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andskabet ved Hald Sø ved Viborg
er slet og ret forrygende. På kanten
af isranden fra istiden blev det fl�a-
de Vestjylland skilt fra det kupere-
de Østjylland. Her ligger Dollerups

bugtende bakker, skove og en af landets
dybeste søer. Dets skønhed er selvindly-
sende. 

En gåtur i området er dog ikke kun et
besøg i et usædvanligt smukt terræn,
det er også et højdepunkt på Hærvejen
og en bevægelse gennem en 800 år lang
og dramatisk omskiftelig danmarkshi-
storie. 

Ved Hald Sø har ligget både borge og
slotte, her har foregået drabelige kampe
om magten over landet og sindet. Her
var et kloster, hvorfra den katolske mod-
reformation regerede. Flere herregårde
har taget over, men fortællingen om dis-
se tidernes ofte brutale magtskift har i
årtier ligget udvisket og gemt bag be-
plantningens tilgroning og det gradvise
forfald af anlæg.

Jeg besøgte Hald første gang for tyve
år siden, og området er helt forandret i
dag. Alting står så meget strammere og
lysere i den 2-3 km vandretur, der udgør
området omkring Hald Hovedgård og i
12 punkter fortæller historien om De
Fem Halder. 

De mange lag er nu gravet frem, uden
at de får lov at tone helt frem i decidere-
de rekonstruktioner, der ville overdøve
eller forstyrre billedet af helheden i nuti-
dens kulturlandskab. Selv om der er ryd-
det plads til en stor historisk legeplads
inde i skoven ved Troldeslugten, er det
altså hverken fornemmelsen af et tivoli
eller et frilandsmuseum, der dominerer

besøget i De Fem Halder. Derimod ken-
detegnes dette meget omfattende og
langvarige projekt med at formidle hi-
storien omkring Hald Hovedgård af stil-
le markeringer af tidligere bygninger,
rydninger af beplantning, opstramning
af landskabet, nye linjer, nye beplantnin-
ger og enkle bygningsmæssige indgreb.

Det er ikke, fordi Erik Brandt Dam, der

har stået i spidsen for projektets rådgi-
verteam sammen med Charlotte Skib-
sted Landskab og Cornelius + Vöge, er
kendt som nogen radikal øko-arkitekt.
Snarere som en forfi�net æstetiker, der
hellere vælger det tavse, der kan løfte en
større sammenhæng, frem for den bral-
rende arkitektur, der peger på sig selv. 

Og netop denne minimalistiske til-
gang kan vise sig at være et pejlemærke
for en mere bæredygtig tilgang til arki-
tektur, for fremover bør enhver klimabe-
vidst arkitekts første spørgsmål være:
Hvordan kan vi skabe mere værdi ved
færre og mindre indgreb? Det kræver i
hvert fald en skærpet sans for de æsteti-
ske virkemidler. En fornemmelse for lige
det, der skal til for at løfte en opgave og
så heller ikke mere. 

Diskret og detaljeret
Det særlige begynder allerede, når man
kommer kørende mod Hald Hovedgård
ad en allé med steler i sten i stedet for
træer. Det er rugende og mystisk – som
at køre ind i et afbrændt landskab efter
en krig.

Det fortsætter på p-pladsen. Her er ba-
re markeret et køreområde med grus i
den græsklædte alminding. Men så er
der lige en skarp kant, en lige linje gen-
nem terrænet tegnet i granit, der visuelt
holder den på plads i landskabet.

Herfra løber et amfi�teater i græsset
ned mod en ny sort servicebygning med
læ og toiletter – så ydmyg, at den næsten
træder i et med den grønne baggrund.
Men stadig så skarpt detaljeret, at man
nyder det, hvis man opdager det.

Den egentlige velkomst til De Fem
Halder fi�nder man dog først inde i den
kolossalt smukke ladebygning i bin-
dingsværk og med tavler af rød tegl og
stråtag. Dens røde porte i midten er slået
op, og man kigger nu tværs igennem la-
den gennem to vindfang i glas og tykke
egetræsrammer.

Inde i laden fi�ndes en endnu spora-
disk formidling af historien, fra den før-
ste borg blev påbegyndt i 1275 og frem til
i dag, hvor herregården er ejet af staten,
og hovedgården drives af en selvejende
litterær institution, der støtter forfat-
tere, oversættere og illustratorer.

Formidlingen i laden er fi�nt løst med
projektioner på væggene, og måske be-
mærker man samtidig den diskrete be-
handling af ladens blotlagte konstruk-
tion og det enkle indskudte trædæk i en
svævende stålramme, der opvejer et fald
i terrænnet, som laden ellers optager
med sit skrå klinkegulv.

Ravnsbjergvej løber rundt om hoved-
huset og forbi laden. Den er på dette
stykke nu blevet belagt med brosten, så

I en klimabekymret tid 
gælder det om at skrue ned
for indgrebene og op for
eftertænksomheden. 
Arkitekternes behandling
af landskabet og bygnings-
historien omkring Hald 
Hovedgård er netop så
indlevet og gennemtænkt,
at det fremstår selvfølgeligt.
Man ser det kun, hvis man
leder efter det. 

Det er svært at gøre så 
meget så enkelt og så rigtigt
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arkitektur anmeldelse

Tårnet fra Hald
Slot har nu fået en
ny krone på af Erik
Brandt Dam
Arkitekter. Foto:
Jens Lindhe



bilisterne må sænke hastigheden, og de
får indtryk af at køre gennem en gårds-
plads – som en måde at binde anlægget
sammen på.

Over for laden er en tæt kantbeplant-
ning ryddet væk, og i stedet er alleen
fortsat med nye træer. Det giver en
stram, men åben kant til herregårdens
store barokke haveanlæg og en ny ind-
ramning af haven. 

Haven er et af de elementer, der mest
detaljeret er blevet genoplivet. Dens
jordvolde er strammet op, der er etable-
ret nye stier og nye trapper, foruden at
beliggenheden af Daas Herregård, der i
1703 blev etableret samtidig med haven,
er blevet tegnet op i græsplænerne med
granit. Det har dog kostet, at spejlbassi-
net er forsvundet.

Barokhavens stramme symmetriske

og aksiale linjer viser atter sin sindets
’totale’ sejr over naturen og står nu igen i
sin effektivt skærende kontrast til det
omgivende landskabs bløde bakker og
skoves naturlighed.

Hovednummeret
Det ældste Hald var et storstilet borgan-
læg, hvoraf der kun står en afgræsset
banke tilbage med en dyb indre vold-
grav i. Nøjagtig hvem der ville opføre
borgen, ved man ikke, men man anta-
ger, at forehavendet ikke lykkedes, da
man kun har fundet fundamentet og ik-
ke spor af egentlige mure. 

Man kommer til denne fremskudte
banke i søen gennem et vådområde,
hvorigennem der er etableret en lang
boardwalk, så man både kan komme
tørskoet frem og føler, at man kun er på

visit i et landskab, der i virkeligheden til-
hører nogle andre arter. Trædækket bug-
ter sig i zigzag ind og ud mellem træer,
og omkring hvert fi�nt afrundet hjørne
er dets planker lagt i radiale tilskærin-
ger.

Det er små tømmerdetaljer, men det
er svært tilfredsstillende.

Hovednummeret i besøget er dog
uden tvivl ruinerne af Hald Slot, der lig-
ger på en ø i den modsatte ende af områ-
det. 

Det er her, der siden 1346 har været
borge, den første opført af ridderen
Niels Bugge. Han gjorde sammen med
andre jyske stormænd oprør mod kong
Valdemar, der siden lod ham dræbe, og i
1372 belejrede kongen så Hald og erobre-
de det. Skansen, hvorfra kongens folk be-
skød borgen med en kastemaskine, en

såkaldt blide, fi�ndes stadig som en for-
højning i landskabet. 

I en lang periode tjente borgen som
bispebolig, og i 1536 blev Hald Slot rejst
på stedet. Det er bygningsrester fra dette
fæstningsværk, som i dag står i ruin. I
1906 ønskede den daværende ejer af
Hald at restaurere ruinerne, og under ar-
kitekt Martin Nyrops ledelse blev tårnet
genopbygget over fangekælderen, som
man i dag kan kigge ned i. Øverst satte
herremanden en træpavillon med lyst-
hus og spidst tag, der dog hurtigt forgik. 

Her har det nye projekt sat sit største
egentlige bygningsaftryk ved at etablere
en ny tømret afslutning i to etager på
tårnet, som af dimensioner skulle passe
bedre med det oprindelige tårn. 

Det er igen æstetisk veltilpasset og
konsekvent med sin radiale lamelkon-
struktion. Fra dets øverste platform kan
man se langt ud ud i det nytrimmede
landskab og med fantasiens hjælp mær-
ke historiens tummel rejse sig af det til-
syneladende stille idylliske landskab.

Grebet er lidt mere omfattende, men
helt i linje med den enkle, men virk-
ningsfulde cirkelsti, som Erik Brandt
Dam Arkitekter har skabt i landskabet
på Hammersholm på Bornholm. 

Selv her på tårnet i Viborg, hvor ind-
grebet er størst, er der en fornemmelse
af, at det kun er det tilstrækkelige, der er
gjort, men at det til gengæld er gjort
med et overskud af omhu. Projektet er et
løft til at opleve områdets historie og
den smukke natur, ikke et forsøg på at
konkurrere med det eller tage pusten fra
det.

Det er forbilledligt at lave noget, der
på den måde er i orden uden at støje,
men blot løfter oplevelsen af helheden.

Det minimale indgreb med fokus på
den maksimale skønhed, funktionalitet
og holdbarhed bør jo være et mål for al
arkitektur. 
karsten.ifversen@pol.dk

Barokhaven,
øverst, er blevet
rettet op og har 
fået nye stier, 
trapper og træer.
Tårnets 
trækonstruktion,
nederst tv., ses
sammen med det
nye indskudte 
dæk i Haldladen,
til højre. Foto: Jens
Lindhe
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