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Borgholms slottsruin, nya upplevelser på välkänt 

besöksmål 
 

I hundra år har Borgholms slottsruin varit ett omtyckt besöksmål men aldrig 

har så många nyheter väntat besökarna som i sommar. På fredag inviger 

Statens fastighetsverk (SFV) en färgsprakande, sinnlig utställning om slottets 

historia. Samtidigt klipps bandet för fler publika ytor för upplevelser.  

 

Bättre förutsättningar för besökarna 

Statens fastighetsverk arbetar för att bevara och tillgängliggöra Borgholms slottsruin för 

besökare och har genom projektet Öppna portar kunnat genomföra en lång rad åtgärder: 

en upplevelseutställning om slottets historia, fler publika ytor och en utvecklad 

barnverksamhet. Totalt investerar projektet 10 miljoner kronor i slottsruinen. 

- Det är fantastiskt att projektet Öppna portar ger oss möjlighet att bättre utnyttja 

platsens potential och att berätta slottsruinens dramatiska historia på ett sätt som 

verkligen griper tag i besökaren, säger fastighetschef Harald Pleijel, SFV. 

Nya upplevelser invigs den 27 juni 

Den mäktiga slottsruinen kan med sitt dramatiska läge erbjuda såväl en fridfull atmosfär 

med fantastisk utsikt över Kalmarsund och det öländska alvaret som en häftig plats för 

fartfyllda konserter. Som vanligt blir det många evenemang på slottet, men i år väntar 

också besökarna nya spännande upplevelser innanför murarna. Landshövding Stefan 

Carlsson och fastighetschef Harald Pleijel, SFV, inviger nyheterna fredag den 27 juni 

kl 15.00. Från kl 14.00 är allmänheten välkommen. 

 

Uppgång och fall – en färgstark historia 

I samband med invigningen öppnar den helt nya utställningen Uppgång och fall.  Här i 

västra längan får besökarna för första gången en djupare och mer färgstark inblick i 

slottsruinens 900-åriga historia. Med frasande tyg över krinolinen, flammande eld och 

glödande kärlek väver Uppgång och fall en historia värd att minnas länge. 

- Den är till för dig som verkligen vill förstå och känna slottets historia. Det är en 

utställning som griper tag i besökarens alla sinnen. Det handlar bland mycket annat 

om sjöröveri, krig, matriarkat, kungar, midjemått och myter berättar Susanne Rolf, 

utställningsproducent. 

 

Efterlängtat slottscafé 

På Stora borggården öppnar ett slottscafé med drycker och bakverk där gästen själv kan 

välja var i slottsmiljön man vill avnjuta sin pick-nick. Sittmöjligheter finns i anslutning till 

både Stora och Gamla borggården men också i andra vackra miljöer. 

- Vi vill skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra gäster här på Borgholms 

slottsruin och kaféet är, som på alla besöksmål, en viktig del av det, säger Anders 

Magnusson, fastighetsområdeschef SFV. 
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Kär eller stressad? Nu finns en plats för dig 

Så vad är nytt på slottsområdet? Uppe i Västra tornet invigs en vilsam plats under bar 

himmel med sittplatser för besökare som vill titta på utsikten över Kalmarsund och njuta 

av nyskriven klassisk musik. I Jungfrutornet, med utsikt över Borgholm finns från och 

med nu en installation med tema kärlek. På denna plats, som länge varit kopplad till 

kärleken, erbjuder vi nu en fin inramning som passar både vid vigselakter och vid 

fotografering. I den så kallade ”logen” hyllas kända personer som de senaste 900 åren 

gästat slottet i en Hall of fame. 

 

En utmärkt slottsruin för barnfamiljer 

Barnverksamheten får bättre ytor för alla väder och små besökare ett eget område på 

Gamla borggården för lek och bus. Slottets prinsessa får en tron i öländsk kalksten där 

hon dubbar riddare och prinsessor. När prinsessan är borta är det fritt fram för små 

undersåtar att provsitta den kungliga tronen. I ruinerna efter slottets gamla kök finns en 

ny grillplats för gästande grillentusiaster. För att kunna erbjuda besökarna fler 

väderskyddade utrymmen under tak har de gamla kungshusen fått nytt golv och el. Här 

blir plats för barnverksamhet och marknader och sommartid en skyddad plats vid dåligt 

väder. En mindre scen öppnar för olika slags uppträdanden på Gamla borggården. 

 

Digital app förstärker den historiska upplevelsen 

Ännu en nyhet i sommar för den som helst upplever livet via mobilen. Nu finns appen 

Borgholms slott. Här kan du få berättelsen Uppgång och fall dramatiserad för dig av 

skådespelare. Appen laddas enkelt och kostnadsfritt ner via App Store. 

 

Utvecklingsprojektet Öppna portar drivs av SFV i samarbete med en rad partners för att stärka attraktiviteten 

och konkurrenskraften hos fyra av sydöstra Sveriges främsta besöksmål; Borgholms slottsruin, Kalmar slott, 

Eketorps fornborg och Huseby bruk. Sammanlagt genomförs sex gemensamma insatser och elva riktade 

insatser på de fyra besöksmålen under åren 2012-14. Projektet omsätter drygt 51 miljoner kronor och 

delfinansieras av EU:s Regional fond Småland och öarna. (se vidare bifogat faktablad om ÖP). 

 

För mer information kontakta: 

Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 547 68 90, 

anders.magnusson@sfv.se 

Susanne Rolf, utställningsproducent, 070 888 99 33, mail@susannerolf.com 

Jan-Åke Johansson, verksamhetschef Borgholms slott, 0485-880 72, jan-
ake.johansson@borgholm.se 

Elisabet Lorenz Werner, t f pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 73 54, 
elisabet.lorenz-werner@sfv.se 

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk  
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