1320-
1375), som indebar alliancer såvel som magtkampe. Forholdet 
endte skæbnesvangert, da Niels Bugge blev dræbt og kongen 
blev mistænkt for at stå bag mordet. Valdemar Atterdag fortsatte 
kampen mod Niels Bugges efterkommere fra sit belejringsanlæg 
Valdemars Skanse (Hald I). Det lykkedes i sidste ende Valdemar 
Atterdag at erobre Hald Slot med en kastemaskine, en blide.

Adelsmanden Niels Bugge (1300-
1358) og Kong Valdemar Atterdag 
(1320-1375) var både allierede og 
fjender i kampen om magten. 

En blide var en kastemaskine, der 
kunne kaste med sten og andre 
tunge skyts - formodentligt  
menneskekroppe.

Hald I – Valdemar Skanse
Valdemar Atterdag fik anlagt Valde-
mars Skanse (Hald I) som belejringsan-
læg af Hald Slot (Hald III).Voldstedet 
bestod af to adskilte borgbanker, der 
var omgivet af kraftige voldgrave. 

FolderWeb

Stander Planche

HELHEDSPLAN

FORMIDLING AF HALD

Den sammenfattende vurdering blev efter hver 
forhandling suppleret med en punktvis sammen-
fatning af juryens krav og ønsker til den videre 
bearbejdning. 

Forslaget i konkurrencens 2. runde 

Viderebearbejdningen af forslaget fra Team 
Schønherr følger i hovedtræk det overordnede 
koncept fra runde 1 med en klar formidling, 
der fastholder den besøgendes synsvinkel, så 
landskabet ikke kun er meningsfuldt i fugleper-
spektiv. Bearbejdningen i runde 2 har profileret 
voldstederne skarpere, bragt barokhaven og 
dens omgivelser tættere på de lokale forhold, og 
anvist et alternativt tema i formidlingen. Resul-
tatet er blevet et stærkt formidlet forslag, som 
ville kunne trække hovedfortællingen om De fem 
Hald’er skarpt op som ”magtens landskab” og 
realiseres med visse forbehold over for de omfat-
tende indgreb i de fredede fortidsminder.

Helhedsplanen er strammet op om begreberne 
bakker, borge og blod, som reflekterer både om-
rådets særlige naturgivne forhold, voldstederne 
og de dramatiske hændelser i de første 400 år af 
Halds historie, men i mindre grad den fredeligere 
udvikling af herregårdslandskabet i de efterføl-
gende 400 år. Ideen er ført igennem i et design-
koncept, som illustrerer dramatiseringen og sam-
spillet mellem forskellige medier i formidlingen, 
dog kun med budgetafsætning til standere, skilte 
og plancher, mens folder og digital formidling til-
syneladende forudsættes produceret af bygherre 
uden projektets økonomisk ramme. 

Indholdsmæssigt er formidlingen beskrevet som 
både kortfattet og præcis, og oplægget til den 
introducerende udstilling i Haldladen virker ope-
rationelt. Tidsplanen er rettet til efter en samlet 
færdiggørelse inden 2020, men der lægges i pro-
cesbeskrivelsen fortsat vægt på en unødigt om-
fattende brugerinddragelse gennem en referen-
cegruppe mens en nødvendig tidlig og løbende 
dialog med myndighederne ikke er beskrevet.

Efter juryens ønske er voldstederne søgt tydelig-
gjort som militære anlæg, hvilket tænkes opnået 
gennem total trærydning og en bearbejdning af 
volde og grave i et omfang, der næppe kan på-
regnes realiseret. Jordarbejderne på Hald I og III 
fremtræder som regulære rekonstruktioner, uden 
at de bevaringsmæssige konsekvenser og mulig-
hederne for sikre, at anlæggene bliver stående så 
skarpt tegnet i årene fremover, kan gennemskues. 
Hertil kommer moderne elementer i cortenstål, 
der skal illudere hhv. blide, vindebro og borgport. 
Disse elementer forholder sig relativt frit til de hi-
storiske forelæg, og de må således opfattes som 
abstraktioner, der ikke formidler en konkret fortæl-
ling. Således peger skudlinjen fra Hald I mod Hald 
III’s tårn, som er en væsentligt senere tilføjelse. På 
Hald II modarbejdes opstramningen af fæstnings-
anlægget af en panoramasti, der gør det muligt 
at gå hele vejen rundt om volden, som netop har 
haft til formål at forhindre passage. 

Mere vellykket er bestræbelsen på at bringe ha-
verne i overensstemmelse med den sparsomme 

viden om de historiske forhold. Barokanlægget 
fremtræder som et strengt geometrisk rum, der er 
renset for elementer, der ikke tilhører Hald V. Sam-
tidig er den karakteristiske asymmetri fastholdt 
og udnyttet til at skabe sammenhæng med et 
nyanlagt pomet og en udvidet randbeplantning, 
der forbinder til en romantisk have. Den indsats, 
der vil være nødvendig efter renoveringen, for 
at haverne kan bevare deres fremtoning, er ikke 
karakteriseret.

Forslaget beskriver en trafikafvikling, der overflø-
diggør en ny omfartsvej. Den kørende trafik afvik-
les via Ravnsbjergvej, hvor hastigheden foreslås 
dæmpet med en brolagt gårdsplads mellem Hald-
laden og haverne. Den gående trafik fra et nyt 
centralt parkeringsanlæg vest for Hald V kan på 
den måde sikkert passere vejen via et formidlings-
center i Haldladen. Ud over at reducere anlægs-
omkostningerne sikrer denne trafikale løsning, at 
pladsen vest for Haldladen fortsat kan anvendes 
uindskrænket af Naturskolen m.fl. til aktiviteter. 
Endvidere viser forslaget, hvordan parkeringen 
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Visuel Identitet 
Den visuelle identitet for De Fem Halder bygger på nøgleordene bakker, borge 
og blod. Bakker og borge indgår i logoet som symboler. Blod indgår som 
logoets primære farve. De sekundære farver er naturlige nuancer, der går hånd 
i hånd med områdets farver sammen med guld og røde nuancer, der betoner 
magt og blod. Typografien er robust og bastant som både byggeteknikkerne 
og området i det hele taget. De skraverede overskrifter udtrykker historiske 
levn og autencitet. De landskabelige baggrundsbilleder af stejle skrænter 
viser scenen, hvor magtkampe og blodige opgør har fundet sted og truende 
borge er blevet opført.

Web
De Fem Halder får en samlende kommunikationsplatform i form af 
hjemmesiden, defemhalder.dk. En mulighed er, at foreningen, De Fem Halder, 
har ansvaret for at opdatere hjemmesiden sideløbende med, at de opdaterer 
deres blogspot. 

En af fanerne på hjemmesiden er en aktivitetskalender. Her har de besøgende 
mulighed for at se, hvad der sker i området i løbet af året. En mulighed 
er, at foreningen, De Fem Halder, indkalder til et årligt aktivitetsmøde, 
hvor Naturskolen, Forfattercenteret, mfl. koordinerer, hvilke events og 
aktiviteter, der skal foregå i området i løbet af året. Her kunne man forestille 
sig, at foreningen, De Fem Halder, har ansvaret for at opdatere aktivitets- 
kalenderen på baggrund af koordineringsmødet. 

Folder
De Fem Halder får en folder, der indeholder et oversigtskort over området 
og formidlingsposterne på ruten. Folderen kan fås i laden og ved de tre 
informationsstandere på parkeringspladserne.

Stander
Langs ruten i landskabet findes formidlingsposter i form af standere. På alle 
standere vil formidlingen inddeles med en overskrift med stednavn og en 
underoverskrift, der beskriver den dramatiske handling på stedet. 

Formidling på standerne er opbygget efter følgende princip:
• Stedets aktører (fx Valdemar Atterdag, Niels Bugge, Jørgen Friis)
• Stedets objekter (fx blide, vandrende kirkekvadre, vildtbanesten, våbenskjold) 
• Stedets rammer (fx borg, slot, herregård, landskabskarakter)

Aktører, objekter og rammer indgår implicit i fortællingen og illustreres eksplicit 
i ikonerne nederst. Det endelige indhold defineres nærmere i samarbejde med 
historikerne, der er tilknyttet projektet. 

Planche 
I laden vil formidlingsstationerne bl.a. indeholde plancher med tekst. På 
nogle af plancherne vil der også være integreret lydproduktioner og digitale 
animationer.

1200 1300 1400 1500                 1600  1700                  1800 1900 2000

HALD I   VALDEMARS SKANSE
Magtkamp mellem Kong Valdemar Atterdag og Niels Bugge 

DK 

Hald Slot (Hald III) blev opført af den jyske adelsmand Niels Bug-
ge (ca. 1300-58) i midten af 1300-tallet. Niels Bugge havde 
som stormand en forbindelse til Kong Valdemar Atterdag (1320-
1375), som indebar alliancer såvel som magtkampe. Forholdet 
endte skæbnesvangert, da Niels Bugge blev dræbt og kongen 
blev mistænkt for at stå bag mordet. Valdemar Atterdag fortsatte 
kampen mod Niels Bugges efterkommere fra sit belejringsanlæg 
Valdemars Skanse (Hald I). Det lykkedes i sidste ende Valdemar 
Atterdag at erobre Hald Slot med en kastemaskine, en blide.

UK 

Hald Slot (Hald III) blev opført af den jyske adelsmand Niels Bug-
ge (ca. 1300-58) i midten af 1300-tallet. Niels Bugge havde 
som stormand en forbindelse til Kong Valdemar Atterdag (1320-
1375), som indebar alliancer såvel som magtkampe. Forholdet 
endte skæbnesvangert, da Niels Bugge blev dræbt og kongen 
blev mistænkt for at stå bag mordet. Valdemar Atterdag fortsatte 
kampen mod Niels Bugges efterkommere fra sit belejringsanlæg 
Valdemars Skanse (Hald I). Det lykkedes i sidste ende Valdemar 
Atterdag at erobre Hald Slot med en kastemaskine, en blide.

Adelsmanden Niels Bugge (1300-
1358) og Kong Valdemar Atterdag 
(1320-1375) var både allierede og 
fjender i kampen om magten. 

En blide var en kastemaskine, der 
kunne kaste med sten og andre 
tunge skyts - formodentligt  
menneskekroppe.

Hald I – Valdemar Skanse
Valdemar Atterdag fik anlagt Valde-
mars Skanse (Hald I) som belejringsan-
læg af Hald Slot (Hald III).Voldstedet 
bestod af to adskilte borgbanker, der 
var omgivet af kraftige voldgrave. 

FolderWeb

Stander Planche

HELHEDSPLAN

FORMIDLING AF HALD
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ved Hald II kan bevares som et sikkert anlæg di-
skret indpasset i sigtelinjen fra Niels Bugges Kro 
mod søen. 

Fra Haldladen forløber rundgangen som et styret 
forløb mellem ni formidlingsposter, hvoraf to er 
placeret på Inderøen som valgfrie perspektive-
ringer af forløbet mellem de fem Hald’er. Selvom 
rundgangen baseres på de eksisterende stier, 
varieres belægningen undervejs for at underbyg-
ge skiftende stemninger.   

Forslaget fastholder legen som et af tre ligebe-
rettigede formidlingsprincipper, sammen med 
fordybelse og fortolkning. Alligevel vurderes der 
at være behov for et sted, hvor mindre børn kan 
lege på måder, som fredningsbestemmelserne 
på voldstederne ikke åbner mulighed for. Denne 
legeplads foreslås udformet som en stiliseret 
skalamodel af De fem Hald’er med mulighed for 
at arbejde med rekonstruktioner af de forskellige 
anlæg. Som sådan er legepladsen et fint eksem-
pel på forslagets af og til ret håndfaste, men dog 
let forståelige formidlingsgreb som indgange til 
en dybere forståelse af området.

Kategorier af  
formidlingsposter

Laden

Udsigtspunkt i  
toppen af tårnet

Infotavle med kort 
over området

Stander i 
landskabet

Stander i toppen af 
tårnet inkl. model

Stander i landskabet 
inkl. model
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Oversigtskort. Formidling i Magtens Landskab. 1:4000.

HALD II
Niels Bugge og borgen, 
der aldrig blev færdig
Historien om Niels Bugges 
ufærdige borg og middel 
alderens byggeteknikker. 

HALD V
Schinkels Hald
Historien om Hald Hovedgaard 
fra Frederik Schinkel til det 
Danske Forfatter og Over
sættercenter. HALD I

Valdemars Skanse og  
belejringen af Hald Slot
Historien om den kyniske 
og stærke konge, Valdemar 
Atterdag, og belejringen af 
Hald Slot.

HALD III 
Reformationens udspring
Historien om reformatoren, Hans 
Tausen og den sidste katolske biskop, 
Jørgen Friis og den danske reforma
tions udspring i Viborg og Hald. 

HALD III
Fra Hald Slot til  
Hald Ruin
Modeller der viser ud
viklingen fra Hald Slot til 
Hald Ruin. 

Porthus og vindebro 
som forsvarsanlæg
Historien om hvordan 
venner og fjender blev 
spottet fra porthuset og 
muligvis lukket ind på Hald 
Slot via vindebroen.

Magtens landskab
Formidlingen af ud
sigten over magtens 
landskab fra tårnets 
top. 

Den Romantiske Have
Historien om  
hvordan den romatiske 
bevægelse har sat sine 
spor i landskabet. 

HALD IV
Ryttergeneralen og 
den barokke have
Historien om Ryt
tergeneralens Hald og 
iscenesættelsen af 
magt gennem barok
kens symmetriske 
haveanlæg og akser. 

Information og kort

Information og kort

Information og kort

LADEN: FORMIDLINGSCENTRUM
Velkomstområde, informationscenter og udstil 
ling, der beskriver den samlede hovedfortælling 
om De Fem Halder.
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06  /   Team E+N Arkitekturs forslag 

 E+N Arkitektur

 Underrådgivere: 
 Labland Arkitekter
 Ramboll Danmark
 CUMULI

 Konsulenter: 
 Bue Beck
 Eskild Madsen
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9

5 Halder -En dramatisk dannelsesrejse 01423

Forslagets hovedgreb var etablering af ny for-
midlingsakse i form af en stiforbindelse vinkelret 
på barokanlæggets nord-syd-gående hovedakse. 
Den ny akse skulle markeres af en teglstensbro-
lagt sti, der forløber i lige linje fra et nyt parke-
ringsanlæg vest for Hald V til et udsigtspunkt nord 
for Hald I. 

Mens tilgængeligheden tværs gennem konkurren-
ceområdet på denne måde markant ville blive for-
bedret, ville den ny formidlingsakse samtidig sløre 
de historiske strukturer langs sit forløb og fjerne 
fokus fra den eksisterende tværakse ad stien langs 
søbredden fra Hald II til Hald III. De indlagte por-
taler på formidlingsaksen skulle fungere som ab-
strakte henvisninger til et hændelsesforløb, som 
stien ikke kobler konkret til, selvom sporene efter 
hændelserne ville ligge tæt på det nye forløb.

Juryen hæftede sig ved, at en del af Hald V måtte 
vige for formidlingsaksen og to nye formidlings-
bygninger, der blev foreslået placeret centralt i 
det barokke haveanlæg i respekt for anlæggets 
symmetri men uden sammenhæng med byg-
ningssporene efter Hald IV. Juryen forstod, at 
Hald II søgtes knyttet til hovedgrebet ved en spej-
ling af formidlingsaksen i et snit tværs gennem 
voldstedet fra parkeringspladsen ved Niels Bug-
ges Kro til et udsigtspunkt i søen på voldstedets 
østlige side, men fandt at også denne tilføjelse af 
et nyt lag ville sløre de underliggende historiske 
fortællinger.

Juryen så ikke det formidlingsmæssige potentiale 
i den korsformede signatur, som formidlingsaksen 
ville danne sammen med den historiske hovedak-
se, og opfattede dermed ikke signaturen som det 
rette udgangspunkt for det designkoncept, forsla-
get ellers på udmærket vis udfoldede.

Forslaget gik ikke videre til runde 2.

Helhedsplan 1:4000
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07  /   Team SLA’s forslag

 SLA

 Underrådgivere: 
 Praksis Arkitekter
 Stokvad rådgivende Ingeniører

 Konsulenter: 
 Britta Andersen, Gl. Estrup
 Dark Matters
 WrisbergConsult
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Forslaget afsøgte de historiske spor igennem det 
nuværende landskabs naturtilstand. Det var en 
fin og enkel tilgang, der vakte opmærksomhed. 
Der blev arbejdet med en subtil fremhævelse af 
de kulturhistoriske spor, som er rumlig definere-
de, men idet forslaget ikke var særlig detaljeret 
udarbejdet, var det svært at aflæse alle indsat-
serne. 

Forslaget tog udgangspunkt i det eksisterende 
stinet og anvendte det til at sammenkæde og 
iscenesætte landskabets hovedformer som rum 
med forskellig sanselig identitet. Rummenes sær-
præg blev understreget med et aktivt formsprog, 
der betonede naturens og kulturarvens skulptu-
relle kvaliteter og herunder anvendte materialer, 
der ikke foregiver autenticitet: kvartssand, anodi-
seret aluminium og termoglas. Barokhavens in-

dre skulle ryddes for træer og strammes op med 
kantede bede og rækværker omkring midterak-
sen, der åbnedes mod søen og afsluttedes på et 
dæk over vandfladen. Der etableres en sidehave 
uden historisk forlæg. 

På Hald II ville en badebro tilføje en tilgængelig-
hed, som er fæstningsanlægget fremmed. Hald 
I og III skulle knyttes visuelt sammen af rekon-
struktioner af blide og vindebro og et overdæk-
ket tårn, som ville være uden sammenhæng med 
disse anlægs fæstningsmæssige identitet og 
funktion. Det nye opvarmede og oplyste tårnrum 
ville omkode oplevelsen af det samlede anlæg 
og rejse en del ubesvarede spørgsmål om drift 
og imødekommelse af de besøgendes forvent-
ninger til andre servicefunktioner, når man går 
indendørs. 

Det var juryens vurdering, at forslagets afklarede 
visuelle satsning kunne resultere i landart uden 
historisk formidling. Da forslaget samtidig be-
vidst fraskrev sig mulighed for individualisering 
af formidlingen ved brug af digitale medier, ville 
formidlingen risikere at lukke sig om oplevelser, 
der ikke i sig selv udvikler en historisk indsigt.

Forslaget gik ikke videre til runde 2.
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Helhedsplan 1:4000
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08  /   Team Møller & Grønborgs forslag

 Møller & Grønborg

 Underrådgivere: 
 Rønnow Arkitekter
 Oluf Jørgensen
 Kollision

 Konsulenter: 
 NATiON
 Søren Bitsch Christensen
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BESKRIVELSE AF HELHEDSPLANENS HOVEDGREB

Forslagets hovedgreb lå i en klart formuleret 
restaureringsholdning, der fordelte tiltag over 
området med stor kreativitet uden hierarkiske 
eller vidensmæssige begrænsninger. Der skulle 
ske rigtig meget overalt, og der anvendtes en 
mangfoldighed af materialer og medier. 

Juryen følte sig ikke overbevist om, at forslaget 
kunne realiseres inden for budgettet, og hertil 
kom, at de enkelte tiltag, med undtagelse af 
landskabsmodellen, der skulle introducere om-
rådet i Haldladen og repeteres en miniature på 
stiruten sammen med tidsmarkører, forholdt sig 
overfladisk til hovedfortællingen og i visse til-
fælde ville komme i konflikt med den. 

Hald II skulle omgives med en boardwalk, der 
åbnede mulighed for badning i søen men ikke 

formidlede voldstedets begrundelse som for-
svarsanlæg. Hald III skulle iscenesættes kraftigt 
med rekonstrueret vindebro og portal, to ekstra 
tårnetager i moderne formsprog, en boardwalk 
og undersøisk belysning til markering af vold-
stedets oprindelige udstrækning. 

Mere diskret var forslaget til formidling af Hald 
I, hvor blidens sandsynlige standpunkt skulle 
markeres af en drejeskive med sigtelinjer mod 
Hald III. På alle tre voldsteder skulle foretages 
en nænsom rydning af beplantning og opret-
ning af volde og grave. I barokhaven ville disse 
tiltag blive suppleret af nyplantninger, der skulle 
opstammes for at styrke oplevelsen af havens 
formelle præg. 

Helhedsplan 1:4000 Efter juryens vurdering lagde forslaget op til en 
høj oplevelsesintensitet på bekostning af den 
historiske formidling og mulighederne for kon-
templation.

Forslaget gik ikke videre til runde 2.
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Brattingsborg (Hald I)
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