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Fakta
Projekt: Restaurering af borgruin og nyt 

besøgscenter

Periode: 2012-2018

Arkitekt: Arkitema og Christoffer Harlang 

Architects

Bygherre: Miljø- og Fødevareministeriet, 

Naturstyrelsen

Murværkets omfang: 20.000 m2

Murenes længde: 2 km

Besøgscenterets størrelse: ca. 1.023 m2

Antal besøgende: ca. 500.000 om året

Støtte: 111 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 

til almene Formaal er blandt de største i Danmark. 

Gennem tiderne har Fonden støttet for eksempel 

Operaen på Holmen, skoler, kollegier, museer, teatre, 

hospitaler, universiteter, men f.eks. også træskibe, 

haveanlæg, kunstgræsbaner, naturbeskyttelse, dans 

og musik. Fonden har bevilget 1 mia. kr. til efter-

uddannelse af folkeskolens lærere. Fonden støtter 

projekter i hele Danmark samt Sydslesvig, i Grønland 

og på Færøerne.

Miljø- og Fødevareministeriet 
Naturstyrelsen 
Forstballevej 2, 7183 Randbøl

www.nst.dk

Hammershus
restaurering og 

nyt besøgscenter

Hammershus er blevet 
restaureret og har fået 
et nyt besøgscenter. 
Nu har Nordens største 
borgruin og landskabet 
hovedrollen i din 
oplevelse.

Restaurering af to kilometer mur

Murværket omkring Hammershus har længe trængt til 

restaurering. Tidligere tiders brug af cement har givet 

omfattende frostskader om vinteren og accelereret mur-

værkets forfald. Med rådgivning fra bygningsarkæologer 

er cementen nu møjsommeligt udskiftet med kalkbaseret 

mørtel, der er en langt bedre restaureringsløsning. 

Mørtelen er fremstillet, som man gjorde det, da Ham-

mershus blev opført i middelalderen. Kalken er hentet på 

Sydbornholm og brændt i en kalkovn ved ruinen. 

På grund af den historiske mørtel kan restaurerings-

resultatet være svært at få øje på. Det er meningen, for 

rent æstetisk fremstår murene nu, som de så ud i middel-

alderen. Arbejdet gøres færdig hen over tre somre, 2018-

2020.

Al restaurering er godkendt af fredningsmyndighederne.

Dokumentation af murværk

Forud for restaureringen er alle mure 3D-scannet for at 

have en nøjagtig dokumentation af, hvordan de så ud, 

inden arbejdet gik i gang. I besøgscenterets udstilling kan 

du se en animeret rekonstruktion af det middelalderlige 

Hammershus. Animationen baserer sig på 3D-scanningen. 

Udsnit af 3D-scanning af borgens murværk.



Hammershus i hovedrollen
Hammershus er blevet restaureret og har fået nyt 

besøgscenter. Projektet er gennemført med støtte fra 

A.P. Møller Fonden på 111 mio. kr. og nyformidler 

Nordens største borgruin, så den og det unikke land-

skab spiller hovedrollen i din besøgsoplevelse. Uanset 

fra hvilket verdenshjørne du kommer, er Hammershus 

nu det første, du ser.

Ny ankomst

Indtil 2017 ankom alle på højde med borgruinen. I dag fø-

rer nye ankomstforhold besøgende frem til Hammershus 

nedefra. Det ændrer synsoplevelsen radikalt. Fra mur-

ruiner i det fjerne ser du nu Hammershus som det, det er: 

en gotisk gigant, der våger over slugten. Enestående smuk 

og dramatisk hele året rundt.

Nyt besøgscenter

Det nyopførte besøgscenter er inspireret af den verdens-

kendte danske arkitekt Jørn Utzon. Han skitserede i sin tid 

et besøgscenter ved Hammershus, som aldrig blev byg-

get. Men hans valg af placering på Mølledalens skråning 

modsat Hammershus var genial. Derfor ligger det nye 

besøgscenter her. Nærmest som en sprække i klippen, og 

kun fuldt synligt fra Hammershus. 

Bygningen er i ét plan. Her finder du en ny udstilling om 

Hammershus’ historie og desuden kiosk, café og toiletter. 

Tagets 1.000 m2 store panoramadæk er udført i kerneeg 

fra Almindingen. Det fungerer som en forlængelse af 

terrænet bagved med rummelige opholdsmuligheder 

og optimal udsigt til Hammershus. Via en bro kan du gå 

over til ruinen på den anden side af slugten og på vejen 

fornemme suget fra Mølledalen.

Det nye besøgscenter ved Hammershus ses her sammen med 

Utzons skitse fra 1971, som anviste placeringen på Mølledalens 

skrænt. Her ligger bygningen godt skjult i terrænet, så den ikke 

stjæler scenen fra hovedrolleindehaveren: Hammershus.

Hammershus set fra besøgscenterets tagflade.


