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Plan for at bevare de fredede portbygninger

Louise Albinus 

“Det er min forpligtelse som 11. generation på Valdemars Slot at sikre 
overlevering af slottet i god stand til de kommende generationer.  
Portbygningerne er ikke dimensionerede til nutidens køretøjer og bygningerne 
kan slet ikke tåle den hyppige påkørsel og  konstante nedbrydning pga. trafi k. 
Jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for at redde portbygningerne og 
restaurere dem - til fremtiden og til alle de fremtidige besøgende og turister på 
Valdemars Slot.“

En midlertidig lukning af motoriseret trafi k gennem portbygningerne

Vi håber på tilladelse til at undgå trafi k af motoriserede køretøjer gennem 
portbygningerne. På den måde kan vi sikre at bygningerne ikke nedbrydes 
yderligere samt at bygningerne efter de talrige påkørsler, kan blive 
tilbundsgående restaurerede og istandsatte. Ved at opsætte pullerter, 
kan man hindre kørsel gennem de skrøbelige bygingsværker. 

Fuld tilgængelighed for alle  

Der vil fortsat være fuld tilgængelighed for alle gennem portbygningerne, 
året rundt og døgnet rundt. Gående og cyklende kan sive gennem 
portbygningerne på samme måde som i dag. De der besøger Valdemars Slot 
i bil eller bus kan fortsat ankomme til stedet fra begge sider og fi nde gode 
parkeringsmuligheder på begge sider af slotttet. Der bliver ikke ændret ved 
adgangen til stranden, til Helgebroen, eller andet. 

Slots- og Kulturstyrelsen
Valdemars Slot er totalfredet og SLKS følger projektet nøje. 
“... portbygningerne på Valdemars Slot har været udsat for fl ere påkørsler, heraf 
nogle påkørsler af mere alvorlig karakter, hvor der er sket skade på de fredede 
bygninger både udvendigt og indvendigt.”
Slots- og Kulturstyrelsen besigtigede bygningerne den 23. august 2019.
“...Slots- og Kulturstyrelsen henstiller til, at der hurtigst muligt fi ndes en løsning, der 
kan forhindre, at de fredede bygninger udsættes for yderligere og gentagne skader.”
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Portbygningerne påkøres ofte

Den aktuelle baggrund for ansøgningen om at skærme for trafi k

Portbygningerne påkøres hyppigt og lider tydelig overlast af påkørslerne. 
Dels forårsages skader ved sammenstødet, hvor facaden nedbrydes, dels 
brydes gulve op i rummene omkring porten og vægge slår revner fl ere 
steder i bygningen. Omfanget af sætningsskder og skader på fundamenter 
undersøges pt. 

Varebiler, autocampere, campingvogne, personbiler og anhængere 

Det er samtlige typer køretøjer der kan forvolde skade på bygningerne. Vare-
biler og autocampere kan være for store - for høje eller for brede - til at pas-
sere gennem portenes åbninger. Personbiler har givet de voldsomste skader, 
hvor for eksempel gods på en anhængere ved påkørsel har brudt gulvet i den 
ovenpåliggende bolig op. 

Sætningsrevner 
op gennem 
bygningen
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Visualisering af adgang gennem nordre portbygning

Etablering af pullerter
I samarbejde med Svendborg Politi og fagfolk fra Svendborg Kommune er 
stedet omhyggeligt vurderet i forhold til afvikling af trafi k på en enkel og 
fornuftig måde. Ved at placere to eller tre pullerter på vejen, kan gående og 
cyklende fortsat frit passere videre frem og gennem portene, præcis som i 
dag. Motoriseret trafi k kan dreje af, parkere og gå en tur, eller hvad man måtte 
ønske. 

På vej mod Valdemars Slot ned ad bakken, reduceres trafi kkens fart, dels med 
rumlestriber og dels en enkelt lille chikane straks inden pullerterne. 

Pullerterne skal være godkendt model i fl ytbar version. Pullerterne og de 
øvrige nødvendige tilstødende arbejder etableres af Valdemars Slot, uden 
omkostning for Svendborg Kommune. 

Midlertidig afskærmning for motoriseret trafi k
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Visualisering af adgang gennem søndre portbygning

Etablering af pullerter

Midlertidig afskærmning for motoriseret trafi k
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Trafi k - alle er velkomne

Gode ankomstforhold 
Der fastholdes gode ankomstforhold for alle - både for busser og biler samt 
for cyklende og gående. Alle kan, på samme måde som idag, frit besøge både 
Valdemars Slot og naturen omkring, døgnet rundt. Og gennem portbygningerne 
kan man stadigt uhindret passere, som cyklende eller gående.
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Fra Svendborg

Fra Langeland Fra Langeland

Valdemars Slot
P

P

P

Tilkørselsforhold  er uændrede 

Samme tilkørsler som i dag 
Man kan i dag køre til Valdemars Slot fl ere steder fra Sundbrovejen, og alle 
steder er der skiltet. Disse tilkørsler ændres ike. 

Det er ikke vores vurdering at der vil komme hverken øget eller 
mindsket trafi k, som følge af at motoriserede køretøjer ikke kan passere 
portbygningerne. I begyndelsen vil enkelte formentligt skulle vende om, med 
en passende skiltning, vil man kunne undgå dette. 
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Holdeplads

Primær 
adgangsvej

Primær 
adgangsvej
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Beredskabsplan er uændret

Samme beredskabsplan som idag 
Ved en kommende, midlertidige omklassifi cering af vejen, vil 
beredskabsplanen for området forblive uændret. Portbygningerne er under 
alle omstændigheder for små til beredskabskøretøjer og er ej heller i dag en 
del af beredskabsplanen. 

Nedenfor vises planen i forenklet form. 
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Status, gældspost, drift, instandsættelse

Den 11. generation Iuel viderefører Valdemars Slot 

Valdemars Slot har tilhørt adelsslægten Iuel i mere end 300 år. 
Niels Krabbe Carlsen Iuel-Brockdorff efterlader sig to døtre, der i fællesskab 
viderefører Valdemars Slot. 

Louise, kaldet Duddi, og Nikolaj bor ved slottet og varetager den daglige 
drift. Den første opgave er at sikre slottet for fremtiden og få en bæredygtig 
økonomi etableret. 

2017-         Søstrene Louise og Caroline 
2011-2017  Niels Krabbe Carlsen Iuel-Brockdorff
2003-2011 Caroline Elizabeth Iuel-Brockdorff, gift Fleming
1971-2003 Niels Krabbe Iuel-Brockdorff
1912-1971  Carl Frederik Iuel-Brockdorff
1900-1912  Frederik Carl Juel-Brockdorff
1876-1900 Carl Frederik Juel-Brockdorff
1859-1876  Frederik Carl Juel-Brockdorff
1827-1859 Carl Juel-Brockdorff
1767-1827 Frederik Juel
1766-1767 Carl Juel
1709-1766  Niels Juel
1697-1709  Knud Juel
1677-1697  Niels Juel
1663-1677  Kronen (avlsgård)
1663-1677  Jørgen Mathiesen (hovedbygningen)
1662-1663 Corfi tz Ulfeldt (avlsgård)
1658-1662 Hedevig Ulfeldt
1656-1658 Kirsten Munk
1630-1656 Valdemar Christian, greve til Slesvig og Holsten

Organisation, nye ejere



11Valdemars Slot / Praksis Arkitekter

Baggrund om Valdemars Slot

Christian IV lod slottet opføre 

Christian IV købte i 1622 middelaldergodset Kærstrup af 
sin svigermor Ellen Marsvin, som han tiltænkte sin søn 
Valdemar Christian. Den gamle borg, der lå på et voldsted 
øst for det nuværende slot, blev nedrevet i slutningen 
af 1630’erne. Med Kongelig Bygmester Hans van 
Steenwinckel rejste kongen et prægtigt renæssanceslot, 
i stil med hans eget Rosenborg. Slottet blev opført i to 
etager i rødt murværk med sandstensdetaljer, svungne 
gavle, kviste, hjørnetårne og et østvendt, ottekantet 
indgangstårn.
Under svenskekrigene 1658 blev det rigt udsmykkede slot 
plyndret, og da svenskerne forlod Fyn, stod kun en ruin 
tilbage. 

Admiral Niels Juel 

I 1678 modtog Admiral Niels Juel godset i stedet for de 
prisepenge, kronen skyldte ham efter det sejrrige slag i 
Køge Bugt. Den nuværende barokbygning blev rejst på 
murværk og fundamenter af det gamle slot. Bygningen 
fremstår med rødbrune mure på en lav granitsokkel, to 
etager med hvælvet kælder, helvalmet skifertag med små 

kviste og en bred trappe der fører op til indgangsportalen 
midt på østfacaden. Huset er 13 vinduesfag langt med to 
smalle fremskudte partier på den vestvendte haveside, 
hvor kapellet over to etager og i hele husets dybde 
dominerer sydsiden.
Admiralens barnebarn af samme navn, Niels Iuel d.y., der 
havde ejet slottet siden 1714, igangsatte i begyndelsen af 
1750’erne en større ombygning i tidens fransk inspirerede 
rokokostil. Arkitekten var holsteneren G.D. Tschierscke, der 
siden kom til at arbejde ved andre fynske herregårde som 
Langesø, Lundsgård og Juelsberg.
Foruden ombygning af store dele af hovedbygningen, 
stod Tschierscke for opførelsen af barokanlægget, 
med thepavillon, avlslænger og portbygninger samt 
hegnsmurene, der forbinder bygningerne omkring 
gårdspladsen i stram symmetri over en øst-vestgående 
akse.

Fredet i 1918

Valdemars slot blev fredet i 1918, samme år som byg- 
ningsfredningsloven trådte i kraft i Danmark. 
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Oprindelse 

Portbygningerne blev opført i 1755 af arkitekten G.D. 
Tschierscke, som en del af en gennemgribende
ombygning af renæssanceslottet til et moderne 
rokokoanlæg.

Karakteristik 

Portbygningerne er karakteriseret ved deres symmetriske 
udformning og barokprægede stiludtryk.
Begge portbygninger er ni vinduesfag brede, 
grundmurede, toetages bygninger, der hviler på en 
gråmalet granitsokler og bærer helvalmede tage hængt 
med sortglaserede tegl. I hver rygning sidder to ældre 
skorstenspiber med sokkel og krave og en stor, rødmalet 
tagrytter med urskive og klokkeværk.
På langsiderne en der en let fremhævet, trefags 

midtrisalit med portgennemkørsel, der krones af en 
trekantfrontispice prydet med rokokokartoucher eller 
heraldiske våben.

Tilstand 

Murværket fremstår hvidkalket og alle detaljer, herunder 
refendfugning på hjørner og risalitter samt vinduernes 
indramninger fremstår gulkalkede. Øverst afsluttes 
murværket af en profi leret hovedgesims, ligesom 
etageadskillelsen er markeret ved et let profi leret bånd. 
Dørene er ældre, tofl øjede, fl ammerede døre med ældre 
greb, beslagværk og overvinduer, der ligesom de ældre, 
opsprossede korspost- og torammede vinduer fremstår 
hvidmalede. 
Portrummene fremstår med hvidkalkede vægge og lofter 
med ubemalet, synligt bjælkelag og profi lbrædder imellem.

Baggrund om Portbygningerne
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